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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1024-8/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2013. április 25. napján 16:00
órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

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

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

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

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

Távol:
Bíró László
Meghívottak:
A. Nem
közgyűlési
tag megjelent
országgyűlési képviselők
1. Balla Gergő
nem
3. Csampa Zsolt
nem
5. Daher Pierre
nem
7. Egyed Zsolt
nem
9. Ficsor Ádám
nem
11. Hörcsik Richárd
nem
13. Káli Sándor
nem
15. Kovács Tibor
nem
17. Molnár Oszkár
nem
19. Nyakó István
nem
21. Dr. Répássy Róbert
nem
23. Dr. Simon Gábor
nem
25. Tállai András
nem
27. Varga László
nem

megjelent
2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.

Balog Zoltán
Csöbör Katalin
Demeter Zoltán
Endrésik Zsolt
Gúr Nándor
Iván László
Koncz Ferenc
Mile Lajos
Dr. Nagy Kálmán
Dr. Ódor Ferenc
Sebestyén László
Szűcs Erika
Tamás Barnabás
Zsiga Marcell

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
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B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Dr. Lukács Irén főigazgató
C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Dr. Kriza Ákos polgármester
D. napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
1. Takács Tibor (8. napirend)
2. Dr. Vereckei Csaba Borsod-Abaúj-Zemplén Rendőrfőkapitányság – megyei rendőrfőkapitány (8. napirend)
3. Csóra György Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr
Szövetség elnöke
4. Dr. Szilágyiné Baán Anna Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara (12-13-14. napirend)
5. Juhász
Gábor
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara (12-13-14. napirend)
E. az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek képviselői
1. Miskolci Törvényszék, Dr. Sisák Péter
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Dr.
Vereckei Csaba rendőr-főkapitány
F. a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
1. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Területi
Roma
Önkormányzat – Farkas Félix elnök
2. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Területi
Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat – Poros Andrásné elnök
3. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Területi
Német
Nemzetiségi Önkormányzat – Stumpf Andrásné elnök
4. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Területi
Ruszin
Önkormányzat – Minyóczki Bertalan elnök
5. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Szlovák
Területi
Nemzetiségi Önkormányzat – Kuczik Júlia elnök
G. a sajtó képviselői
1. Duna TV
2. Észak-Magyarország
3. Európa Rádió
4. Hírnök
5. Liszkay László, Magyar Nemzet
6. Magyar Rádió Miskolc
7. Miskolc Városi Kommunikációs Kht.
8. MTI
9. MTV Miskolci Regionális Szerkesztőség
10. Romhányi Tamás, Népszabadság
11. Pulzus Info TV
12. Putnok Városi TV
13. Rádió Ga-Ga
14. RTL Klub

megjelent
nem
nem
igen
igen
igen
igen
igen

nem
nem
igen

nem
nem
nem
nem
nem

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
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15. TV2
16. Udvardy József

nem
nem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Szombatiné Dr. Sebők Emese 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.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! A jelenléti ív alapján
megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
határozatképes, mivel a 30 közgyűlési tagból 29 fő jelen van, így az ülést megnyitom.
Tisztelettel köszöntök mindenkit, kérem mindenki kapcsolja be a szavazógépet; majd
jelenléti szavazást kérek.
Köszönöm, megállapítom, hogy 28-an
szavaztunk, 2 fő van távol, viszont a
jelenléti íven 29-en vagyunk, van aki nem
szavazott?
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a közgyűlés
napirendjére azzal a kiegészítéssel, hogy javaslom megtárgyalni
a „Megemlékezés az Alaptörvény napjáról” című szóbeli előterjesztést a 16.
napirendként.
Javaslom továbbá, hogy a meghívóhoz képest a napirendek megtárgyalásának
sorrendjében változás történjen a következők szerint:
a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására”
című előterjesztés a 4. napirend helyett a 2. napirendként,
a „Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének teljesítéséről” című előterjesztés az 5. napirend helyett a 3.
napirendként,
a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosítására” című előterjesztés a 6. napirend helyett a 4. napirendként,
a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepciójára” című előterjesztés a 7. napirend helyett az 5.
napirendként,
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a „Javaslat a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia
régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” megnevezésű pályázaton
történő részvételre” című előterjesztés a 8. napirend helyett a 6. napirendként
kerüljön megtárgyalásra.
Kérdezem a közgyűlés tagjai részéről egyéb napirendi javaslat van-e? Amennyiben
igen, kérem szíveskedjenek azt megtenni.
Hozzászólásra jelentkezőt nem látok, kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendi
javaslat elfogadásáról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 22 igen
szavazattal, 6 nem szavazattal, 1
tartózkodással elfogadta a napirendi
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
14/2013. (IV. 25.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének
megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. április 25-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi,
Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottsága, valamint Foglalkoztatási
és Közrendvédelmi Bizottsága új tagjának megválasztására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
3. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

2012.

évi

4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013.
költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

évi

5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciójára
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
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6. Javaslat a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban
lévő megyei önkormányzatok számára” megnevezésű pályázaton történő
részvételre
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
7. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjak átadása
8. 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
9. Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
10. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési
tervének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
11. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Területi Irodájának tevékenységéről
Előterjesztő: Ujfalvi Lajos László, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Irodájának Vezetője
12. Tájékoztatás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő Ipari Parkok
tevékenységéről, a megyei gazdasági életben betöltött szerepéről
Előterjesztő: Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
13. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kis- és középvállalkozásoknak a
megye gazdaságában betöltött szerepéről
Előterjesztő: Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
14. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei nagyvállalatoknak a megye
gazdaságában betöltött szerepéről
Előterjesztő: Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
15. Tájékoztató a hazai forrású területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési
célelőirányzatok támogatási szerződései kapcsán hozott közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

6

Előterjesztő: Gutyán Gergely, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
16. Megemlékezés az Alaptörvény napjáról
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
17. 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
Előterjesztő: Gutyán Gergely, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
18. Egyebek
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Így az első napirendi ponttal kezdünk.
Elnézést kérek a közgyűléstől, egy kis technikai malőr történt. Még egy napirendi
módosítást szeretnék előterjeszteni.
Ügyrendben Miklós Árpád, parancsoljon.
Miklós Árpád, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, a múlt évben mi
kezdeményeztük a 2013-as programhoz, hogy vegyük napirendre a Földvédelmi
Bizottság tárgyalását. Mi be is küldtük a javaslatot, hogy a mai tárgyalás során vegyék
napirendre, hogy Földvédelmi Bizottság alakuljon a megyében. Most én Főjegyző úrtól
azt a választ kaptam, hogy tételes jogi hiányosság miatt nem tudjuk ezt a mai napon
napirendre venni. De én ehhez annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy a Megyei
Közgyűlés Szervezeti Működési Szabályzata alapján, a 19/2010. önkormányzati
rendelet 48. § (1) bekezdésében van egy ilyen, hogy a megyei közgyűlés az általa
meghatározott feladatok ellátására egyéb bizottságot, albizottságot és ideiglenes
bizottságot is létrehozhat. És erre többek között a tanácsnokok is tehetnek javaslatot,
tehát ha nincs tételes jogi szabályozás akkor énnekem az a javaslatom…
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Képviselő úr ez az Egyebek napirendi
pontba belefér, de mi az ügyrendi javaslat?
Miklós Árpád, frakcióvezető: Az, hogy ezt a benyújtott javaslatot tárgyaljuk meg.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Ha nem gond, ezt én most úgy kezelem,
mint az előbb lezárt napirendhez kapcsolódóan Egyebek napirendi pontba felveendő
tárgyalási pontot, jó?
Miklós Árpád, frakcióvezető: Jó rendben van.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Azt a módosítást engedjék meg nekem is,
hogy a zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontra javaslatot tegyek.
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Javaslom, hogy a következő 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 (16. napirendi pont).
Kérem, hogy szíveskedjenek szavazni a zárt ülés elrendeléséről.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 23 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodással elrendelte a zárt ülést.
Pasztorniczky István képviselő úr parancsoljon.
Pasztorniczky István: Elnézést Elnök úr, de 16-os napirendi pontként ezt az
Alaptörvényről szóló előterjesztést vettük fel. Tehát most a zárt ülés előtt vagy után
lesz.
Dr. Kovács János, főjegyző: Nem, 16-os a zárt ülés előtt. És az eredeti 16-osról
szavazott az imént a közgyűlés.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Először az Alaptörvény, és utána a zárt ülés.
Tisztelt közgyűlés, mielőtt a napirendi pontok tárgyalását megkezdenénk, engedjék
meg, hogy együttérzéssel és sajnálattal tájékoztassam a közgyűlés tagjait és jelenlévő
vendégeinket, hogy a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság nem közgyűlési
tagja volt Fazekas Zoltán úr, aki hosszan tartó betegség után sajnálatos módon
elhalálozott. Ezért kérem mindannyiukat, hogy 1 perces néma felállással emlékezzünk
meg róla.
Tisztelt közgyűlés, megkezdjük tehát napirendjeink tárgyalását.

1.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottsága, valamint
Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottsága új tagjának megválasztására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Mivel az érintettek nem kérték a zárt ülés tartását, így az ülés nyilvánosan folytatódik.
Tisztelt Közgyűlés, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportjának 2013. március 27. napján
érkezett kezdeményezése alapján javaslatot teszek a Pénzügyi, Terület- és

8

Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottságban történő személyi változásra, az alábbiak
szerint:
A Bizottság tagjává Dr. Szakály László István nem közgyűlési tag helyett javaslom
megválasztani Nagy Róbert nem közgyűlési tagot.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése FIDESZ-Magyar
Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportjának 2013. április
18. napján érkezett kezdeményezése alapján pedig a Foglalkoztatási és
Közrendvédelmi Bizottság tagjává Fazekas Zoltán nem közgyűlési tag helyett javaslom
megválasztani Obbágy Csaba nem közgyűlési tagot.
A javaslattal Nagy Róbert és Obbágy Csaba urak egyetértettek, a bizottság munkájában
való részvételt vállalják.
A javaslatot véleményezte Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság, kérem a
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr,
tisztelt közgyűlés, Bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta, 10 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett azt elfogadta, elfogadásra ajánlja a tisztelt közgyűlésnek.
Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van,
szíveskedjenek azt megtenni.
Hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Az előterjesztéshez egy
határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez
kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 29 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
15/2013. (IV. 25.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi,
Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottsága, valamint Foglalkoztatási és
Közrendvédelmi Bizottsága új tagjának megválasztása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és
Koordinációs Bizottsága, valamint Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottsága új
tagjának megválasztására vonatkozó javaslatot, és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1) bekezdésében foglalt
hatáskörében az alábbi döntést hozta:
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1. A Közgyűlés a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
tagjává Dr. Szakály László István nem közgyűlési tag helyett megválasztja Nagy
Róbert nem közgyűlési tagot.
2. A Közgyűlés a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság tagjává Fazekas
Zoltán nem közgyűlési tag helyett megválasztja Obbágy Csaba nem közgyűlési
tagot.
Felelős:

Dr. Kovács János főjegyző, a határozat érintettek részére történő
megküldéséért
Határidő: azonnal
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Felkérem Nagy Róbert és Obbágy Csaba
megválasztott bizottsági tagokat, hogy tegyék le az esküt. Kérem a tisztelt közgyűlés
tagjait, és a jelenlévőket, hogy álljanak fel. Az érintetteket pedig, hogy fáradjanak ki
középre és mondják el az eskü szövegét.
Én, Obbágy Csaba / Nagy Róbert
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
a bizottsági tisztségemből eredő feladataimat
Borsod-Abaúj-Zemplén megye fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Gratulálok a megyei
közgyűlés nevében a megbízatásukhoz.

2.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Ezen napirendi pont kapcsán előterjesztői módosítást teszek a rendelet-tervezethez,
amely szerint a 7. § (2) bekezdése kerüljön törlésre.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdésében megjelölt
április 30-ai határidő tudomásunk szerint október 31-ére módosul. A változó törvényi
szabályozás miatt javaslom, hogy kerüljön törlésre a (2) bekezdés, koncepciókészítés
és beterjesztés szabályait az Államháztartási törvény egyébként is rögzíti, nem kell
erről az SZMSZ-ben rendelkezni.
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Az SZMSZ 38. § c) pont módosítására teszek javaslatot az alábbiak szerint: „A
napirend tárgyalásakor egy alkalommal, legfeljebb 30 perc szünetet kérhetnek.” Ez egy
szövegszerű módosítás.
A rendelet-tervezet 1. mellékletében A bizottságok főbb feladatai részben szereplő
szövegnél szerkesztési hiba miatt került be az Ötv. rendelkezése, ezért a javasolt
szöveg a következő:
„A bizottság - feladatkörében - kezdeményezi, előkészíti a képviselő-testület döntéseit,
a képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntést hoz”./Mötv. 59. § (1)/
„A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg azokat az
előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a
bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek.” /Mötv. 59. § (2)/
Az Ötv rövidítés helyett az Mötv hiba javítása történt.
A javaslatot véleményezte Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság, Pénzügyi,
Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság, valamint a Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság. Kérem a Bizottságok elnökeit,
ismertessék a Bizottság véleményét.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr, a
Bizottságunk a rendelet-tervezetet megtárgyalta, 8 igen, 2 nem és 0 tartózkodás mellett
azt elfogadta, elfogadásra ajánlja a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm.
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. A Pénzügyi Bizottság 2013. április 22-én tartotta
Bizottsági ülését, ahol 2 előterjesztői módosítást, jelesül a 7. § (2) bekezdésében, ami
szerint a határidő november 30-ra módosul. Illetve a rendelet-tervezetnél Ötv helyett
Mötv-re módosításról már kaptunk tájékoztatást, ennek megfelelően, illetve ezzel a
módosítással bizottságunk a rendelet-tervezetet 12 igen, 3 nem és 2 tartózkodással
elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Társadalmi
Bizottságunk elnökét kérdezem.
Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés Bizottságunk a rendelet-tervezetet 12 igen
szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, az alap benyújtott SZMSZ rendelet-tervezetünkhöz, valamint a szóban
előterjesztett módosításokhoz szíveskedjenek azt megtenni. Itt tájékoztatom a
közgyűlés tagjait, hogy Pasztorniczky képviselő úr, illetve az MSZP módosító
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indítványokat tett, azt az alap előterjesztésünkre, illetve a szóbeli módosításomról
történő vita után fogjuk egyesével megvitatni.
Nem látok hozzászólót, így a vitát lezárom.
Kérem, a tisztelt közgyűlés tagjait a kiosztott módosító indítványok kapcsán elsőként
szíveskedjenek szavazni Pasztorniczky István képviselő úr módosító indítványairól
egyenként. Kérem szíveskedjenek szavazni az 1. számú módosító indítványról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 11 igen
szavazattal, 16 nem szavazattal, 0
tartózkodással nem fogadta el az 1. számú
módosító indítványt.
Kérem szíveskedjenek szavazni a 3. számú módosító indítványról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen
szavazattal, 16 nem szavazattal, 0
tartózkodással nem fogadta el a 3. számú
módosító indítványt.
Kérem szíveskedjenek szavazni a 4. számú módosító indítványról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 8 igen
szavazattal, 17 nem szavazattal, 0
tartózkodással nem fogadta el a 4. számú
módosító indítványt.
Kérem szíveskedjenek szavazni az 5. számú módosító indítványról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen
szavazattal, 16 nem szavazattal, 0
tartózkodással nem fogadta el az 5. számú
módosító indítványt.
Kérem szíveskedjenek szavazni a 6. számú módosító indítványról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 7 igen
szavazattal, 22 nem szavazattal, 0
tartózkodással nem fogadta el a 6. számú
módosító indítványt.
Kérem szíveskedjenek szavazni a 7. számú módosító indítványról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen
szavazattal, 16 nem szavazattal, 0
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tartózkodással nem fogadta el a 7. számú
módosító indítványt.
Kérem, szíveskedjenek most szavazni az MSZP képviselőcsoport módosító
indítványairól egyenként. Kérem elsőként az 1. sz. módosító indítványról szavazzanak.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 6 igen
szavazattal, 18 nem szavazattal, 5
tartózkodással nem fogadta el az 1. számú
módosító indítványt.
Kérem szíveskedjenek szavazni a 2. számú módosító indítványról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 8 igen
szavazattal, 18 nem szavazattal, 3
tartózkodással nem fogadta el a 2. számú
módosító indítványt.
Kérem szíveskedjenek szavazni a 3. számú módosító indítványról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 6 igen
szavazattal, 18 nem szavazattal, 5
tartózkodással nem fogadta el a 3. számú
módosító indítványt.
Kérem szíveskedjenek szavazni a 4. számú módosító indítványról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 8 igen
szavazattal, 17 nem szavazattal, 4
tartózkodással nem fogadta el a 4. számú
módosító indítványt.
Kérem szíveskedjenek szavazni az 5. számú módosító indítványról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 7 igen
szavazattal, 18 nem szavazattal, 4
tartózkodással nem fogadta el az 5. számú
módosító indítványt.
Kérem szíveskedjenek szavazni a 6. számú módosító indítványról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 6 igen
szavazattal, 18 nem szavazattal, 4
tartózkodással nem fogadta el a 6. számú
módosító indítványt.
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Kérem szíveskedjenek szavazni a 7. számú módosító indítványról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 7 igen
szavazattal, 18 nem szavazattal, 4
tartózkodással nem fogadta el a 7. számú
módosító indítványt.
Kérem szíveskedjenek szavazni a 8. számú módosító indítványról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 7 igen
szavazattal, 18 nem szavazattal, 4
tartózkodással nem fogadta el a 8. számú
módosító indítványt.
Kérem szíveskedjenek szavazni a 9. számú módosító indítványról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 6 igen
szavazattal, 18 nem szavazattal, 5
tartózkodással nem fogadta el a 9. számú
módosító indítványt.
Kérem szíveskedjenek szavazni a 11. számú módosító indítványról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 7 igen
szavazattal, 17 nem szavazattal, 5
tartózkodással nem fogadta el a 11. számú
módosító indítványt.
Kérem szíveskedjenek szavazni a 12. számú módosító indítványról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 8 igen
szavazattal, 18 nem szavazattal, 3
tartózkodással nem fogadta el a 12. számú
módosító indítványt.
Kérem szíveskedjenek szavazni a 13. számú módosító indítványról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 8 igen
szavazattal, 17 nem szavazattal, 4
tartózkodással nem fogadta el a 13. számú
módosító indítványt.
Köszönöm szépen, tisztelt közgyűlés kérem, most szíveskedjenek szavazni a
napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadásáról az előterjesztői módosítással
együtt.
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Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen
szavazattal, 8 nem szavazattal, 4
tartózkodással elfogadta a rendelettervezetet az előterjesztői módosítással
együtt.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. §
(4) bekezdésében, 44-45. §-ában, 48. § (2)-(4) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében,
50. §-ában, 51. § (2) bekezdésében, 52. § (1) bekezdés n) pontjában, 53. § (1) és (3)
bekezdésében, 57. §-ában, 59. § (2) bekezdésében, 68. § (2) és (3) bekezdésében, 82. §
(3) bekezdésében, 84. §-ban, 120. § (1) bekezdés d) pontjában és a 143. § (4) bekezdés
a) pontjában, a 7. § (5) bekezdés és a 40. § tekintetében a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 10. § (6) bekezdésében és a 80. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva - a Közgyűlés valamennyi bizottsága
véleményének kikérését követően - a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §
A megyei önkormányzat hivatalos megnevezése:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
önkormányzat).

(a

továbbiakban:

A megyei önkormányzat székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
A megyei önkormányzat működési területe:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területe.
A megyei önkormányzat postacíme:

3501 Miskolc, postafiók: 184.

A megyei önkormányzat alaptevékenysége:
660001-1 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek
841112-1 Önkormányzati jogalkotás

megyei

15

841114-1 Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115-1 Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116-1 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841117-1 Európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841154-1 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
841382-1 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok
842155-1 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
931901-1 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
931903-1 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
A megyei önkormányzat
a) pénzforgalmi számla száma: 10027006-00320250-00000000,
b) törzskönyvi azonosító száma (PIR): 726511,
c) adószáma: 15726511-1-05,
d) adóalanyisága: alanyi adómentes,
e) statisztikai számjele: 15726511-8411-321-05,
f) képviselő-testülete a megyei közgyűlés,
g) Mötv. rendelkezésén alapuló képviselője: a megyei közgyűlés elnöke.
A megyei önkormányzat hivatalos lapja:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közlönye, amelyet a megyei önkormányzat hivatalos honlapján kell
közzétenni.
A megyei önkormányzat hivatalos jelképei a megye címere, a megye zászlaja, a megye
emblémája, a megye pecsétje, amelyek leírását és használatának rendjét önálló
önkormányzati rendelet szabályozza.
A megyei önkormányzat által alapított kitüntetéseket és elismerő címeket, azok
adományozásának rendjét a közgyűlés önálló önkormányzati rendeletben
szabályozza.
A megyei önkormányzat hivatalos honlapja: www.baz.hu.
2. §
(1) A megyei közgyűlés tagjainak száma: 30 fő
(2) A megyei közgyűlés szervei a közgyűlés elnöke, a közgyűlés bizottságai, a megyei
önkormányzati hivatal, a megyei főjegyző.
(3) A megyei képviselők névsorát, jelölő szervezetük megnevezését, és a
képviselőcsoportokat az 1. függelék, a közgyűlés bizottságai tagjainak nevét a 2.
függelék tartalmazza.
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3. §
A megyei önkormányzat önállóan, demokratikus módon, széleskörű nyilvánosság
biztosításával intézi a megye közügyeit és látja el az önként vállalt feladatait.
II. fejezet
A megyei önkormányzat feladat- és hatásköre
4. §
A megyei önkormányzat kötelező feladat- és hatáskörét az Mötv., a területfejlesztésről
és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény és az egyéb ágazati jogszabályok
állapítják meg.
5. §
(1) A megyei önkormányzat a törvényi kötelezettségeinek teljesítésén túl önként is
vállalhatja közfeladat ellátását.
(2) A megyei önkormányzat önként vállalt közfeladatai - a mindenkori pénzügyi
lehetőségeinek figyelembevételével - különösen:
a) a megye települési önkormányzatai sajátos, a térség helyzetéből származó
érdekképviselete;
b) a munkahelyteremtés és a megyei székhelyű vállalkozások működésének
elősegítése;
c) a hátrányos helyzetű települések, kistérségek felzárkóztatásának segítése, szakmai,
szervezési és pénzügyi támogatása;
d) a kulturális értékek, az alkotóművészet, a sport, a lakossági művelődés, a
tudományos teljesítmény támogatása, a megye szellemi, tárgyi és humán értékeinek
gyarapítása;
e) a civil társadalom intézményeinek és kezdeményezéseinek segítése, közreműködés
a hátrányos helyzetű rétegek esélyegyenlőtlenségének felszámolásában, különös
tekintettel a hátrányos helyzetű térségekben élők gondjaira;
f) a
települési
önkormányzatok
fejlesztési
lehetőségeinek
feltárásában,
koordinálásában való közreműködés;
g) a megye országos és nemzetközi megjelenítése, a lakosság rendszeres tájékoztatása;
h) közreműködés a megye közrend- és tűzvédelmében, a havaria-helyzetek
megoldásában.
(3) Az önként vállalt közfeladatok pénzügyi fedezetét a megyei önkormányzat
költségvetési rendeletében kell meghatározni.
6. §
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(1) A megyei közgyűlés egyes hatásköreit átruházza bizottságaira és a közgyűlés
elnökére.
(2) A közgyűlés bizottságai feladatait az 1. melléklet, a közgyűlés bizottságaira
átruházott hatásköröket a 2. melléklet, a közgyűlés elnökére átruházott hatásköröket
a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A közgyűlés az átruházott hatáskört eseti jelleggel visszavonhatja.
III. fejezet
A megyei önkormányzat gazdasági alapjai
7. §
(1) A közgyűlés meghatározza gazdasági programját és évenként a költségvetéséről
rendeletet alkot.
(2) A közgyűlés a költségvetési rendeletében határozza meg azt az értékhatárt, amely
alatt a közgyűlés elnöke hitel felvételére jogosult.
(3) A közgyűlés költségvetési rendeletében a területi nemzetiségi önkormányzatok
határozatba foglalt javaslata alapján meghatározza a területi nemzetiségi
önkormányzatok feladatainak ellátásához szükséges költségvetési előirányzatokat.
8. §
Az önkormányzat vagyonára és a tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó
rendelkezéseket a közgyűlés önálló rendeletben szabályozza.
IV. fejezet
A közgyűlés működése
1. A közgyűlés munkaterve
9. §
(1) A megyei közgyűlés munkáját éves munkaterv alapján végzi.
(2) A munkaterv tartalmazza:
a) az ülések tervezett időpontját, helyszínét, napirendjét;
b) a napirendi pontok előterjesztőjének nevét, tisztségét,
c) az előterjesztést véleményező bizottság(ok) megnevezését;
d) az előterjesztés elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős önkormányzati
hivatal belső szervezeti egységének megnevezését,
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e) az előterjesztés előkészítésében részt vevő személyek, szervek és szervezetek
megjelölését,
f) az előterjesztések törvényességi ellenőrzésre történő átadásának határidejét,
g) a napirendi pont tárgyalásához meghívottak nevét és tisztségét,
h) a közmeghallgatás időpontját és az elsődlegesen megtárgyalásra javasolt témáit,
i) a közgyűlés kiemelt ünnepi rendezvényeit, azok időpontját.
(3) A munkaterv összeállítása előtt javaslatot kell kérni a közgyűlés bizottságaitól, a
megyei képviselőcsoportok vezetőitől, a megyében működő területi nemzetiségi
önkormányzatoktól, a főjegyzőtől, az aljegyzőtől, az önkormányzati hivatal belső
szervezeti egységeinek vezetőitől és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági
társaságok vezetőitől.
(4) A munkaterv előkészítéséről és a közgyűlés elé terjesztéséről a közgyűlés elnöke a
főjegyző közreműködésével gondoskodik.
(5) A munkatervet a tárgyévet megelőző naptári év utolsó ülésén kell a közgyűlés elé
terjeszteni.
2. Alakuló ülés
10. §
(1) A megyei közgyűlés alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül a
korelnök (a mandátumot szerzett, életkorát tekintve a legidősebb megyei
önkormányzati képviselő) hívja össze és vezeti. A korelnök a közgyűlés elnöke
eskütételét követően az ülés vezetését átadja a közgyűlés elnöke részére.
(2) Az alakuló ülés napirendi pontjai a következő sorrendben kerülnek megtárgyalásra:
a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság tájékoztatója a
megyei önkormányzati képviselők választásáról, a megyei listás választás
eredményéről,
b) a megbízólevél átadása a mandátumot szerzett megyei önkormányzati képviselők
részére,
c) a megyei önkormányzati képviselők eskütétele,
d) a közgyűlés elnökének megválasztása, illetményének, költségtérítésének
megállapítása,
e) a közgyűlés alelnökének/alelnökeinek megválasztása, illetményük/tiszteletdíjuk,
költségtérítésük megállapítása,
f) a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata,
g) a közgyűlés bizottságainak és a közgyűlés bizottságai elnökeinek megválasztása.
3. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
11. §
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(1) A közgyűlés az alakuló ülésén titkos szavazással megválasztja a közgyűlés
tisztségviselőit.
(2) A közgyűlés a tisztségviselők megválasztására vonatkozó titkos szavazás
lebonyolítására legalább öttagú szavazatszámláló bizottságot hoz létre,
megválasztja annak elnökét.
12. §
(1) A közgyűlés elnöke személyére a megyei önkormányzati képviselők tehetnek
javaslatot nyílt eljárásban.
(2) Elnök-jelölt az lehet, akit a jelenlévő képviselők 25 %-a jelöltnek ajánl.
(3) Abban az esetben, ha a választás során egyik elnök-jelölt sem szerzi meg a
szükséges számú szavazatot, a közgyűlés megismétli a titkos szavazást. A megismételt
szavazás során a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet szavazni. Ha a megismételt
szavazás is eredménytelen, új jelölést és szavazást kell tartani.
(4) Az elnök-választás eredményét a szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti.
(2) Megválasztását követően a közgyűlés elnöke esküt tesz.
13. §
(1) A közgyűlés elnökének megválasztását követően a közgyűlés megválasztja
alelnökét/alelnökeit.
(2) Az alelnökök létszámára, személyére, valamint arra, hogy megbízatásukat
főállásban, vagy társadalmi megbízatásban lássák-e el, a közgyűlés elnöke tesz
javaslatot.
(3) Megválasztásukat követően az alelnök/alelnökök leteszi/leteszik az esküt.
14. §
A tisztségviselők megválasztását követően a közgyűlés a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések alapján megállapítja illetményüket, vagy tiszteletdíjukat, és
költségtérítésüket.
4. Az előterjesztések rendje
15. §
(1) A közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket a közgyűlés elnökénél írásban kell
benyújtani a közgyűlés ülését megelőző 20. napig.
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(2) A közgyűlés ülésén a napirendi pontok előterjesztői lehetnek:
a) a közgyűlés tisztségviselői,
b) a megyei főjegyző,
c) az aljegyző,
d) a megyei tanácsnokok,
e) a bizottságok elnökei,
f) a megyei önkormányzati képviselők,
g) az önkormányzati hivatal belső szervezeti egységének vezetői,
h) a megyei önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői,
i) valamint a közgyűlés által felkért előadók.
(3) Az előterjesztések főbb tartalmi és formai követelményei:
a) Tartalmi követelmények:
aa) átfogó elemzés a jelenlegi helyzetről és az elérni kívánt eredményről;
ab) a megvalósításhoz szükséges eszközök teljes körének bemutatása és javaslat azok
biztosítására;
ac) az előzmények, az előterjesztés tárgyában korábban hozott döntések bemutatása;
ad) az előterjesztés tárgyára vonatkozó jogi szabályozás ismertetése;
ae) az egyes döntési lehetőségek, javaslatok indokolása az érvek, ellenérvek, előnyök
és hátrányok egyidejű bemutatásával;
af) tájékoztatás azokról a szervekről, amelyek véleményezték, tárgyalták az
előterjesztést;
ag) a határozati javaslat, illetőleg a rendelettervezet megszövegezése;
ah) a végrehajtás határideje és a felelős szervezetek, személyek megjelölése.
b) Formai követelmények:
ba) világos, áttekinthető szerkezet, egyszerű, közérthető, rövid, tömör megfogalmazás;
bb) a munkajogi, vagy más egyedi (hatósági) ügy esetén a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő formában elkészített döntéstervezet;
bc) a jogalkotásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartása;
bd) a hivatal belső szervezeti egysége vezetőjének aláírása.
(4) Egyszerűbb döntést igénylő ügyekben elegendő a határozati javaslat elkészítése.
(5) Előterjesztés szóban kivételes esetben, halaszthatatlan döntést igénylő ügyben
terjeszthető a közgyűlés elé.
(6) Előterjesztés, illetve döntéstervezet csak a közgyűlés elnökének előzetes
véleményével és a főjegyző törvényességi ellenőrzését követően kerülhet a
közgyűlés elé.
16. §
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A megyei önkormányzat gazdálkodására, vagyonára, rendeletalkotására irányuló
előterjesztéseket a tárgy szerint illetékes bizottság úgy tűzi napirendjére, hogy azok
megtárgyalására a közgyűlési tárgyalást megelőzően kerüljön sor. A bizottság
álláspontjának kellő időben történő kialakításáért, valamint a bizottság álláspontjának
képviseletéért a bizottság elnöke a felelős.
17. §
(1) Az önkormányzati rendelettervezet és a határozati javaslat konkrétan megjelölt
rendelkezéseihez - §-ához, bekezdéséhez, illetve pontjához – szövegszerűen
megfogalmazott módosító, illetve kiegészítő indítványt írásban, legkésőbb a
közgyűlés ülésének napján 8.00 óráig nyújthatnak be a közgyűlés bizottságai, a
képviselő-csoportok, a tanácsnokok és a megyei képviselők.
(2) A módosító javaslatot indokolni kell. Amennyiben a módosító javaslat a
költségvetés kiadásának növelését vagy bevételének csökkenését eredményezheti, a
javaslat csak abban az esetben tárgyalható, ha az indítványt tevő megjelöli benne a
költségvetési egyensúly megőrzése érdekében javasolt megoldást is.
(3) A közgyűlés megkezdése előtt a helyszínen kiosztott illetve a közgyűlésen szóban
tett előterjesztéshez kapcsolódó, valamint az (1) bekezdésben meghatározott körbe
nem tartozó módosító illetve kiegészítő javaslat esetében az (1) bekezdésben
meghatározott benyújtási határidő nem alkalmazandó, és a javaslat szóban is
előterjeszthető.
(4) A módosító, illetve kiegészítő indítványnak nem minősülő véleményt, javaslatot a
közgyűlés elnöke nem köteles szavazásra bocsátani, de azt – az erre irányuló
kérelem esetén – kiadhatja az érintett bizottságnak, illetve az önkormányzati
hivatalnak vizsgálat céljából.
5. A közgyűlés összehívása
18. §
(1) A közgyűlés alakuló, rendes, rendkívüli és ünnepi ülést tart.
(2) A közgyűlés rendes ülést évente legalább hat alkalommal, ünnepi ülést három
alkalommal: a március 15-ei, az augusztus 20-ai és az október 23-ai nemzeti és
állami ünnepek tiszteletére tart.
(3) A közgyűlést az elnök, akadályoztatása esetén az általa meghatározott sorrend
szerinti alelnök hívja össze. A tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós
akadályoztatás esetén a közgyűlést a közgyűlés legnagyobb létszámú
képviselőcsoportjának vezetője hívja össze.
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(4) A meghívót, és az abban szereplő napirendi javaslatok előterjesztéseit elektronikus
úton úgy kell kiküldeni, hogy azt a meghívottak a közgyűlés előtt legalább 6 nappal
megkapják. Ettől eltérni csak a közgyűlés elnökének előzetes engedélyével lehet.
(5) A megyei közgyűlés ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

a megye országgyűlési képviselőit,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetőjét,
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét,
a napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetőit,
a főjegyzőt, aljegyzőt és az önkormányzati főtanácsadót,
az önkormányzati hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit,
a jogszabályokban meghatározott szervek képviselőit,
a területi nemzetiségi önkormányzat elnökét,
a megyei önkormányzat könyvvizsgálóját, amennyiben a közgyűlés által tárgyalt
napirend azt indokolja.

(6) A (5) bekezdésben foglaltakon túlmenően az ülésre tanácskozási joggal
meghívottak körét esetenként a közgyűlés elnöke határozza meg.
(7) A közgyűlés és bizottságai ülésén tevékenységi körükben tanácskozási jog illeti
meg a megyei illetékességű önszerveződő közösségeket.
(8) A közgyűlés ülésére meghívót és a tárgyalandó napirendek előterjesztéseit meg kell
küldeni a közgyűlés elnöke által meghatározott média megyei képviselőinek.
(9) A megyei közgyűlés ülésének idejéről, helyéről, napirendjéről a megye lakosságát a
megyei önkormányzat hivatalos honlapján, illetve a megyei média útján tájékoztatni
kell.
6. Rendkívüli ülés
19. §
(1) A közgyűlés a munkatervében megjelölt időponttól eltérő időpontban is
összehívható, és rendkívüli ülés tartható.
(2) A közgyűlés rendkívüli ülését össze kell hívni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a megyei önkormányzati képviselők egynegyedének indítványára,
a közgyűlés bizottságának indítványára,
a megyei népszavazásra irányuló érvényes kezdeményezés esetén,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője indítványára,
a könyvvizsgáló kezdeményezése esetén,
a közgyűlés elnöke saját hatáskörben hozott döntése alapján,
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g) a közgyűlés hatáskörébe tartozó olyan halaszthatatlan ügyben, amelynek tárgyalását
jogszabály teszi kötelezővé, vagy amelyben a késedelem jelentős kárral, vagy
hátránnyal járna (személyzeti, pályázati, pénzügyi ügyek, stb.).
(3) A közgyűlés rendkívüli ülése összehívására vonatkozó indítványt a javasolt
napirendi pontok, azok előterjesztői megjelölésével a közgyűlés elnökénél kell
írásban előterjeszteni.
(4) A közgyűlés rendkívüli ülését az elnök, akadályoztatása esetén az általa
meghatározott sorrend szerint az alelnök(ök) elektronikus úton hívja össze, az
indítvány benyújtásától számított legkésőbb 8 napon belüli időpontra.
7. A nyilvánosság biztosítása
20. §
(1) A zárt ülés kivételével a közgyűlés ülésén részt vehet bármely személy (a
továbbiakban: részt vevő személy), aki az ülésteremben a közgyűlés elnöke által
kijelölt helyen tartózkodhat.
(2) A részt vevő személy jelenlétével a közgyűlés tanácskozását, döntéshozatali
eljárását semmilyen módon sem zavarhatja.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a közgyűlés bizottságai ülései
vonatkozásában értelemszerűen alkalmazni kell.
(4) A közgyűlés zárt ülést törvényben, önkormányzati rendeletben meghatározott
esetben tart, illetve rendelhet el.
(5) A közgyűlés elnöke a főjegyző közreműködésével gondoskodik arról, hogy
választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása,
fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyú
előterjesztés tárgyalásakor az érintett személytől írásbeli nyilatkozat kerüljön
beszerzésre arról, hogy kéri-e az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását. A
nyilatkozat tartalmáról az ülésvezető a napirend tárgyalásának megkezdése előtt
tájékoztatja a közgyűlést.
(6) A közgyűlés a közgyűlés elnöke, a napirend előterjesztője, az érdekelt és a megyei
önkormányzati képviselő javaslata alapján minősített többséggel zárt ülést
rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, a közgyűlés által kiírt pályázat
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás
az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
(7) A zárt ülésen való részvétel – a tisztségviselők, a megyei önkormányzati képviselők
és a megyei önkormányzati hivatal köztisztviselői kivételével – titoktartási
nyilatkozathoz köthető, amelynek megtételéről esetenként a közgyűlés elnöke dönt.
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(8) Zárt ülésen tárgyalandó napirend esetén az előterjesztés valamennyi oldalán fel kell
tüntetni: „Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztés!”
8. Az ülés vezetése
21. §
(1) A közgyűlés ülését a közgyűlés elnöke - akadályoztatás esetén az általa megbízott
alelnök, illetőleg valamennyiük akadályoztatása esetén a közgyűlés legnagyobb
létszámú képviselőcsoportjának vezetője - vezeti.
(2) A megyei közgyűlés megnyitásakor az elnök - a jelenléti ív alapján - számszerűen
megállapítja a határozatképességet.
(3) A közgyűlés elnöke a közgyűlés határozatképességét az ülés időtartama alatt
folyamatosan figyelemmel kíséri, és a közgyűlés tagja, főjegyzője indítványára,
vagy saját döntése alapján a jegyzőkönyv számára rögzíteni rendeli az ülés
határozatképességét, vagy határozatképtelenségét.
(4) A megyei közgyűlés napirendjére a meghívó alapján az elnök tesz javaslatot. A
közgyűlés napirendjének végleges megállapítása előtt bármely közgyűlési tag egyéb
napirendeket is javasolhat, melyről vita nélkül, egyszerű többséggel külön kell
szavazni, kivéve a minősített többséget igénylő döntéstervezetet tartalmazó
előterjesztés napirendre vételét, amelynek napirendre vételéhez minősített többség
szükséges. Ezt követően a végleges napirendjéről a közgyűlés vita nélkül határoz.
9. A napirend vitája
22. §
(1) A közgyűlés ülésén az elnök a tájékoztató jellegű napirendek kivételével minden
előterjesztésről vitát nyit. A napirendi pontok tárgyalásakor az elnök elsőként az
előterjesztőnek adja meg a szót, aki legfeljebb 5 perces kiegészítést tehet. Ezt
követően a bizottságok által megtárgyalt előterjesztésekre vonatkozóan a bizottság
elnöke, akadályoztatása esetén a bizottság által megbízott tag ismerteti a bizottság
véleményét, amelynek keretében a kisebbségi véleményről is tájékoztatást kell adni.
Az előterjesztőhöz a közgyűlés tagjai és a meghívottak kérdéseket tehetnek fel,
amelyekre az érintettek válaszolnak.
(2) A képviselők az egyes napirendi pontokhoz legfeljebb összesen 3 perc
időtartamban szólhatnak hozzá. A megye szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró
napirendi pont tárgyalásakor, az előterjesztés vitájának megnyitásakor a közgyűlés
elnöke engedélyezheti a hozzászólás időtartamának túllépését.
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(3) A közgyűlés ülésén részt vevő személy a napirendhez kapcsolódóan a képviselőtestület külön döntése alapján - legfeljebb 2 percben - kaphat szót. A hozzászólási
szándékot az ülés megnyitásáig kell írásban, tartalmának rövid megjelölésével a
közgyűlés elnökének bejelenteni.
(4) A hozzászólások időtartamának korlátozására, a vita lezárására a megyei közgyűlés
tagjai javaslatot tehetnek, mely ügyrendi javaslatról a képviselő-testület vita nélkül
egyszerű szótöbbséggel dönt. Nem lehet lezárni a vitát addig, amíg valamennyi
képviselőcsoport nem ismertette a véleményét, és erre igényt tart.
(5) A vita során személyében érintett képviselő legfeljebb 2 percben soron kívül szót
kérhet. Amennyiben az elnök nem adja meg a szót, a képviselő kérésére e tárgyban
a közgyűlés vita nélkül határoz.
(6) Az előterjesztés feletti vita lezárását követően az előterjesztő válaszol az elhangzott
észrevételekre, javaslatokra.
10. Szavazás
23. §
(1) Az előterjesztéssel kapcsolatos észrevételekre adott válasz után az elnök
összefoglalja a vitát, az előterjesztett rendelettervezetet, illetőleg határozati
javaslatot érintő módosítási javaslatokat, és azokat egyenként szavazásra bocsátja.
(2) A szavazás során először a módosító indítványokat, kiegészítő javaslatokat kell
szavazásra bocsátani. Amennyiben a döntéstervezet ugyanazon rendelkezéséhez,
pontjához több, tartalmában eltérő módosító indítvány, javaslat került benyújtásra,
úgy az elnök dönt azok szavazásra bocsátásának sorrendjéről. A módosító
indítványokról, javaslatokról történő szavazást követően kerülhet sor az
előterjesztés szerinti, illetve a módosító indítványokkal együtt a rendelettervezet,
illetve a határozati javaslat megszavaztatására.
(3) Az előterjesztő által elfogadott módosító indítványokat az eredeti előterjesztés
részének kell tekintetni, ezért nem kell külön szavazásra bocsátani, de a
döntéstervezetről történő szavazást megelőzően erre a tényre az elnöknek fel kell
hívnia a képviselők figyelmét, és ezt az ülésről készült jegyzőkönyvben rögzíteni
kell.
(4) A képviselő legkésőbb a napirendi pont tárgyalásának megkezdésekor az elnök
részére köteles bejelenteni, ha az adott napirendi pont keretében tárgyalt ügy őt
vagy közeli hozzátartozóját személyesen érinti. A bejelentési kötelezettség
elmulasztása esetén a közgyűlés elnökének javaslatára a képviselő-testület a
mulasztó képviselő tiszteletdíját legfeljebb 6 hónapra, maximum 25 %-kal
csökkentve állapíthatja meg.
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11. A szavazás módja
24. §
(1) A nyílt szavazás elsődlegesen az ülésteremben elhelyezett szavazatszámláló gép
alkalmazásával történik.
(2) Szavazatszámláló gép hiánya, meghibásodása esetén, vagy a közgyűlés eseti
döntése alapján a szavazás kézfeltartással történik.
(3) A megyei képviselő javaslatot tehet név szerinti szavazásra. Név szerinti szavazás
esetén a főjegyző a képviselők nevét e rendelet 1. függelékében meghatározott
sorrendben egyenként felolvassa. A képviselő neve elhangzását követően "igen”,
vagy "nem", vagy „tartózkodom” kifejezéssel szóban nyilatkozik szavazatáról. A
főjegyző a nyilatkozat tartalmát a képviselő neve mellett kézírással rögzíti. A
főjegyző a szavazás befejezését követően a névsort átadja az ülésvezető részére, aki
annak alapján ismerteti a szavazás eredményét. A szavazást tartalmazó névsort az
ülésről készült jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
25. §
(1) A közgyűlés - indítvány alapján - esetenként dönt a titkos szavazásról:
a) választás,
b) kinevezés,
c) felmentés,
d) vezetői megbízás adása, annak visszavonása,
e) fegyelmi eljárás megindítása,
f) fegyelmi büntetés kiszabása,
g) állásfoglalást igénylő személyi ügy,
h) összeférhetetlenségi ügy,
i) kitűntetési ügy,
j) vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás
tárgyalásakor.
(2) A titkos szavazás lebonyolítása történhet szavazógéppel, vagy - külön indítvány
alapján, vita nélkül, egyszerű többséggel hozott döntés alapján - hagyományos
módon: öt tagú szavazatszámláló bizottság választásával a szavazás
lebonyolítására, szavazólap, szavazófülke és urna igénybevételével. A titkos
szavazás lebonyolítása technikai feltételeinek biztosításáról a hivatal gondoskodik.
12. Minősített többség
26. §
Törvényben meghatározottakon túlmenően minősített többség szükséges a közgyűlés
hatáskörébe tartozó következő ügyekben történő döntéshez:
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a) személyi jellegű kérdések (választás, kinevezés, megbízás, delegálás, tiszteletdíj
csökkentés, stb.),
b) zárt ülés, név szerinti és titkos szavazás elrendelése,
c) ideiglenes bizottság létrehozása,
d) törzsvagyon körében tartozó vagyon tulajdonjogának átruházása,
e) gazdasági társaság alapítása, üzletrész elidegenítése,
f) megyei népszavazás kiírása, népi kezdeményezés megtárgyalása,
g) munkatervben nem szerepelő közmeghallgatás tartására vonatkozó képviselői
indítvány elfogadása.
13. A közgyűlés döntései
27. §
(1) A közgyűlés
a) önkormányzati rendeletet alkot,
b) határozatot hoz a rendeletalkotás körébe nem tartozó, érdemi döntést igénylő
kérdésben.
(2) A közgyűlés által alkotott rendelet jelölése:
„Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének sorszám/évszám
(… hó ... nap) önkormányzati rendelete”; a sorszámot naptári évenként 1-gyel
kezdődő arab számmal folyamatosan kell jelölni, a zárójelben feltüntetett dátum az
önkormányzati rendelet kihirdetésének az időpontja, a hónap római számmal, a nap
arab számmal jelölve.
(3) A közgyűlés által hozott határozat jelölése:
„Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének sorszám/évszám
(… hó …. nap) határozata”; a sorszámot naptári évenként 1-gyel kezdődő arab
számmal folyamatosan kell jelölni, a zárójelben feltüntetett dátum normatív
határozat esetében a közzétételének az időpontja, a hónap római számmal, a nap
arab számmal jelölve.
(4) Az önkormányzati rendeletek kihirdetésének helyben szokásos módja a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés.
Kihirdetni csak a közgyűlés elnöke és a főjegyző által aláírt rendeletet lehet. A
kihirdetés napja azonos a hirdetőtáblán történő kifüggesztés időpontjával.
(5) A megyei önkormányzat közgyűlése által alkotott rendeleteket és hozott
határozatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat hivatalos lapjában
is közzé kell tenni.
(6) A megyei önkormányzat Közlönye kéthavonta a hivatalos honlapján jelenik meg.
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(7) Az önkormányzati rendeletekről és határozatokról az önkormányzati hivatal
betűrendes és határidős nyilvántartást vezet.
14. Tárgyalási szünet
28. §
A közgyűlés elnöke saját hatáskörében vagy a képviselőcsoport vezetőjének kérésére
tárgyalási szünetet rendelhet el, maximum 30 perc időtartamra.
15. A közgyűlés rendjének biztosítása
29. §
(1) A közgyűlés ülésén jelen lévő valamennyi személy köteles a tanácskozás rendjét
tiszteletben tartani.
(2) Az ülésvezető köteles biztosítani a megyei közgyűlés működésének rendjét,
melynek érdekében:
a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt napirendtől, a tanácskozáshoz
nem illő, másokat sértő kifejezést használ,
b) ismételt és eredménytelen figyelmeztetés esetén a hozzászólótól megvonhatja a
szót,
c) rendre utasíthatja azt, aki a megyei közgyűlés rendjét zavaró magatartást tanúsít,
d) felszólíthatja a rendzavarót – a megyei képviselő kivételével – az ülésterem
elhagyására,
e) szünetet rendelhet el.
16. Jegyzőkönyv
30. §
(1) A közgyűlés üléséről három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni, amely
törvényben meghatározottakon túlmenően tartalmazza:
a) a képviselő kérése esetén bármely hozzászólásának, kérdésének szó szerinti
szövegét,
b) az ülésen történt napirenden kívüli eseményeket,
c) az ülésvezetőnek a rend fenntartása érdekében tett intézkedéseit.
(2) A megyei közgyűlés üléseiről a jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyv elkészítésének
segítése céljából hangfelvételt készíthet. A hangfelvétel nem helyettesíti a
jegyzőkönyvet. Zárt ülésen tilos egyéni hangfelvétel készítése.
(3) A közgyűlés ülésén történteket kétség esetén a jegyzőkönyv közhitelesen tanúsítja.
Az ülésvezető és a megyei főjegyző indokolt kérelemre eltérés esetén a
jegyzőkönyvet kijavíthatja.
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(3) A jegyzőkönyvről – zárt ülésről készített jegyzőkönyv kivételével – kivonat, illetve
másolat írásbeli kérelemre, a közgyűlés elnöke írásbeli engedélye alapján adható.
Nem szükséges írásbeli kérelem benyújtása és a közgyűlés elnökének az engedélye,
amennyiben a kérelmező a megyei önkormányzat közgyűlésének tagja, vagy a
megyei önkormányzati hivatalnak hivatalos felhasználásra szükséges a kivonat,
illetve a másolat.
(4) A jegyzőkönyvről készített kivonat, másolat - a közgyűlés tagjának kivételével -,
költségtérítés ellenében adható. A költségtérítést a hivatal pénzügyi feladatokat
ellátó szervezeti egysége által kiállított számla alapján kell megfizetni.
(5) A jegyzőkönyvből készített kivonat, másolat, a közgyűlés által alkotott rendelet,
hozott határozat szövegének hitelesítésére a főjegyző, az aljegyző és az
önkormányzati hivatal szervezési és jogi feladatokat ellátó szervezeti egységének
vezetője jogosult.
31. §
A megyei közgyűlés és bizottságai munkájáról, döntéseiről a megye lakosságát a
megyei önkormányzat hivatalos honlapján és a megyei sajtó útján tájékoztatni kell.
17. Közmeghallgatás
32. §
(1) A közmeghallgatás időpontjára a közgyűlés elnöke tesz javaslatot, melyről a
közgyűlés az időpont munkatervben való meghatározásával dönt.
(2) Közmeghallgatást kell tartani akkor is, ha azt a megyei önkormányzati képviselők
többsége indítványozza.
(3) A közmeghallgatásra a megyei önkormányzat székhelyén, indokolt esetben a megye
területén kihelyezett ülésen kerül sor.
(4) A közmeghallgatás idejét, helyét a megyei önkormányzat honlapján és a megyei
sajtóban kell közzétenni, az időpontot megelőző legalább 8 nappal.
(5) A közmeghallgatáson felvetett kérdésekre, javaslatokra lehetőség szerint azonnal ha ez nem lehetséges akkor 15 napon belül írásban - választ kell adni.
IV. fejezet
A képviselő jogai és kötelezettségei
33. §
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A képviselő a közgyűlés ülésének napirendi pontjaihoz nem tartozó közérdekű ügyben
– a napirendek megtárgyalását követően – jogosult legfeljebb 5 perc időtartamú
hozzászólásra.
34. §
(1) A képviselő köteles jelezni az elnöknek, ha a közgyűlés ülésén nem tud megjelenni,
vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van.
(2) A közgyűlés elnöke, távollétében az ülést vezető a képviselő közgyűlés ülésén való
részvételét kérésére írásban igazolja.
35. §
A közgyűlési tagot önkormányzati rendeletben szabályozott tiszteletdíj, természetbeni
juttatás, illetve a külön közgyűlési határozatban megállapított – a kiesett jövedelemmel
arányos – térítés illeti meg.
36. §
(1) A közgyűlés tagjai sorából a megyei közgyűlés elnökének javaslatára megyei
tanácsnokokat választhat.
(2) A megyei tanácsnok feladatkörét a közgyűlés elnöke határozza meg.
V. fejezet
A képviselőcsoportok
37. §
(1) Az ugyanazon párthoz, vagy társadalmi szervezethez tartozó, illetve közös listáról
bejutott
megyei
közgyűlési
tagok
tevékenységük
összehangolására
képviselőcsoportot – frakciót – hozhatnak létre, ha létszámuk eléri az 5 főt.
(2) Az ugyanazon párthoz, vagy társadalmi szervezethez tartozó képviselők csak egy
képviselőcsoportot alakíthatnak. A képviselő csak egy képviselőcsoportnak lehet
tagja. Amennyiben a képviselő önként, vagy a frakciójából történő kizárás
eredményeként elhagyja az eredetileg bejelentett frakcióját, további egy évig nem
lehet más képviselőcsoport tagja.
(3) A képviselőcsoport megalakulását a közgyűlés elnökéhez írásban be kell jelenteni.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a képviselőcsoport elnevezését, a csoport
vezetőjének és helyettesének nevét, valamint a képviselőcsoport névsorát.
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(4) Képviselőcsoporthoz nem tartozó, abból kilépett, vagy kizárt képviselőt független
képviselőnek kell tekinteni.
(5) A képviselőcsoport a tagjai sorából vezetőt választ. A képviselőcsoport vezetőjének
akadályoztatása esetén a képviselőcsoport vezetőjének helyettese mindazon jogokat
gyakorolhatja, amelyeket az SZMSZ a képviselőcsoport vezetőjének biztosít.
(6) A képviselőcsoportok vezetői megyei tanácsnokok.
38. §
A képviselőcsoportok vezetői megbízatásuk időtartama alatt:
a) a megyei önkormányzati feladatok összehangolt és eredményes ellátása céljából
biztosítják a képviselőcsoporton belül és képviselőcsoportok között a folyamatos
együttműködést, információcserét, koordinálják a szükséges egyeztetéseket,
véleménykialakítást, a döntések meghozatalát,
b) soron kívül felszólalhatnak a közgyűlés egyes napirendjeihez kapcsolódóan,
c) a napirend tárgyalásakor egy alkalommal, legfeljebb 30 perc szünetet kérhetnek,
d) név szerinti szavazást kezdeményezhetnek,
e) képviselik a csoportot.
39. §
(1) Megszűnik a képviselőcsoport, ha tagjainak száma 5 fő alá csökken, vagy ha a
képviselőcsoport azt kimondja.
(2) A képviselőcsoport volt vezetője a megszűnés tényét köteles haladéktalanul, de
legkésőbb 3 napon belül írásban bejelenteni a közgyűlés elnökének. E határidő
elmulasztása esetén a közgyűlés elnöke a képviselőcsoport megszűnését hivatalból
állapíthatja meg.
(3) Nem szűnik meg a képviselőcsoport, ha tagjainak száma 5 fő alá csökken, de a
hiányzó mandátum a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján betölthető.
VI. fejezet
A területi nemzetiségi önkormányzatokhoz kapcsolódó feladatok
40. §
(1) A megyei önkormányzat biztosítja a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei roma
nemzetiség, lengyel nemzetiség, német nemzetiség, ruszin nemzetiség és szlovák
nemzetiség területi önkormányzatai testületi működésének feltételeit, a következő
módon:
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a) A megyei önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzatok működését a
hivatal köztisztviselőinek közreműködésével segíti.
b) A megyei önkormányzat biztosítja a területi nemzetiségi önkormányzatok üléseinek
összehívásával, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátását (gépelés,
sokszorosítás, postázás, stb.).
c) A megyei önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatok testületi üléseinek
megtartásához a Megyeházán helyiséget biztosít. Külső helyszínen történő testületi
ülés megszervezéséhez igény esetén segítséget nyújt.
d) A megyei önkormányzati hivatal gondoskodik az (1) bekezdésben megjelölt területi
nemzetiségi önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátásáról. A nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodása a saját belső
szabályzataikban és számviteli politikájukban foglaltak szerint történik.
(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontban foglaltak részletes meghatározására a megyei
önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok közötti megállapodásban
kerül sor. A megállapodást szükség szerint, de évente legalább egyszer felül kell
vizsgálni.
VII. fejezet
A megyei önkormányzat szervei
19. A megyei közgyűlés tisztségviselői
41. §
(1) A megyei közgyűlés tisztségviselői: a megyei közgyűlés által megválasztott elnök
és alelnök(ök).
(2) A megyei közgyűlés elnöke és alelnöke(i) tekintetében a munkáltatói jogokat a
megyei közgyűlés gyakorolja.
(3) A megyei közgyűlés alelnökei tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja.
42. §
(1) A közgyűlés elnöke feladatkörét, hatáskörét és hatósági jogkörét törvény, vagy
törvényi felhatalmazás alapján kormányrendelet, illetve a közgyűlés önkormányzati
rendelete állapítja meg.
(2) A megyei közgyűlés elnökére átruházott hatásköröket a 3. melléklet tartalmazza.
43. §
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(1) A közgyűlés az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére alelnökö(ke)t választ.
(2) Az alelnök(ök) tevékenységét a közgyűlés elnöke irányítja, és esetenként dönt a
helyettesítés rendjéről.
(3) A helyettesítő alelnök az elnök távollétében, - illetve akadályoztatása esetén gyakorolja mindazon jogokat és ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a
jogszabály az elnök részére biztosít.
20. Elnöki kabinet
44. §
(1) A közgyűlés elnöke mellett elnöki kabinet működik, mely az elnök tanácsadó
testülete.
(2) Az elnöki kabinet feladata az elnök munkájának segítése, a közgyűlés és a
bizottságok üléseinek, előterjesztéseinek előkészítése, koordinálása, ellenőrzése, a
döntés-előkészítés startégiai tervezése és folyamatirányítása, döntés-előkészítés és
koordináció, különösen az átruházott hatáskörben ellátandó feladatai körében,
illetve a döntések végrehajtásának ellenőrzése.
(3) Az elnöki kabinet tagjai a közgyűlés elnöke, az alelnökök, a főjegyző, a politikai
főtanácsadó, tanácsadó(k), illetve a közgyűlés elnöke által kijelölt külső tagok,
illetve szakértők. A kabinet-tagság a nem közszolgálati jogviszonyban lévőkkel a
közgyűlés elnöke felkérésének elfogadásával jön létre, és a közgyűlés elnöke
megszüntető döntésével szűnik meg.
21. A megyei közgyűlés bizottságai
45. §
(1) A Közgyűlés a következő bizottságokat hozza létre:
a) Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság,
önkormányzati képviselő és 8 nem képviselő,

amelynek

9

megyei

b) Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság, amelynek 13
megyei önkormányzati képviselő és 12 nem képviselő,
c) Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság, amelynek 9
megyei önkormányzati képviselő és 8 nem képviselő
tagja van.
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(2) A bizottság elnökének helyettesítésére, munkájának segítésére a közgyűlés
alelnököt/alelnököket választhat.
46. §
(1) A bizottság munkáját éves munkaterv alapján végzi. A bizottság munkatervét a
közgyűlés munkaterve alapján kell elkészíteni.
(2) A bizottság elnöke koordinálja a bizottság üléseinek rendjét, napirendjét, összehívja
és vezeti a bizottság üléseit.
(3) Előterjesztés, illetve döntéstervezet csak a főjegyző törvényességi ellenőrzését
követően kerülhet a bizottság elé.
(4) A bizottság tagjai részére a meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni,
hogy azt az ülés előtt legalább 3 nappal megkapják.
(5) A bizottság ülésein állandó és eseti meghívottak is részt vehetnek. A bizottsági
ülésre meghívandók körét a bizottság maga határozza meg.
(6) A bizottsági tag köteles jelezni a bizottság elnökének, ha a bizottság ülésén nem tud
megjelenni, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van.
(7) A bizottság elnöke a bizottsági tag kérésére a bizottsági ülésen való részvételt
írásban igazolja.
(8) A bizottságok működéséhez szükséges szakmai, adminisztratív és technikai
feltételek biztosításáról a főjegyző a hivatal belső szervezeti egységei útján
gondoskodik.
47. §
(1) A bizottság akkor határozatképes, ha azon a megválasztott bizottsági tagoknak több
mint a fele jelen van.
(2) A bizottság a hatáskörébe tartozó ügyekben határozatot hoz, amelynek jelölése: a
határozat sorszáma/évszám, zárójelben feltüntetve a határozat hozatalának hónapját
római számmal, a napját arab számmal, ezt követően a bizottság nevét kell
feltüntetni. A határozat sorszámát naptári év elején arab egyes számmal kell
kezdeni.
(3) A bizottság üléséről haladéktalanul feljegyzést kell készíteni, amelyben meg kell
jelölni a tárgyalt napirendeket, a bizottság napirenddel kapcsolatban kialakított
véleményét, döntését, a szavazás számszerű eredményét, a módosító indítványt, és a
kisebbségi véleményt. A feljegyzést a közgyűlés ülését megelőző napon el kell
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juttatni a tisztségviselőkhöz. A feljegyzésben foglaltakat a közgyűlésen az egyes
napirendi pontokhoz kapcsolódóan a bizottság elnöke ismerteti.
(4) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a bizottság elnöke és egy
tagja ír alá. A jegyzőkönyv tartalmára alkalmazni kell a közgyűlés üléséről készült
jegyzőkönyvre vonatkozó rendelkezéseket.
(5) A bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet legkésőbb a bizottság ülését követő 8
napon belül kell eljuttatni a közgyűlés elnöke részére.
(6) A bizottságok tevékenységükről a közgyűlésnek beszámolási kötelezettséggel
tartoznak. A beszámolás rendjéről a megyei közgyűlés munkatervének elfogadása
során dönt.
48. §
(1) A tisztségviselők, a tanácsnokok, a bizottságok és a képviselők javaslatot tehetnek
ideiglenes bizottság létrehozására, amelyről a közgyűlés esetenként dönt
(2) Az ideiglenes bizottság működésére értelemszerűen alkalmazni kell a 46. és 47. §ban foglalt rendelkezéseket.
49. §
A Közgyűlés Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottsága
közbeszerzési ügyekben történő eljárása során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.
22. A megyei önkormányzati hivatal
50. §
(1) A megyei közgyűlés az önkormányzat működésével, a közgyűlés elnöke, a megyei
főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével, és a
döntések végrehajtásának szervezésével kapcsolatos feladatok ellátására – külön
alapító okirattal – létrehozza a megyei önkormányzati hivatalt, amelynek hivatalos
elnevezése: „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal”; a hivatal
székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
(2) A hivatal jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A
működéséhez szükséges előirányzatokat a megyei önkormányzat éves költségvetése
határozza meg.
(3) A hivatalt a közgyűlés elnöke irányítja, a hivatal vezetője a megyei főjegyző.
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(3) A hivatal belső szervezeti felépítését, feladatait, működési rendjét a hivatal
szervezeti és működési szabályzatában kell szabályozni, amelyet a közgyűlés hagy
jóvá.
23. A hivatal vezetője: a megyei főjegyző
51. §
(1) A megyei főjegyző feladatai - az Mötv. 81. § (3) bekezdésében foglaltakon
túlmenően - az önkormányzati munkával összefüggésben a következők:
a) közreműködik a megyei közgyűlés munkatervi javaslatának elkészítésében,
b) gondoskodik arról, hogy az előterjesztések és a döntéstervezetek a törvényességi
követelményeknek megfeleljenek,
c) tanácskozási joggal részt vesz a testületi üléseken, és segíti a megyei közgyűlés
elnökének a munkáját,
d) biztosítja a testületi ülésekről a jegyzőkönyv elkészítését, határidőn belüli
megküldését a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv részére,
e) gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői tekintetében,
f) ellátja továbbá mindazon feladatokat, amellyel a megyei közgyűlés, a megyei
közgyűlés elnöke megbízza.
(2) A megyei főjegyző a közgyűlés és bizottságai ülésén köteles jelezni, ha bármely
javaslattal, döntéstervezettel, vagy e testületek működésével kapcsolatban
jogszabálysértést észlel.
(3) A megyei főjegyző ellátja a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvényben, az ágazati törvényekben, és egyéb
jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköröket.
52. §
(1) A főjegyzőt az aljegyző helyettesíti. Az aljegyző ellátja a főjegyző által
meghatározott feladatokat.
(2) A főjegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós
akadályoztatásuk esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – a főjegyzői
feladatokat a hivatal jogi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője látja el.
24. Önkormányzati főtanácsadó
53. §
(1) A megyei közgyűlés önkormányzati főtanácsadói munkaköröket hozhat létre a
hivatalában, a megyei közgyűlés elnöke tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó
feladatok ellátására.
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(2) Az önkormányzati főtanácsadó elsődleges feladata a megyei közgyűlés elnöke
munkájának segítése. Ennek érdekében kapcsolatot tart a közgyűlési képviselőcsoportokkal, illetve képviselő-csoporthoz nem tartozó képviselőkkel, a megye
területén lévő önkormányzatokkal, államigazgatási szervek vezetőivel, valamint az
írott és elektronikus média képviselőivel, koordinálja a társadalmi, gazdasági
érdekképviseletekkel, valamint egyéb társadalmi szervezetekkel való
együttműködést, figyelemmel kíséri a megye gazdasági- és társadalmi helyzetének
alakulását.
(3) Az önkormányzati főtanácsadót az elnök egyéb feladat ellátásával is megbízhatja.
(4) Az önkormányzati főtanácsadó felett a munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja.
VIII. fejezet
Záró rendelkezések
54. §
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
a) a megyei közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet,
b) a Megyei Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2012. (II. 23.)
önkormányzati rendelet,
c) a Megyei Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló19/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2012.
(VII.4.) önkormányzati rendelet,
d) a Megyei Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló19/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2012.
(XII.20.) önkormányzati rendelet.
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1. melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendeletéhez
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságainak
alapvető feladatai
A bizottságok főbb feladatai:
„A bizottság - feladatkörében - kezdeményezi, előkészíti a képviselő-testület
döntéseit, a képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntést hoz.” /Mötv. 59. §
(1) bekezdés/
„A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg azokat az
előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a
bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek.” /Mötv. 59. § (2)
bekezdés/
I. Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság
1. Figyelemmel kíséri a megye foglalkoztatási helyzetének javítását célzó pályázati
kiírásokat, javaslatot tesz pályázat benyújtására.
2. Javaslatot tesz a foglalkoztatást érintő fejlesztési források felhasználására.
3. Részt vesz az országos és megyei gazdasági folyamatok foglalkoztatásra
gyakorolt hatásainak elemzésében.
4. Figyelemmel kíséri a foglalkoztatáspolitikai eszközök megyei arányainak
kialakítását és felhasználását.
5. Közreműködik a megyei rendőrfőkapitány kinevezésére vonatkozó vélemény
kialakításában.
6. Véleményezi a rendőrfőkapitány által készített, a közbiztonság helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót.
7. Figyelemmel kíséri a közbiztonság javítását elősegítő pályázati kiírásokat,
javaslatot tesz pályázat benyújtására.
8. Kapcsolatot tart a tevékenységi körének területén működő állami és civil
szervezetekkel.
9. Közreműködik a közgyűlés munkatervének előkészítésében.
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10. Véleményt alkot a költségvetési koncepcióról.
11. Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves,
éves beszámoló, illetve a háromnegyedéves tájékoztató tervezeteit.
12. Véleményezi a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket.
II. Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
1. Véleményt alkot a költségvetési koncepcióról.
2. Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves,
éves beszámoló, illetve a háromnegyedéves tájékoztató tervezeteit.
3. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a
saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását,
értékeli az azt előidéző okokat.
4. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem
érvényesítését.
Vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli. Ha a
képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati
jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.
5. Előkészíti a megye területére az országos és a kiemelt térségekre vonatkozó
tervekkel összhangban a területfejlesztési koncepciót, fejlesztési programot, a
megyei területrendezési tervet, gondoskodik a dokumentumok közötti összhang
biztosításáról.
6. Előzetesen véleményezi a megye területét érintő fejlesztési források
felhasználásának megalapozását szolgáló stratégiákat és programokat (ágazati
tervek és uniós tervek).
7. Előzetesen véleményezi a településrendezési terveket, gondoskodik a megyei
területrendezési tervek és a településrendezési tervek összhangjáról.
8. Részt vesz a területi információs rendszer kialakításában és működtetésében,
információkat biztosít a területi tervek készítéséhez.
9. Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak
megvalósítását, közreműködik a fejlesztési programok nyomon követésében és
értékelésében,
a
területfejlesztési
programok
megvalósulásának
monitorozásában és a programok megvalósulásának előzetes, közbenső és
utólagos értékelésében.
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10. Felügyeli a decentralizált pályázati rendszer működését.
11. Koordinálja a települések fejlesztési tevékenységét a települési önkormányzatok
felkérése alapján.
12. Közreműködik a területfejlesztési stratégiák és programok végrehajtásának
nyomon követésében és értékelésében.
13. Gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről.
14. Kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel,
társadalmi és szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel.
15. Segíti a területi gazdaságszervezést; részt vesz a megyei önkormányzat területi
gazdaságpolitikájának kidolgozásában; a térség fejlesztését közvetlenül
befolyásoló üzleti vállalkozások előkészítésében; a nemzetközi alapok térségi
igénybevételének szervezésében.
16. Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi, gazdasági helyzetét, adottságait.
17. Koordinálja a megye több települési önkormányzatát érintő térségi feladatokat.
18. Együttműködik Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékes
bizottságaival a területrendezési tervek városkörnyéki összehangolása, illetve a
területfejlesztési tervek koordinálása területén;
19. Közreműködik az épített és természeti környezet védelmével, a térségi terület
rendezésével kapcsolatos feladatok összehangolásában.
20. Figyelemmel kíséri a vízellátás, csatornázás és egyéb műszaki infrastruktúra
fejlesztésére vonatkozó megyei komplex tervek végrehajtását.
21. Véleményezi a hulladékok környezetkímélő kezelésének elősegítését szolgáló
terveket, a megyei hulladékgazdálkodási tervet.
22. Részt vesz a megye területén található helyi jelentőségű védett természeti
területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolásában.
23. Figyelemmel
kíséri
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatának hatálya alá tartozó közbeszerzési és beszerzési
eljárásokat, azokról tájékoztatást kérhet.
24. Véleményezi az önkormányzati érdekeltségű gazdasági szervezetek működését,
pénzügyi helyzetét, különös tekintettel éves beszámolójukra, üzleti tervükre; az
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önkormányzati tulajdonnal vagy tárgyi és vagyoni érdekeltséggel, az
önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatban.
25. Véleményezi a műszaki, kommunális és tömegközlekedés fejlesztésével
összefüggő elképzeléseket.
26. Véleményezi környezetberuházásokat.

és

természetvédelmi

szempontból

a

kiemelt

27. Javaslatot tehet az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok és más
gazdasági érdekeltségek kezelésére.
28. Javaslatot tesz környezetvédelmi szempontból védett területek kijelölésére, a
környezeti ártalmak megszüntetésére, illetve csökkentésére.
29. Évközben figyelemmel kíséri a gazdálkodás menetét, szükség szerint javaslatot
tesz a költségvetés módosítására, illetve költségvetési gazdálkodásra vonatkozó
intézkedéseket kezdeményez.
30. Javaslatot tesz hitelek felvételére, egyéb banki ügyletekre, véleményezi az ezzel
kapcsolatos kezdeményezéseket.
31. Javaslatot tesz – a külön rendeletben meghatározott összeg erejéig – a feladat-és
hatáskörébe tartozó döntések előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges
esetenkénti vagy az adott költségvetési év végéig terjedő tanácsadási
tevékenység ellátására és egyéb tevékenység díjazására, társadalmi (civil)
szervezetek támogatására, valamint ezen tevékenységek teljesítés igazolásának
és támogatások elszámolásának elfogadására.
32. Javaslatot tesz a közgyűlésnek az elnök illetményének megállapítására és
emelésére.
33. Javaslatot tesz a közgyűlés elnöke és alelnöke(i) jutalmazására és annak
mértékére.
34. Közreműködik a közgyűlés munkatervének előkészítésében.
35. Véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket.
III. Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
1. Figyelemmel kíséri a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek
hatályosulását, indokolt esetben intézkedést kezdeményez.
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2. Lefolytatja a titkos szavazást - amennyiben az hagyományos módon
történik - és megállapítja annak eredményét.
3. Figyelemmel kíséri a megyében élő nemzetiségek életkörülményeit, szociális és
kulturális helyzetét, segíti hagyományaik ápolását, értékeik megőrzését és
gyarapítását.
4. Támogatja a települési nemzetiségi önkormányzatok, továbbá a nemzetiségek
megyei szövetségeinek, egyesületeinek munkáját, jelzi az illetékes szerveknek
jogi, gazdálkodási, működési problémáikat.
5. Figyelemmel kíséri a nemzetiségek életkörülményeinek javítását szolgáló
pályázati kiírásokat, javaslatot tesz pályázat benyújtására.
6. Kapcsolatot tart civil szervezetekkel, képviselőiket meghívhatja a bizottság
ülésére.
7. Véleményt alkot a költségvetési koncepcióról.
8. Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves,
éves beszámoló, illetve a háromnegyedéves tájékoztató tervezeteit.
9. Közreműködik a közgyűlés munkatervének előkészítésében.
10. Véleményezi a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket.
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2. melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendeletéhez
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságaira
átruházott hatáskörök jegyzéke
I. Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság
A Közgyűlés nem ruház át hatáskört e bizottságra.
II. Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
1.

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

2.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot mint tulajdonost megillető, a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése 10 millió Ft és 100 millió Ft értékhatár közötti vagyon
tekintetében.

3.

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

III. Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
1.

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

2.

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

3.

Nyilvántartja, vizsgálja és ellenőrzi a megyei közgyűlés tisztségviselői és a
megyei önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatait.
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás kezdeményezése esetén az eljárás
eredményéről a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet (2000.
évi XCVI. törvény 10/A. § (3)-(4) bekezdés).
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A bizottság e feladatkörében:
a) Igazolást ad ki a kitöltött vagyonnyilatkozatok átvételéről.
b) Nyilvántartást vezet a tisztségviselők, önkormányzati képviselők (a
továbbiakban: önkormányzati képviselők) családi nevének kezdőbetűje
szerint, ábécé sorrendben az átvett vagyonnyilatkozatokról, továbbá az
azokhoz kapcsolódó egyéb iratokról.
c) A vagyonnyilatkozatokat névvel ellátott borítékban kell elhelyezni. Az
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát nyitott borítékban, a
hozzátartozók vagyonnyilatkozatát lezárt és a bizottság által az átvételkor
lepecsételt borítékban kell tárolni, elkülönített, biztonsági zárral ellátott
lemezszekrényben az önkormányzati hivatal szervezési feladatokat ellátó
szervezeti egységénél. Az önkormányzati képviselő megbízatásának
megszűnését követő 30 napon belül a vagyonnyilatkozatokat vissza kell adni.
d) Az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez
szolgáltatott azonosító adatok kivételével - nyilvános. Az önkormányzati
képviselők vagyonnyilatkozatát a bizottság, illetve annak két tagja előtt bárki
megtekintheti. A hozzátartozók vagyonnyilatkozatába csak a Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság tagjai tekinthetnek be a
képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során.
e) A
vagyonnyilatkozattal
kapcsolatos
eljárás
lefolytatásának
a
vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye.
Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a
vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a bizottság elnöke felhívja a
kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kezdeményező 15 napon belül nem
tesz eleget a felhívásnak, vagy a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a
bizottság erről tájékoztatja a képviselő-testületet.
f) A bizottság elnöke a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos kezdeményezés esetén
felhívja az önkormányzati képviselőt, hogy 5 napon belül nyilatkozzon a
kezdeményezéssel kapcsolatosan, illetve amennyiben azt alaposnak tartja,
javítsa ki a kezdeményezésben kifogásolt adatokat. Ha az önkormányzati
képviselő kijavítja a kifogásolt adatokat, a bizottság nem rendeli el a
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást. Erről tájékoztatja a képviselőtestületet és a kezdeményezőt.
g) Ha az önkormányzati képviselő nem tesz eleget a felhívásnak, illetve a
kezdeményezésben foglaltakat vitatja, a bizottság elrendeli a
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindítását.
h) Az eljárás során a bizottság felhívására az önkormányzati képviselő köteles
saját, illetve a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának valamint
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gyermekének vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és
érdekeltségi viszonyaira vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul, írásban
bejelenteni. Az azonosító adatokba csak a bizottság tagjai tekinthetnek be és
azokat az eljárás lezárását követő 8 napon belül törölni kell.
i) Az ellenőrzési eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat
esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új
tényállást, illetve adatokat tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos
eljárásra irányuló - új tényállítás nélküli - ismételt kezdeményezést a bizottság
az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja.
j) A bizottság eljárására a képviselő-testületi zárt ülésre vonatkozó szabályokat
kell megfelelően alkalmazni.
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3. melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendeletéhez
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökére
átruházott hatáskörök jegyzéke
1. A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását érintően a közgyűlés elnökének
hatáskörébe tartoznak:
a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot mint tulajdonost megillető, a
közgyűlés, illetve a közgyűlés más szerve hatáskörébe nem tartozó jogok
gyakorlása és kötelezettségek teljesítése 10 millió Ft értékhatárig;
b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat behajthatatlan követeléséről
történő lemondás, törlés kérdésében történő döntés 1 millió Ft értékhatárig;
c) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
pénzeszközeinek lekötéséről történő döntés.

átmenetileg

szabad

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági
társaság vonatkozásában, továbbá az olyan gazdasági társaság vonatkozásában,
amely tekintetében a megyei önkormányzat a társasági részesedés tulajdonosi
joggyakorlója nevében és helyett megbízáson alapuló meghatalmazással járhat el, a
közgyűlés elnöke hatáskörébe tartozik:
a) mindazon tulajdonosi jogok gyakorlása, és kötelezettségek teljesítése, amelyek
törvény, önkormányzati rendelet, vagy megállapodás alapján nem tartoznak a
közgyűlés, vagy más szerve (kizárólagos) hatáskörébe;
b) a gazdasági társaságban a megyei önkormányzat képviselete, amellyel
esetenként más személyt – a közgyűlés tagját, az Önkormányzati Hivatal
köztisztviselőjét – is megbízhat.
3. A közgyűlés elnöke a közbeszerzéssel és beszerzéssel kapcsolatos hatásköreit a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatában foglaltak alapján gyakorolja. Az eljárást lezáró döntés meghozatala
10 millió Ft értékhatárig tartozik a hatáskörébe.
4. A közgyűlés elnöke 10 millió Ft értékhatárig polgári jogi szerződéseket,
együttműködési, támogatási és egyéb megállapodásokat köthet.
5. A közgyűlés elnöke dönt a megyei önkormányzat részéről halaszthatatlan
intézkedést igénylő ügyekben (pl. pályázat benyújtása), ha annak értékhatára nem
éri el a 10 millió Ft-ot.
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6. A közgyűlés elnöke dönt a képviselő hiányzásának igazolását, a tiszteletdíj
kifizetésének felfüggesztését, megvonását, illetve újbóli folyósítását érintő
ügyekben.
7. A közgyűlés elnöke 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.)
A közgyűlés elnöke az a)-d) pontokban foglalt intézkedéseiről, a szerződések
lezárásáról köteles a közgyűlést tájékoztatni.
8. A közgyűlés elnöke a megyei önkormányzat és más szerv pályázataihoz támogató
nyilatkozatot adhat ki, amennyiben az nem jár pénzügyi kötelezettségvállalással, és
amelynek kiadása nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
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1. függelék a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendeletéhez
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tagjainak névsora, jelölő
szervezetük megnevezése és a képviselőcsoportok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Név

Jelölő szervezet(ek)

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

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
FIDESZ-KDNP
MSZP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
JOBBIK (2012. május 8. napjától
független képviselő)
JOBBIK (2012. május 8. napjától
független képviselő)
FIDESZ-KDNP
MSZP
MSZP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
MSZP
JOBBIK
JOBBIK
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
FIDESZ-KDNP
MSZP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
MSZP

11. Kisgergely András
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Kolenkó Gábor
Kormos Dénes
Lukács András
Marton Péter
Dr. Mengyi Roland
Mihályi Helga
Miklós Árpád
Pasztorniczky István
Riz Gábor
Szalai Szabolcs
Szamosvölgyi Péter
Szegedi Judit Katalin
Szeles András
Szitka Péter
Tóth Gábor
Török Dezső
Vadnai Zoltán Géza
Vitális István
Vécsi István
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I. A FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Képviselőcsoportja
1. Aros János
2. Baricska János Istvánné
3. Budai Erzsébet
4. Dr. Csiba Gábor Tamás
5. Csiger Lajos
6. Farkas Félix
7. Kolenkó Gábor
8. Marton Péter
9. Dr. Mengyi Roland
10. Riz Gábor
11. Szalai Szabolcs
12. Szamosvölgyi Péter
13. Szeles András
14. Tóth Gábor
15. Török Dezső
16. Vadnai Zoltán Géza
17. Vitális István
II.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom
Önkormányzati Képviselőcsoportja
1.
2.
3.
4.
5.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Megyei

Bíró László
Hoczáné Frankó Anna
Miklós Árpád
Pasztorniczky István
Szegedi Judit Katalin

III. Az Magyar Szocialista Párt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati
Képviselőcsoportja
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Csabai Gyula
Kormos Dénes
Lukács András
Mihályi Helga
Szitka Péter
Vécsi István

50

2. függelék a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendeletéhez
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságainak tagjai

I.

Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság tagjai:

1. Farkas Félix
2. Dr. Csiba Gábor
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

10. Dr. Sója Szabolcs
11. Tölgyesi Gergely
12. Farkas Zoltánné
13. Tóth Albert
14. Obbágy Csaba
15. Komjáthi Imre
16. Takács László
17. Janiczak Dávid

közgyűlési tag (elnök)
közgyűlési tag (alelnök)
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag

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

közgyűlési tag (elnök)
közgyűlési tag (alelnök)

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

közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
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14. Szemenyei Lajos
15. Román István
16. Negrutz Ágoston
17. Kontra László
18. Fábián István
19. Eszes László
20. Kormos Krisztián
21. Dobóné Koncz Judit
22. Nyeste László
23. Pap Zsolt
24. Badány Lajos
25. Nagy Róbert

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

III. Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság tagjai:
1. Szegedi Judit
2. Miklós Árpád
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

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

közgyűlési tag (elnök)
közgyűlési tag (alelnök)
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
nem közgyűlési tag
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3.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A beszámolót mind három bizottságunk
véleményezte, felkérem először a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság
elnökét, mondja el véleményét.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr,
Bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és többségi szavazással elfogadta és
elfogadásra ajánlja a tisztelt közgyűlésnek.
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, a Bizottság az előterjesztést 14 igen, 0 nem
szavazattal és 5 tartózkodás mellett a rendelet-tervezetet érdemi elfogadta, elfogadásra
ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Végül a Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság elnökét kérdezem.
Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés Bizottságunk a rendelet-tervezetet 12 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.
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 rendelet-tervezet kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni
a napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadásáról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 12
tartózkodással elfogadta a rendelettervezetet.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
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2012. évi zárszámadásának elfogadásáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontban, a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontban
meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 91. § (1) bekezdésben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének c) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján - a Közgyűlés valamennyi bizottsága véleményét kikérve - a
következőket rendeli el:
1. §
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének végrehajtását
1.332.891 e Ft bevétellel,
(1.,2., melléklet)
610.060 e Ft kiadással,
(1.,3., melléklet)
134.353 e Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal,
( 9. melléklet)
hagyja jóvá.
2. §
Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg teljesítéséből
a Megyei Önkormányzat
működési és felhalmozási kiadását
(3. melléklet)

249.207 eFt

a Megyei Önkormányzat Hivatala működési és
felhalmozási kiadását
(3. melléklet)
összeggel hagyja jóvá.

360.853 eFt

3. §
Az előírt közzétételi kötelezettségnek megfelelően egyszerűsített tartalmú - az
önkormányzat és hivatal adatait összevontan tartalmazó - pénzmaradvány-elszámolást
a 9. melléklet, a könyvviteli mérleget a 13. melléklet, a pénzforgalmi jelentést a 15.
melléklet szerint hagyja jóvá.
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4. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének pénzügyi
mérlegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
A Megyei Önkormányzat teljes körű vagyonkimutatatását és a „0”-ra leírt eszközök
állományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
6. §
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet.
A rendelet 1-14. sz. mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

4.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A Javaslatot mind három Bizottságunk
véleményezte, elsőként a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnökét
kérdezem.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr a
Bizottságunk megtárgyalta, úgy mint az előző napirendnél is többségi szavazással
elfogadta és elfogadásra ajánlja 6 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett a közgyűlésnek.
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. A rendelet-tervezet módosítása arról szól, hogy
134 millió Ft pénzmaradvány átvezetése történik meg, ennek megfelelően
Bizottságunk 14 igen, 0 nem és 5 tartózkodás mellett a rendelet módosítást elfogadta,
elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság elnökét kérdezem.
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Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés Bizottságunk a rendelet-tervezetet
megtárgyalta, 12 igen szavazattal és 1 nem szavazattal a rendelet-tervezetet 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 rendelet-tervezet kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni
a napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadásáról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen
szavazattal, 6 nem szavazattal, 6
tartózkodással elfogadta a rendelettervezetet.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelete
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontban, a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és d)
pontban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének b)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényre - a Közgyűlés valamennyi
bizottsága véleményét kikérve, a következőket rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2013. évi
költségvetési bevételi főösszegét
328.100 e Ft,
költségvetési hiány belső finanszírozására

56

szolgáló költségvetési maradvány igénybevételét

134.353 e Ft

összegben állapítja meg. (1. melléklet)”
2. §
A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2013. évi
költségvetési kiadási főösszegét
462.453 e Ft
összegben állapítja meg. (1. melléklet)”
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő
második napon hatályát veszti.
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

5.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepciójára
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot mind három bizottságunk
véleményezte, elsőként a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnökét
kérdezem.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr az
előterjesztést megtárgyaltuk, és 7 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadtuk és
elfogadásra ajánljuk a tisztelt közgyűlésnek.
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 Bizottságunk érdemi vita nélkül
14 igen, 3 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság elnökét kérdezem.
Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés a Bizottságunk a határozati javaslatot 11
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igen szavazattal és 1 nem szavazattal 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. Lukács képviselő úr, parancsoljon.
Lukács András, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, kedves képviselő társak, korábbi
években, amikor novemberben a megyei közgyűlés elé került a következő év
költségvetési koncepciója, mindig napirendre került, hogy nagyon sok a bizonytalanság
a tervezésben. Ezt az előterjesztést nézve nincs bizonytalanság benne, semmit nem
tudunk, hogy 2014-ben mi vár ránk. Máskor ugyanis ősszel, szeptemberben, mikor
melyik hónapban, de legalább az állami költségvetés főszámai már ismertek voltak. Ma
semmit nem tudunk arról, hogy 2014-ben mi vár ránk, mi vár a megyére. Hangzatos
elvek fogalmazódnak meg természetesen, ugyanakkor ennek a pénzügyi vonzata sehol
nem jelenik meg, sőt azt is látjuk, hogy a 2014-es évben várhatóan nem lesz infláció
sem, hiszen a dologi kiadásaink sem nőnek, minden marad a régi szinten. Én úgy
hiszem, hogy így kezd egy kicsit komolytalanná válni a tervezés vagy tervezésnek
nevezett koncepció elfogadás. Ezért természetes, hogy frakciónk nem tudja támogatni
ezt a fajta előterjesztést.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pasztorniczky képviselő
úr, parancsoljon.
Pasztorniczky István: Köszönöm Elnök úr. Tisztelt közgyűlés, megváltozott ugye a
költségvetési koncepció készítésének határideje, előre jött április végéig. Viszont nem
változott meg az, ami korábbi gyakorlat is volt, hogy a koncepció készítés idejére a
költségvetési irányok nem állnak rendelkezésre. Röviden csak ennyivel indokolnám,
hogy mi miért nem tudjuk elfogadni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, több hozzászólásra
jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Egy mondatot annyiban engedjenek meg,
hogy az önkormányzatok finanszírozási rendszere feladatalapúra történő átállítása
megtörtént, és ezen elképzelés mentén születtet egy olyan javaslat, hogy áprilisig
minden helyi önkormányzatnak kell tudnia költségvetési koncepciót készítenie. Ez
kifejezetten az ő szempontjukból volt mérlegelve. Kiderült azonban, és ezért az
országgyűlés is módosította ezt a törvényt, hogy sokkal praktikusabb ezt ősz végére
tenni, ezért ez meg is történt. Ennek ellenére a jelenlegi hatályos jogszabályok szerint
nekünk költségvetési koncepciót kel elfogadnunk, amely valóban nem a legbővebb, de
nyilván lesz az a pillanat ősszel, amikor sokkal bővebben fogunk látni pénzügyi
forrásokról, feladatokról is. minderre tekintettel kérem a közgyűlést, hogy az
előterjesztéshez tartozó egy határozati javaslat szíveskedjenek szavazni.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen
szavazattal, 10 nem szavazattal, 2
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tartózkodással
javaslatot.

elfogadta

a

határozati

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
16/2013. (IV. 25.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciója
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló
javaslatot, és az alábbi döntást hozza:
A Közgyűlés a 2014. évi részletes költségvetés elkészítésére vonatkozóan – a jelen
határozat alapját képező előterjesztésben foglaltakra figyelemmel – az alábbiakat
rendeli el:
1.

A költségvetési saját bevételek tervezése az előző évi szinten valósul meg,
amelyek növelésére a lehetőségek függvényében törekedni kell. A
követelések behajtásával hozzá kell járulni a gazdálkodás hatékonyságához.

2. A bevételek és kiadások összhangját meg kell teremteni, s a kiadásokat csak a
rendelkezésre álló biztos bevételi források szintjén lehet megtervezni.
3. Közös finanszírozású feladatoknál, szervezési intézkedésekkel a meglévő egyéb
erőforrások lehető leggazdaságosabb kiegészítésére kell törekedni.
4. A meglévő forrásokat pótlólagos források felkutatásával, a hazai és uniós pályázati
lehetőségek kihasználásával is növelni kell.
5. Szakmai célok és feladatok megvalósításánál a működési költség csökkentésének
lehetőségét kell keresni.
6. A beruházási, felújítási feladatoknál a fejlesztési koncepcióval összhangban a
működési költségek csökkentését kell szem előtt tartani.
7. A megyei érdekek érvényesítését szolgáló egyéb feladatoknál növelni kell a térségi
kapcsolatokat, az információcserét, a gazdasági partnerség fenntartását és vizsgálni
kell ezek pénzügyi hatását.
Felelős:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
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6.

Javaslat a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia
régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” megnevezésű pályázaton
történő részvételre
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot a Pénzügyi, Terület- és
Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményezte, kérem a Bizottság elnökét
ismertesse a véleményt.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés Bizottságunk a pályázat
benyújtását 19 egyhangú igen szavazattal 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.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 29 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
17/2013. (IV. 25.) határozata
Tárgy: „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő
megyei önkormányzatok számára” megnevezésű pályázaton történő részvétel
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Területfejlesztési
tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok
számára” megnevezésű pályázaton történő részvétel tárgyában készült előterjesztést, és
az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az Államreform Operatív Program
keretében megvalósuló, „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia
régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” megnevezésű, ÁROP-1.2.11/A-2013
kódszámú könnyített elbírálású pályázati felhívásra.
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2. A Közgyűlés felhívja hivatalát, hogy intézkedjen a pályázati anyag soron kívüli
elkészítéséről, illetve felhatalmazza elnökét, hogy a pályázat benyújtása érdekében
szükséges intézkedéseket megtegye, és a kapcsolódó dokumentumokat aláírja.
Felelős:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke,
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint

7.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjak átadása

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt közgyűlés köszöntöm a díjak
átadása kapcsán megjelent a megyei közgyűlési tagokat, Dr. Takács Tibor rendőr
dandártábornokot, az országos rendőrfőkapitány-helyettest, Dr. Vereckei Csaba rendőr
dandártábornokot, megyei rendőrfőkapitányt, valamint a megye rendőri vezetőit.
Külön tisztelettel köszöntöm a kitüntetetteket abból az alkalomból, hogy a mai napon
kerül sor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjak átadására.
Narrátor: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Vendégeink!
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az
adományozás rendjéről szóló 10/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet értelmében
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozható azon
személynek, aki a megye közrendjének, közbiztonságának szolgálatában hosszú időn át
kiemelkedő, példamutató munkát végzett, vagy más magatartással általános elismerést
vívott ki a lakosság körében.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12/2013. (II. 14.)
határozatával döntött a Rendőrség Napja alkalmából e kitüntetésben 2013. évben
részesülők személyéről.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjak átadására kerül sor.
A kitüntető díjakat átadja Dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
közgyűlés elnöke és Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok, megyei
rendőrfőkapitány.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Közbiztonságáért Díjat adományoz Kucsinka Tamás rendőr alezredesnek, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság
Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály osztályvezetőjének.
Kucsinka Tamás rendőr alezredes hivatásos rendőri szolgálatát 1990-ben a Miskolci
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Őr- és Járőrszolgálati Alosztályán
járőrként kezdte, 1993-ban pedig járőrvezető lett.
A Rendőrtiszti Főiskola közrendvédelmi szakának 2000. évben történt elvégzését
követően először főelőadói, 2002-től alosztályvezető-helyettesi beosztásba került
kinevezésre. 2003. június 1-jétől az Emődi Rendőrörs őrsparancsnok-helyettese,
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később a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi
Osztályának kiemelt főelőadója, majd osztályvezető-helyettese, illetve osztályvezetője.
Jelenlegi közrendvédelmi osztályvezetői beosztásában 2011. július 1. napjától látja el
szolgálati feladatait.
Közrendvédelmi vezetőként nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a megyében a
közterületen elkövetett bűncselekmények száma jelentősen csökkent. Több mint 20
éves szolgálati ideje alatt bizonyította rátermettségét és a rendőri munka iránti
elkötelezettségét.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Közbiztonságáért Díjat adományoz Soós Attila rendőr őrnagynak, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Ózdi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztály Vagyonvédelmi Alosztály alosztályvezetőjének.
Soós Attila rendőr őrnagy 1997-ben járőrként kezdte hivatásos rendőri szolgálatát,
kezdetben a Készenléti Rendőrség állományában, majd az Ózdi Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztály állományában. Rátermettségére, valamint a bűnügyi munka
iránti elhivatottságára tekintettel 1999-ben körzeti megbízott, 2001-ben nyomozó
beosztásba került.
A Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakán 2006-ban kapta meg diplomáját.
Kiemelkedő szakmai hozzáértése és a bűnügyi munka során megszerzett tapasztalata is
hozzájárult ahhoz, hogy 2007-től főnyomozó, később kiemelt főnyomozó, 2009-ben
pedig a Bűnügyi Osztály Vagyonvédelmi Alosztály alosztályvezető beosztásba került.
Irányításával az Alosztály az elmúlt évben több nagyobb súlyú bűncselekményt derített
fel eredményesen. Szakmai tudásával, fegyelmezett és határozott egyéniségével kivívta
parancsnokai, beosztottai és az állampolgárok elismérését.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés és a jelenlevők nevében ismételten gratulálok a kitüntetetteknek. További
munkájukhoz jó egészséget és további szakmai sikereket kívánok.

8.

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-AbaújZemplén megye rendőrfőkapitánya

Előterjesztőként köszöntöm Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornokot ismételten.
Köszöntöm meghívottainkat, valamint Csóra György urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Polgárőr Szövetség elnökét. Felkérem az előterjesztőt, Dr. Vereckei Csaba
rendőr dandártábornokot, Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendőrfőkapitányát, hogy
amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a beszámolót. Köszönöm.
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Dr. Vereckei Csaba: Tisztelt Elnök úr, tisztelt főkapitány helyettes úr, tisztelt
közgyűlés, tisztelt hölgyeim és uraim. Lehet, hogy egy meglepő mondattal kezdem,
hogy az élet hozta úgy, hogy mára egy kicsit bizonytalan lettem és nem tudom
megmondani önöknek, egzakt módon azt, hogy romlott vagy javult a közbiztonság
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Ennek a tegnapi nap eseményei is egy kicsit az
okai, Ózdon vettem részt egy testületi beszámolón, ahol számomra egyértelműek
voltak a visszajelzések, hogy az ózdi rendőrök kiválóan tették a dolgukat és minden
szempontból elégedettek az ő munkájukkal az ózdi lakosok. Ennek ellenére én ma a
vezető hírek között azt olvastam, hogy látványosan romlott a közbiztonság Ózdon. Ez
nem volt teljesen összhangban azzal, amit mi ott tapasztaltunk, de ez egy szubjektív
dolog, ezért én nem ebben a témában szeretnék állást foglalni. Én inkább arról
beszélnék, és ezt számokkal, objektív adatokkal is alá tudom támasztani, hogy
meggyőződésem Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a rendőrök 2012-ben még többet
és még jobban dolgoztak, mint azelőtt. Önmagában egy statisztikai adathalmaz a
regisztrált bűncselekmények száma, az ebben tapasztalható növekedés egyértelműen
nem jelenti azt, hogy romlott a közbiztonság Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és nem
szeretnék ezen túlmenően a statisztikai adatokkal és számhalmazokkal foglalkozni, de
ebből a megközelítésből muszáj és kénytelen vagyok néhány gondolatot fűzni ehhez.
Az általunk készített és megítélésem szerint részletes beszámolóban a közrend elleni
bűncselekmények számának elemzésekor egy riasztó számmal találkozhatnak.
Megjelöltünk egy 83,8 %-os növekedést, én egyedül ezt az egyetlen számot szeretném
nem is magyarázni, hanem az ezzel kapcsolatos esetleges félreértéséket eloszlatni. A
Btk. 16. fejezete taglalja a közrend elleni bűncselekményeket és ezen belül is a 3. cím
rendelkezik a Közbizalom elleni bűncselekményekről, ahová 3 nagyon jelentős
kategória van sorolva: a közokirat hamisítás, a magánokirat hamisítás, illetve a
visszaélés okirattal bűncselekménye. Ez a 3 bűncselekmény kategória, ahogy a
részletes beszámolóban is jeleztük, több ezres növekedést okoz, ami valójában nem a
ténylegesen elkövetett és megvalósult bűncselekmények számának a növekedését jelzi,
hanem az ehhez kapcsolódó és ugye meghatározott szabályok szerint zajló, bűnügyi
statisztikai adatszolgáltatásban eredményez ilyen mérvű változást. Ez a több ezres
változás, én úgy érzem, hogy nem jelenti azt, hogy ilyen mértékben romlott volna a
megye közbiztonsága, vagy hogy ez a rendőri szerveknek felróható lenne. Azt hiszem,
hogy sokkal inkább probléma és sokkal inkább foglalkozni kell vele és elismerem, itt a
plénum előtt is, hogy ez a jövőben nekünk számos gondot, problémát és nagyon
kiemelt feladatot fog jelenteni, hogy ha nem is ilyen mértékben, de nőttek a betöréses
lopások és nőttek a rablások. A vagyon elelleni bűncselekmények esetén igazoltan, és
valóban nem csak a statisztikai számok tükrében növekedést tapasztaltunk. A jövőben
ezeknek a jelenségeknek a visszaszorítására, ennek a problémának a kezelésére még az
eddigieknél is nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk. Meg vannak természetesen azok a
prioritások és célkitűzések, amikkel a jövőben kezelni kívánjuk ezeket a jelenségeket.
Hadd említsem azért azt, hogy a rablások tekintetében a növekedés ellenére országosan
kiemelkedő, és messze az országos átlag feletti az eredményességünk, tehát egy picit
talán gyógyír lehet az, hogy ha meg is történik a baj, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
rendőrök ezt rendkívül hatékonyan és nagyon jó eredményességgel tudják kezelni.
Nagyon sokszor tapasztaljuk, halljuk azt a híradásokban mennyire eldurvultak a
bűncselekmények, milyen durva világban élünk, milyen sok az emberölés, nos ezzel
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kapcsolatban szerintem örömteli hír az, hogy az elmúlt 5 évet vizsgáltuk a statisztikai
elemzések szempontjából és az elmúlt 5 év tekintetében messze tavaly volt a
legalacsonyabb az emberölések száma itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Illetve
amit én még hozzátennék, hogy az idei évre én nem tudnék prognosztizálni, mert
ahogy mondják az okosok, rendkívül nehéz jósolni, különösen a jövőre nézve, de az
idei év elég mozgalmasan indult. Eddig 8 emberölésen vagyunk túl, ennyi sajnálatos
esemény következett be, de ezzel kapcsolatban jelenteném mindenki számára, hogy
egyetlenegy ilyen eset sem maradt felderítetlen, valamennyi esetben nagyon rövid idő
alatt felderítettük és elkaptuk az elkövetőt, ami megnyugtató lehet bizonyos
szempontból. Szeretném kiemelni az anyagból, hogy nőtt a megyében a bíróság elé
állítások száma, ami azt jelenti, hogy egyrészt gyorsabbak az eljárások és
hatékonyabbak, másrészt ami legalább ilyen lényeges szempont, és nem csak a
rendőrséget érinti, hogy az elkövetéshez képest rövid időn belül bekövetkező
felelősségre vonás és kiszabott joghátrány megítélésem szerint egyértelműen javítja
mind a speciál, mind a generál prevenciót, sokkal nagyobb visszatartó ereje van egyegy büntetésnek, ha az bárki számára időben egy rövid távon társul az elkövetett
cselekményhez és mindenki tisztában van azzal, hogy azt a büntetést miért kapta.
Objektív szakmai értékelés is érintette a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőrfőkapitányságot. Országos főkapitány- helyettes úr valószínűleg meg tud majd abban
erősíteni, hogy kidolgozott és életbe léptetett az Országos Rendőr-főkapitányság egy
sokrétű és objektív számadatokon, mérőszámokon alapuló értékelési rendszert, mellyel
az ország valamennyi megyei Rendőr-főkapitányságát, és valamennyi
Rendőrkapitányságát értékelik, rangsorolják. Ezzel kapcsolatban szeretném jelenteni
mindenkinek, hogy az eredményességi mutatónk, ahogyan azt már hosszú évek óta
megszokták és joggal elvárják tőlünk, országosan az 5. helyet jelenti számunkra a
2012-es évet illetően, a kiemelt bűncselekmények tekintetében a felderítési
eredményességünk a 6. hely, viszont amit én borzasztó nagy eredménynek tartok, hogy
a közterületen elkövetett bűncselekmények számában mindenki más előtt végeztünk
ebben a kategóriában mi vagyunk az országban az elsők. Én ezt ahhoz tudom kötni,
hogy rendkívüli mértékben és erőnk teljes végső határáig elmenve növeljük és
növeltük a közterületi jelenlétet, és próbálunk koncentrálni arra, hogy a lakosságot
szerintem leginkább irritáló bűncselekményeket visszaszorítsuk, illetve minél
hamarabb felderítsük. A megyék értékelésében a 4. helyet összességében foglaljuk el,
amit külön szeretnék szerénytelenség nélkül kiemelni, hogy a sátoraljaújhelyi
rendőrkapitányság az ország 154 rendőrkapitányságából a 2. helyet foglalja el. Hajszál
híján az ország legjobb rendőrkapitánysága a megyében található. Egy szubjektív
szakmai értékelés is lezajlott az elmúlt évet illetően. A Belügyminisztérium
valamennyi önkormányzatot megkereste Magyarországon, több ezer kérdőívet töltöttek
ki és ezeket visszaküldték, ennek a vélemény felmérésnek, szubjektív értékítéletnek a
végeredménye az lett, hogy az országos átlag felett, jóval efölött teljesít Borsod-AbaújZemplén megye rendőrsége a lakosság szubjektív megítélés alapján. További jó hírrel
szeretnék szolgálni, hogy az elmúlt 6 év trendje nem törik meg abból a szempontból
sem, hogy eddig minden évben sikerült Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrnek
elnyerni valamilyen kategóriában „Az Év rendőre” címet. Most már ha rendkívüli
állapotok nem következnek be, és valami borzasztó nagy árulás nem történik, akkor a
szombati napon egy Borsod-Abaúj-Zemplén megye kollégánk, a jelenlévő
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kommunikációs alosztályunk vezetője, Gaskó Bertalan úr fogja ezt a kitüntető címet
átvenni, ő lesz az „Év rendőre”. Köszönöm szépen a nevében is, ezt nem
dicsekvésképpen mondtam, hanem szeretném példázni azt, hogy milyen komolyan
vettük és vesszük a nyitást mind a lakosság, mind a közérdeklődés, mind a média felé.
Körzeti megbízotti státuszaink 100 %-ban feltöltöttek, a megye összes településéhez
van rendelve körzeti megbízott. Ha itt bármilyen változás, hiány történik, annak a
pótlására azonnal és soron kívül intézkedünk, ez az egyik legfontosabb prioritásunk.
Személyi sérüléses balesetekkel összefüggésben szeretném közölni, hogy
összességében a balesetek száma csökkent, igaz hogy a balesetben meghalt személyek
száma növekedett, én azt hiszem a rendőrségnek ebből a szempontból van a legkisebb
ráhatása egy-egy balesetre, hiszen annak, hogy egy balesetnek a végkifejlete hogyan
alakul, számos egyéb tényezőtől és októl függ. Mi azt tudtuk elérni, hogy a
bekövetkezett balesetek száma jelentősen csökkent, illetve ami még nagyobb
fegyvertény, hogy az ittas vezetéses balesetek száma jelentősen csökkent. Két területen
meg kell említenem, hogy országos szinten is kimagaslót, és nyugodtan mondhatom,
egyedülállót alkotott a tavalyi évben a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőrfőkapitányság, a jogszabályok adta lehetőségekkel élve és e szigorodó szabályozás
teljes eszköztárát bevetve a szabálysértési őrizetek és az alkalmazott gyorsított
eljárások és bírósági előállítások számát tekintve a tavalyi évben 1952 esetben éltünk
ezzel a jogintézménnyel. Magyarra lefordítva, hogy a rendőr valahol valakit tetten ért,
és a felelősségre vonásnak meg volt minden jogalapja, akkor a tetten ért elkövetőket
elfogtuk, előállítottuk, őrizetbe vettük és gyorsított eljárásban a bíróság elé vittük őket.
Ez az egész magyar rendőrség által végrehajtott intézkedésnek az 1/3-a, ami azt
hiszem, nem kevés szám és ezt a törekvésünket, ezt a tendenciát még lehet növelni,
mivel az idei első negyedévet tekintve már 942 esetnél járunk. Egy negyedév alatt
közel ezer esetben éltünk ezzel a lehetőséggel. A másik ilyen eset az uzsora
bűncselekmények felderítése és nyomozása, ahol az országban regisztrált 378 esetből
164 Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendőri szervei által folytatott büntetőeljárásokhoz
köthető. Ez az országos összes ilyen jellegű bűncselekmények 43%-a, ami a korábbi,
azt megelőző, 2011-es évhez képest több, mint 600%-os növekedés. Ez egyértelműen
példázza és hangsúlyozza, hogy mennyire komolyan vettük mi ezt az elvárást és milyen
erőket mozgósítottunk ennek a visszaszorítása érdekében. Köszönet illeti a készenléti
rendőrséget, nemcsak a megerősítő erők folyamatos biztosításáért, hanem erre én
kérném országos főkapitány-helyettes urat, hogy legyen szíves tolmácsolja a Készenléti
Rendőrség parancsnokának a köszönetünket, kaptunk egy rabomobilt ennek a
bődületes mennyiségű bíróság elé állításnak a végrehajtásához. Így most már az eszköz
tárunk egy picit bővült, és ez egy nagyon jelentős segítség a mindennapjaink
tekintetében. Testületi beszámolókat az elmúlt évben én és kollégáim 102 esetben
tartottunk a megyében a legkisebb településektől egészen a megyei közgyűlésig, a 102
alkalomból 102 alkalommal fogadták el a beszámolóinkat egyhangúlag és támogatták a
mi munkánkat, amit nem tudok kellőképpen megköszönni. Nagyon szépen köszönöm
valamennyi kollégám nevében és ha már a köszönet szavainál tartok, akkor szeretném
ezt a köszönetet itt jelezni a társszerveink és elsőszámú szövetségesünk a Polgárőr
Szövetség felé, nagyon szépen köszönöm minden anyagi, erkölcsi és egyéb
támogatásukat. És nem tudom időben hol tartok, egyetlenegy új intézmény van, amiről
2 mondatot szeretnék szólni. Egy új tevékenység irányítási központ kezdte meg a
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Megyei Rendőr-főkapitányságon a működést, ennek a különlegessége, a specialitása
az, hogy egy PILOT programban próbaként itt a megyében az országos bevezetést
megelőzően tesztelhetjük a rendszert közösen. Ez arról szól, hogy a városi
rendőrkapitányságokon megszűntek az ügyeletek, és egy rendkívül korszerű
számítógépes háttértámogatással működő, a mai kor színvonalával mindennel
harmonizáló tevékenység irányítási központ működik a Főkapitányság Szeles utcai
objektumában. Én bízom benne, hogy sem Önök, sem a lakosság semmit nem vett
észre abból, hogy február elején ez az átállás megtörtént. Ha ez így volt, akkor valóban
zökkenőmentes. És most a mi feladatunk is az, hogy a minket követő megyéket ellátjuk
hasznos tapasztalatokkal, illetve ha olyan tapasztalatokat tudunk összegyűjteni, amivel
lehet ezt a rendszert jobbá tenni, finomítani, akkor azokat havi rendszerességgel
továbbítjuk az Országos Rendőr-főkapitányság felé. Megtisztelő volt az a feladat, hogy
Vas megye mellett Borsod-Abaúj-Zemplén megye kezdhetett ebbe a vállalkozásba
február 1-el. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A Beszámolót a Foglalkoztatási és
Társadalmi Bizottságunk véleményezte, a Foglalkoztatásit kérdezem először,
ismertesse a Bizottság véleményét.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök
úr, Bizottságunk a Beszámolót elfogadta 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett- és ha
már nálam a szó engedjék meg, hogy gratuláljak a két kitüntetettnek, további jó
egészséget kívánva. Országos rendőrfőkapitány-helyettes úr, szintén szeretnék
gratulálni, de megyei főkapitány úrnak is, hiszen ez nagy részben az ő eredménye.
Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, a Társadalmi
Bizottságunk elnökét kérdezem.
Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke:Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés Bizottságunkban heves vita folyt a
Beszámolóról emellett 17 igen szavazattal mindenki támogatta a Beszámolót és
elfogadásra javasolja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, felkérem a
képviselőcsoportok tagjait, vezetői, amennyiben kérdésük van, azt most szíveskedjenek
megtenni. Szép számban vannak jelentkezők, elsőként Csiger Alelnök úr parancsolj.
Csiger Lajos, a közgyűlés alelnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, tisztelt
tábornok urak, úgy látszik én voltam a leggyorsabb a játékban, aki megnyomta a
gombot. Néhány kérdést szeretnék érinteni, nem mindegyik lesz persze kérdés. Az
első: 2200 fős állományról olvastam az anyagban, az lenne a kérdésem, hogy ez -e a
maximális létszám, fel van-e töltve általában a rendőrség létszáma, és hát milyen
gondokkal küzdenek, ha nincsen feltöltve? A második kérdés az az előállítás ugye
említette a főkapitány úr, hogy a rabomobil sokat segít, de én úgy tudom, hogy azért
még mindig nagy erőket foglal le, von el úgy, inkább így fogalmazok az előállítás, a
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szállítás a fogdából a bíróságra, a bíróságról a fogdába. A kérdésben várható-e valami
változás. A harmadik kérdésem, itt nem esett szó a készenléti rendőrségről, nem
tudom, hogy ez a kapitányság hatáskörébe tartozik-e, vagy az országos hatáskörbe.
Olvastam egy hírt, hogy dél-hevesbe kirendeltek készenléti rendőröket, talán 40 főt, de
lehet, hogy a szám nem teljesen jó, és nagyon jó tapasztalatok voltak ott és éppen ezért
megduplázzák a számukat. Hát kérdezem, hogy akkor Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében is van-e olyan hely, ahol esetleg ilyen akciót szerveznek, és a tapasztalatokat
le tudjuk szűrni, remélhetőleg nálunk is jó tapasztalatokat tudna ez jelenteni. Az
elmondott eredményekhez én is gratulálok, ezekhez az országos eredményekhez,
amelyeket ezen mutatók alapján elért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányság, hogy az 5. helyen a teljes mutatók szerint, a megyeik szerint 4. hely. Bár
el kell mondjam, én azt olvastam ki az anyagból, hogy a bűnözőmunka nyomozati
mutatójában Mezőkövesd a legmagasabb, 70% fölött van, nem tudom, hogy a
sátoraljaújhelyi itt hol foglal helyet. Az anyagban még annyi van, hogy várható
továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények növekedése, és az eddigi kérdéseim is azt
célozták, hogy a rendőrség fel van-e készülve erre, illetve hát lelkileg föl van -e
készülve arra, hogy tényleg tovább növekedhet a bűnesetek száma a napvilágra kerülő
vagyon elleni bűncselekmények száma, hiszen a közlekedési bűncselekmények száma
az úgy látjuk csökkent 12%-kal, tehát csak a vagyon elleni az, ami növekszik. Úgyhogy
én gratulálok még egyszer a kapitányság eredményeiért, gratulálok a kitüntetetteknek.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Alelnök úr. Következő
Csabai Gyula, aki hozzászólásra jelentkezett, tessék képviselő úr.
Csabai Gyula: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, tisztelt
főkapitány úr és tisztelt vendégeink. Azt gondolom, és frakciónk álláspontját is
nyugodtan mondhatom, hogy egy korrekt, minden részletre kiterjedő beszámolót
tartunk magunk előtt. A beszámoló szerint a bűnözés struktúrájában és tematikájában
nem történt drámai változás és amire Főkapitány úr is kitért, a Beszámoló korrekt
magyarázatot ad a kiugró értékekre is. Viszont van itt ugye néhány olyan kiugró érték,
amit ön is megemlített, ezek a kivételek a rablások számának, betöréses lopások
számának, illetve a vagyon elleni bűncselekmények számának növekedése, mellyel
kapcsolatban a beszámoló további növekedést vetít előre. És a lakosságot különösen
irritáló személy elleni is mintegy 12%-kal nőttek. Ez ugye statisztika. Amivel
kapcsolatban kérdésem lenne, és amire a beszámoló is kitér a betöréses lopásokat és
rablásokat a gyermekvédelmi rendszer, ha szabad így fogalmaznom kudarca miatt
nehezen tudja kezelni a rendőrség. Ez azt gondolom, nem feltétlenül a rendőrség
hibája, hiszen hiába kapják el az elkövetőt, hogy ha az elkövető kiskorú, ha nincs hely
az intézetben. Gondolom, hogy a problémát jelzik, és azok, akiknek ezt orvosolni kell,
megfelelően megpróbálják majd orvosolni. Az összegzés utolsó mondata sejteti, hogy
a közfoglalkoztatási rendszer idézem változásai miatt még nagyobb lehet a bűnözés.
Én nem szeretnék olyat mondani, amit főkapitány úr nem írt le, és nem szeretnék
semmit az ön szájába adni, ha szabad így fogalmaznom. Viszont utalhat ez arra, hogy
ha kevesebb bérért kevesebb órában foglalkoztatnak embert, hogy finoman
fogalmazzak, ezeknek az embereknek több szabadidejük lesz, és ez a több szabadidő
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serkentheti őket a megélhetési bűnözés elkövetésére. Illetve az anyag 13. oldalán
olvasható, hogy nincs elég nyomozó. Ezzel kapcsolatosan kérdezném, hogy a státuszok
nincsenek feltöltve vagy pedig nincs elég státusz, illetve hogyan akarják ezt orvosolni
az elkövetkező időszakban. A gazdálkodásról talán annyit, hogy azt olvashatjuk, hogy
hiánymentes gazdálkodás mellett érték el ezeket az eredményeket, ebből számunkra
nem derül ki, hogy jut-e azért mindenre elegendő forrás, illetve hogy vannak-e 30
napon túli szállítói tartozások. Összességében egy korrekt, minden részletre kiterjedő
beszámolót tartunk magunk előtt, és a frakciónk a beszámoló elfogadását javasolja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm képviselő úr. Miklós Árpád
képviselő úr, parancsoljon.
Miklós Árpád, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt képviselőtársak, kedves
vendégeink. A Jobbik frakció is meg van elégedve a beszámolóval, korrektnek, minden
részletre kiterjedőnek tartja, és gratulálok a rendőrség munkájához, személy szerint
meg vagyunk elégedve a rendőrség által végzett munkával. Ennek ellenére a frakciónk
mégis tartózkodással és nemmel fog szavazni, ez nem a rendőrség munkáját fogja
kritizálni, hanem ez inkább Pintér Belügyminiszter úr felé való jelzés, illetve a
kormány felé való jelzés. Még pedig olyan szempontból, hogyha megkérdezzük az
embereket, különösen az idősebbeket, akkor egyáltalán nem érzik úgy, hogy nőtt a
közbiztonság. És hogyha továbbra is folytatódik ez a liberális politika, hogy
előfordulhat olyan, hogy gyilkosokat 3 év előzetes letartoztatás után, mert nem jól
működik a törvénykezés, szabad lábra kell engedni, vagy legalábbis házi őrizetbe kell
őket rakni, ahonnan nagy valószínűséggel megszöknek és nem lesz közbiztonság a
környéken, akkor úgy érezzük, hogy ez így nem mehet tovább. Ha továbbra is
támogatják államilag a bűnöző családokat pénzzel, hogy tovább szaporodjanak, és a
rendőrségnek nincs megfelelő joga határozottan fellépni a bűnözőkkel szemben, akkor
itt akár milyen jól végzi a fennálló törvények mellett munkáját a rendőrség, a
közbiztonság nem fog javulni. Ha így megy tovább, ha nem tudnak munkahelyeket
teremteni, akkor bizony itt a közbiztonság érzése romlani fog és egyre rosszabb
statisztikák lesznek az évek elteltével. Tehát mi a nemmel, illetve a tartózkodással a
kormány felé szeretnénk jelzést adni, hogy igenis ezeket a liberális törvényeket meg
kell változtatni, határozott törvények kellenek, hogy a rendőrségnek joga legyen a
bűnözőkre lecsapni, és a bűnöző életmódot folytató családoktól meg kell vonni, akár a
családi pótlékot is. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pasztorniczky képviselő
úr, öné a szó.
Pasztorniczky István: Köszönöm, tisztelt közgyűlés, tisztelt főkapitány úr. Azért
kértem külön szót, mert mint sátoraljaújhelyi képviselő megütötte a fülemet, és
Sátoraljaújhelyen már túl vagyunk egy beszámolón és ott el is fogadtuk a beszámolót,
miután szubjektív megítélésem is az, és a statisztika is azt mutatja, hogy jól dolgozik a
sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság. Gratulálok a most kitüntetett rendőr uraknak,
viszont azt szeretném kérni főkapitány úrtól, hogy esetleg a jövő évi kitüntetésekre
való felterjesztésekben tükröződjön vissza ez az értékelés. Azt is szeretném, hogy
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visszatükröződjön, hogy a Cigándon vagyon elleni bűncselekményekben sikeresen
dolgozó kollégákat is szeretném ha majd felterjesztené kitüntetésre. És csatlakoznék
Miklós Árpád képviselő úrhoz, hogy nem szavazatunk, tartózkodásunk nem a rendőrök
erőfeszítéseinek szól, mert az elismerjük, hogy ők mindent megtesznek. A törvényi
háttér az, ami a bűnüldözés, illetőleg a büntetés végrehajtási törvényi háttér az, aminek
nincs visszatartó ereje. És talán az országgyűlési képviselő uraknak kell ezt
mondanom, hogy ott az országgyűlésben kellene odahatni, hogy legyen visszatartó
ereje, tehát olyan mértékben szigorítani a büntető törvényeket, hogy ennek valóban
legyen visszatartó ereje. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm képviselő úr. Lukács képviselő
úr, parancsoljon.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt dandártábornok
urak, tisztelt vendégeink és képviselő társaim. Én úgy érzem, csatlakoznom kell
azokhoz, akik a beszámoló minőségéről, és korrektségéről szólnak, hiszen valóban
tárgyszerűen mutatja be mindazokat a folyamatokat, amelyek jellemzik a megye
bűnözési helyzettét és bűnüldözési tevékenységét is. ami a bevezető tartalmát illeti,
nagyon tanulságosnak tartom, hogy valóban hű korképet, mondhatni kórképet nyújt
arról az állapotról, ami jellemzi sajnos a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
élethelyzeteket, a gazdaság helyzete, a szociális válság, a foglalkoztatás gondjai, a
lakosság összetétele és lehetne sorolni mindazokat a tényezőket, amelyekről itt
korábban is szó volt. Mégis találunk az előterjesztésben egy olyan megállapítást, ami
mellett nem nagyon mehetünk el szó nélkül. Akkor, amikor a megye fertőzöttségi
mutatóit nézzük meg, akkor a legjobb helyzetben két olyan területet látunk, találunk,
amely teljesen eltérő szociális és gazdasági jellemzőkkel rendelkezik, a tiszaújvárosi és
edelényi rendőrkapitányság területe. Én föltettem magamnak is a kérdést, hogy lehet
az, hogy e területen mégis komoly eredményeket értek el. Úgy hiszem, hogy az egyik
területet elég mélyen és részletesen ismerem hosszú idő óta, de a másikról is vannak
ismereteim. Meggyőződésem, hogy hozzájárult az eredményhez, hogy ilyen állapotok
alakultak ki, az a tudatos, széleskörű együttműködési tevékenység, amely a mindenkori
rendőrkapitányság vezetőit, főleg az elmúlt két ciklusban jellemezte. És gondolom, a
legújabb rendőri vezetők követik azt a korrekt együttműködést, amely a széleskörű
összefogást eredményezi, és amely eredményeket hoz. Tanulságos az is egy másik
vetületből, hogy ahol az eredmények összhangban vannak a tett rendőri
erőfeszítésekkel, az a közlekedés biztonsági helyzet. Úgy érezzük, akik a
mindennapjaink jelentős részét közúton töltjük, hogy valóban szükség van a korrekt és
állandó rendőri jelenlétre itt is, de ugyanígy a többi területen is, nem csak a közlekedés
biztonság területén. És a legvégére, hiszen az idő már nagyon rövid, tisztelt közgyűlés
én úgy hiszem, hogy kevés szó esik arról, hogy milyen megbecsülésnek örvend a
megye rendőri állománya. Be kell fejeznem. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Végül utolsóként Szamosvölgyi Péter
képviselő, parancsolj.
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Szamosvölgyi Péter: Köszönöm szépen. Tábornok urak, kapitány urak, kitüntettek,
tisztelt közgyűlés Elnök úr. Magam is szeretnék gratulálni mindenkinek, aki a mai
napon díjat kapott, és minden rendőrnek, aki a megyében végzi áldozatos munkáját,
tevékenységét a közbiztonság érdekében. Azt hiszem, hogy nem mindegy, hogy egy
ilyen hátrányos térség, mint amilyen mi vagyunk, amilyen a mi megyénk, BorsodAbaúj-Zemplén megye, az milyen háttérerővel rendelkezik a közbiztonság terén.
Elmondhatjuk, hogy kiváló eredményekkel rendelkezik. Bármelyik megye elfogadná
ezt a rendőri állományt, a jelenlegi vezetőivel együtt. Biztos vagyok benne, hogy ezt az
Országos rendőr-főkapitányság is így gondolja. Külön örülök annak, hogy az adatok
alapján, és említésre került ma is és bizottság ülésen is, hogy éppen a megye
legészakkeletibb részének rendőrkapitánysága, a sátoraljaújhelyi kapitányság ért el
szép eredményeket. Ez egy nagy dolog. Akkor, amikor ilyen adathalmazból
információt és konklúziót lehet levonni, akkor én azt tudom mondani, hogy mindenki
olyat talál magának, amilyet szeretne. Ha éppen olyat talál, ami az ő településére
érdekes, akkor megkeresi azt az egyet, amit akar. De én inkább azt javaslom, hogy
mindenki hagyja a szakmára a véleménynek, a konklúzió levonását, mert talán ehhez
ők értenek jobban. A kapitány úr és a megyei Rendőr-főkapitányság. Persze ennek
elfogadásához egy kis bölcsességre és felülemelkedésre szükség lenne. Köszönöm
szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, képviselő úr. Több
hozzászólásra jelentkezőt nem látok így a vitát lezárom. És mielőtt felkérem Dr.
Vereckei Csaba megyei rendőrfőkapitány urat a válaszadásra, két mondatot engedjenek
meg reagálásként azt a szocialista kényszer víziót, ami a fejükben van, hogy azok az
emberek akik próbálnak közfoglalkoztatási munkából megélni, hogy ha éppen amikor
nem dolgoznak, biztos, hogy majd bűnözésből fogják fenntartani magukat, ez egy
kicsit erős megközelítése a dolgoknak. Egy mondat a Jobbik frakciójának is, tehát a
törvénykezésnek, meg liberális politikának egyrészt nincs egymáshoz köze, mert a
politika a rendőrség és ügyészség munkájától azért elválik, egy. Kettő: nincsen liberális
politika, mert ilyen
szigorú rendelkezéseket, sőt ebből a megyéből érkező
kezdeményezéseket tartalmaz az a büntető törvénykönyv, ami most fog hatályba lépni
és olyan elemei vannak, amelynél szigorúbb még ebben az országban soha nem volt.
És végül bűnözőket nem támogat a kormány sem pénzzel, sem mánként. Felkérem Dr.
Vereckei Csaba megyei rendőrfőkapitány urat a válaszadásra. Köszönöm szépen.
Dr. Vereckei Csaba: Tisztelt közgyűlés, igyekszem nagyon röviden és tömören
válaszolni. A létszámmal kapcsolatban valóban a nagyságrend helyes, kétezer
egynéhány státuszunk van, én úgy ítélem meg, hogy a státusz helyzetünk korrekt, ennyi
státusszal el tudjuk a feladatainkat látni és az Országos Rendőr-főkapitányság által
koordinált tipizálási folyamatot követően a megye létszámveszteséget nem szenvedett
el. Tehát nem csorbult és nem csökkent a létszám gazdálkodásunk lehetősége. Valóban
vannak hiányaink, de azt tudom mondani, hogy ez a hiány pár tucat emberre tehető, ez
egyrészt a nagyságrendhez képest elenyészőnek mondható, másrészt pedig a szokásos
fluktuációból évek óta egy ilyen mértékű létszámhiány adódik. Hál istennek az a
folyamat már lezárult, amikor tömegével áramlottak ki életerős fiatalemberek és
inkább a korai nyugdíjat választották, mint a további szolgálatot. Ez a folyamat
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lezárult, és itt jön a másik kérdésre a válasz, hogy a nyomozók nem számszakilag
vannak kevesen, hanem ennek a korábbi kiáramlási folyamatnak a hátrányaként,
hátulütőjeként nagyon sok tapasztalattal és évtizedes szakmai múlttal rendelkező
kolléga is távozott a testülettől az ő pótlásuk nem megy sajnos az egyik napról a
másikra, gyorsan kiképezni új rendőröket és szolgálatba állítani őket, viszonylag
egyszerűbb. Megfelelő szakmai tapasztalattal és bizonyos beosztásokhoz, esetleg
parancsnoki beosztásokhoz rutinnal és bölcsességgel felruházni pedig csak hosszabb
idővel lehet. Mi most ezen dolgozunk. Az egyik fő célkitűzésünk az a fajta
parancsnoki gondoskodás, ami kiemelt figyelmet fordít ezekre a fiatal kollégákra. A
készenléti rendőrség valóban a dél-hevesi vidéken most látványosan és a média által
felkapott módon megjelent, viszont ez a jelenlét ez nálunk már több éves múltra
vezethető vissza, kb. a készenléti rendőrség miskolci századának a megalakításától,
illetve a tavalyi év elején ez a század megduplázásra került. Rendszeresen,
folyamatosan egy 11. rendőrkapitányságként működnek itt a megyében, nem tartoznak
alárendeltségembe semmilyen módon és semmilyen összefüggésben, de napirendi
kapcsolatban állunk és heti rendszerességgel igényeljük őket mind a tíz
rendőrkapitányságunk működési területére, amit ők teljesítenek is és az adott
feladatokhoz mérten jelennek meg, illetve önállóan is látnak el itt szolgálatot. Az
előállítások valóban nagyon sok energiát és erőt emésztenek föl, ennek ellenére mi azt
tapasztaljuk, hogy ennek van valóban hathatós visszatartó ereje, és ez a befektetés az,
ami hosszútávon mindenféleképpen meg fog történni. Ha még kaphatunk szállító
járműveket és még tudjuk növelni a kísérő személyzetünknek a létszámát, akkor ezzel
egyenes arányban fogjuk tudni tovább tehermentesíteni a vidéki rendőrkapitányságok
ez irányú tevékenységét. A végső kitűzött célunk, hogy valamennyi ilyen
tevékenységet a jövőben majd csak a miskolci rendőrkapitányság fog végrehajtani. A
gyermekvédelmi rendszer hiányosságait innen megítélni nehezen tudom, a gyakorlati
tapasztalatunk az, hogy nagyon nehéz, néha szinte lehetetlen vállalkozás zárt intézetbe
juttatni egy-egy fiatalkorút vagy gyermekkorút, ha nem olyan súlyú a bűncselekmény,
hanem az életmúltja, a hosszú sorozat indokolja, hogy abból az adott környezetből
kiemeljük. Mi ebbe nem nyugodtunk bele, a kollégáim addig mentek, addig
forszírozták ezt a dolgot, míg végül sikerült ebben előre lépést elérni, nem könnyű
kenyér, de mi ezt folyamatosan fogjuk a jövőben is tenni. A megélhetési bűnözéssel
kapcsolatosan én nem is mernék véleményt alkotni, ez egy külön tudományág, és
nagyon művelt koponyák foglalkoznak azzal, hogy kiderítsék a társadalomnak, a
gazdaságnak ez irányú összefüggéseit. Hadd ne válaszoljak erre, mert úgyis csak balul
sülne el a dolog és nem tudnék ebben helytállót mondani. A nyomozókra utaltam, hogy
leginkább a tapasztalat, a felkészültség, a rutin hiányzik, az életbölcselet, mert ez a
váltás egyrészt jó is volt, nagyon képzett, addig is felkészült fiatalemberek, elméleti
tudás garmadával felszerelt és rendelkező fiatalemberek léptek be a rendszerbe.
Szocializálódni kell nekik és a bölcsességet, a huncutságot, a nyomozói rutint, az
élettapasztalatot kell összeszedni, megpróbáljuk ezzel ellátni őket. A
gazdálkodásunkról annyit tudnék mondani, hogy azt hiszem bárki tudna olyat mondani,
hogy egyszerű világot él és bővelkedik mindenben. Röviden összefoglalva, semmilyen
szolgálati munka a megyében nem maradt el azon okból, hogy ne lett volna rá pénz.
Amikor valamit meg kell tennünk, mert vagy a törvény, vagy a helyzet ezt megköveteli
tőlünk, azt minden esetben megtettük, megtesszük, és a jövőben is meg fogjuk tenni. A
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menedzsmentnek az egyik kihívása az, hogy ezen szerény körülmények között mindig
megtaláljuk a legjobb megoldást, és mindig biztosítsuk ezeket a feltételeket. Ez idáig
még nem sérült egyetlen alkalommal sem. Nagyon köszönöm az elismerő szavakat, egy
kicsit félelmem van Miklós úr, mert nem fogom tudni közvetíteni ezt a megye minden
rendőre, és minden lakosa felé, hogy milyen okokból fognak önök esetleg tartózkodni
vagy ellenünk szavazni. Nagyon sok ember ezen információk hiányában annyit fog
csak látni vagy tapasztalni, hogy nem fogadták el esetlegesen a rendőrök beszámolóját,
és a munkájukról ilyen véleményt alkottak. Ezt nehéz lesz számomra megmagyarázni a
nagyközönség és nagyon sok rendőr számára, sajnálom őket, hogy nem fogják tudni
ezt mindannyian világosan és érthetően tisztázni magukban, biztos, hogy csalódás lesz
nekik. Egyébként ez is hozzátartozik ahhoz, hogy alkalmazkodnunk kell a
körülményekhez, és természetesen tudomásul vesszük az önök álláspontját is. Én
nagyon szívesen fogok fölterjeszteni sátoraljaújhelyi rendőröket jutalomra, legutóbb
szerény lehetőségek ellenére két sátoraljaújhelyi kolléga járt az Országos Rendőrfőkapitányságon és vettek át elismerést és tárgyjutalmat. Tehát őket sem felejtjük el és
természetesen aki kiemelkedően teljesít, az azok között szerepel, akik jutalomra,
elismerésre jogosultak és méltóak. Lukács úr a beszámolóval kapcsolatban, hogy
meggyőződésem szerint ha kevés értékkel is bírunk néha, a hitelességnek és
őszinteségnek ezek között kell lenni, vállalva ennek összes következményét. Nincs
minden rendben és nem jött még el a kánaán, nem tudok még arról számot adni, hogy
megszűnt itt a bűnözés. Egyetlenegy egy dolgot tudtam tenni, hogy önöket őszintén és
a valós helyzetnek megfelelően tájékoztattam, bevallva hibáinkat, hiányosságainkat,
illetve elmesélve, felsorolva nehézségeinket, én ezeknek a leküzdésében kérem
mindannyiuknak a segítségét és a támogatását majd a jövőben is. Tiszaújváros,
Edelény valóban kiemelkedő, sok tényezős ez a történet, és sok tényezős az értékítélet,
valóban az együttműködés elengedhetetlen, és ezt mindannyian megtanultuk és
szerintem ebben a megyében nincs rendőri vezető, aki ne azzal kelne és feküdne, hogy
kivel, miről kell majd egyeztetni, megbeszélni és hogyan tudunk összefogni. És ez az
összefogás számunkra a túlélést jelenti, úgyhogy ezt mindenkinek nagyon köszönöm.
Még egy nagyon fontos dolog, hogy a bűncselekményekkel kapcsolatos eljárások
végeredményeit tekintve, ügyészségnek, bíróságnak legalább olyan döntő szerepük
van, mint a történet elején a rendőrségnek. Valószínűleg ez is befolyásolhatja a
területek közötti eltéréseket, ez is okozhat ilyen anomáliát. Végezetül Szamosvölgyi
úrnak nagyon köszönöm az elismerő szavakat, és remélem, hogy a kollégáim a jövőben
is meg fogják szolgálni Sátoraljaújhelyen ezt az elismerést, hiszen ők elég magasra
tették a mércét, és innen visszalépni az nagyon nehezen magyarázható lenne.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen rendőrfőkapitány úrnak.
Tisztelt közgyűlés, a beszámolóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a beszámoló tudomásulvételéről. Köszönöm
szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 23 igen
szavazattal, 2 nem szavazattal, 2
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tartózkodással a beszámolót tudomásul
vette.
Köszönjük szépen dandártábornok uraknak a személyes jelenlétet is. Kis technikai
szünet, míg a vendégeink elhagyják a termet.

9.

Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások
felülvizsgálatára
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot mindhárom bizottságunk
véleményezte, felkérem a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Bizottságunk
az előterjesztést megtárgyalta, 8 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett azt elfogadta és
elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. 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, Bizottságunk mind az öt
nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodást elfogadta, 16 igen, 0 nem, 3
tartózkodás mellett.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság elnökét kérdezem.
Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke: Tisztelt Elnök úr, Bizottságunk a határozati javaslatot 12 igen, 1 nem
szavazattal 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 22 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 4
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tartózkodással
javaslatot.

elfogadta

a

határozati

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
18/2013. (IV. 25.) határozata
Tárgy: a területi nemzetiségi
módosításának jóváhagyása

önkormányzatokkal

kötött

megállapodások

A Borsod–Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a területi nemzetiségi
önkormányzatokkal kötött megállapodások módosításáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
1.

A Közgyűlés jóváhagyja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzattal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területi Roma Önkormányzattal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Ruszin Önkormányzattal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák
Területi Nemzetiségi Önkormányzattal a költségvetés tervezése, elfogadása,
végrehajtása, valamint az általános gazdálkodási szabályok rögzítése, és a
működés feltételeinek biztosítása tárgyában kötött megállapodások
módosítását, e határozat 1-5 mellékletében foglaltak szerint.

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 1. pontban felsorolt öt területi
nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodások módosításait aláírja.
Felelős:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
1. sz. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525
Miskolc, Városház tér 1. szám, képviseli Dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke; a
továbbiakban: Megyei Önkormányzat),
másrészről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat (3525 Miskolc, Városház tér 1. szám, képviseli Poros Andrásné a
Közgyűlés elnöke, a továbbiakban: Területi Nemzetiségi Önkormányzat) – együtt:
Felek – között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:
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Felek elsődlegesen rögzítik, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 19/2012. (V. 10.) határozata alapján, közöttük a költségvetés tervezése,
elfogadása, végrehajtása, valamint az általános gazdálkodási szabályok rögzítése, és a
működés feltételeinek biztosítása tárgyában megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) jött létre.
Felek a Megállapodást 2013. január 01. napjával az alábbiak szerint módosítják:
1.) A Megállapodás III. pontja első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezési, Jogi és
Pénzügyi Osztály Pénzügyi Csoportja (a továbbiakban: Pénzügyi Csoport) a Területi
Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának segítő szerve.”
2.) A Megállapodás III. pontja harmadik bekezdésének első mondata helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„A Pénzügyi Csoport közreműködik a Területi Nemzetiségi Önkormányzat önálló
fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartási adatainak a törzskönyvi
nyilvántartásban szükséges esetleges módosításával, az adószám igénylésével
kapcsolatos feladatok ellátásában.”
3.) A Megállapodás III. pontjának 1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Területi Nemzetiségi Önkormányzat az Áht. 24. §-ában foglaltakra figyelemmel a
Pénzügyi Csoport közreműködésével a következő évre vonatkozó költségvetési
koncepciót április 10. napjáig elkészíti, amelyet a Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke április 30-áig benyújt a Területi Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének. A
Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a Pénzügyi Csoport közreműködésével a
költségvetési határozat-tervezetet legkésőbb a központi költségvetésről szóló törvény
kihirdetését követő negyvenötödik napon benyújtja a Területi Nemzetiségi
Önkormányzat közgyűlésének. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését
határozatban állapítja meg.
A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell:
a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát,
valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,

75

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési
maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, ideértve a 73. § (1)
bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél
szerinti tagolásban,
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési
többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és
felhalmozási cél szerinti tagolásban,
f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási
tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy
válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével
együtt,
g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek
futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. §
(1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerinti saját bevételeit, és
h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68.
§ (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal
kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges
felhatalmazást.
A Területi Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési határozatában megállapított
bevételeinek és kiadásainak részletezését annak mellékletében biztosítja. A Területi
Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyását követően a Pénzügyi Csoport
a részletezéssel megegyezően elkészíti az elemi költségvetést, a Magyar
Államkincstár által juttatott program űrlapjai szerint. A jóváhagyott előirányzatok a
Területi Nemzetiségi Önkormányzat határozata alapján módosíthatók.”
4.) A Megállapodás III. pontjának 2. alpontja törlésre kerül.
5.) A Megállapodás III. pontjának 3.1 alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzata terhére fizetési,
vagy más kötelezettséget vállalni (megrendelés, megbízás adása, szerződéskötés,
megállapodás, ígérvény), vagy ilyen követelést előírni a Területi Nemzetiségi
Önkormányzat Elnöke, vagy az általa írásban meghatalmazott Területi Nemzetiségi
Önkormányzati képviselő jogosult, összeghatárra tekintet nélkül.
A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. A
kötelezettségvállalás előtt meg kell győződnie a kötelezettségvállalónak arról, hogy a
kiadás teljesítéséhez a fedezet rendelkezésre áll-e. Minden kötelezettségvállalásról
szóló, aláírt és ellenjegyzett okmány egy-egy példányát az érintett szakterület
munkatársának az irattárba, valamint a pénzügyi kötelezettség nyilvántartása céljából,
a keltezést követő 5 munkanapon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
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Önkormányzat Hivatala Szervezési és Pénzügyi Osztálya Pénzügyi Csoportjának
vezetője (a továbbiakban: pénzügyi csoportvezető) által kijelölt pénzügyi referens (a
továbbiakban: pénzügyi referens) részére is le kell adni.
A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan a pénzügyi referens olyan analitikus
nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás
összege.”
6.) A Megállapodás III. pontja 3.7 alpontjának első bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„A Területi Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat
a Területi Nemzetiségi Önkormányzat részére nyitott 10027006-00314956 számú
pénzforgalmi számlán bonyolítja. A számla kezelésével kapcsolatos adminisztrációs
feladatokat a pénzügyi referens látja el. A számla feletti rendelkezési jogosultság a
Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, illetve az általa meghatározott személyt
illeti meg a pénzintézeti aláírás bejelentése szerint. A Területi Nemzetiségi
Önkormányzat pénzellátását illetően, a meghatározott központi támogatás évente kerül
utalásra. Az általános és feladatalapú támogatás közvetlenül a Területi Nemzetiségi
Önkormányzatok által nyitott költségvetési számlára érkezik.”
7.) A Megállapodás IV. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Felek jelen Megállapodást határozott időre, a Területi Nemzetiségi Önkormányzat
megbízatásának idejére kötik, azzal, hogy azt minden év január 31. napjáig
felülvizsgálják és szükség szerint módosítják.”
8.) Jelen Megállapodás-módosításban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó
hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
9.) Jelen Megállapodás-módosítás érvényességéhez a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének és a Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.
Miskolc, 2013. április

…………………………………
Dr. Mengyi Roland
a Megyei Közgyűlés Elnöke

……………………………
Poros Andrásné
a Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke
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Záradék:
1. A Megállapodás módosítását a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése 18/2013. (IV. 25.) határozatával jóváhagyta.
2. A Megállapodást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése
/2013. határozatával elfogadta.
2. sz. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525
Miskolc, Városház tér 1. szám, képviseli Dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke; a
továbbiakban: Megyei Önkormányzat),
másrészről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi
Önkormányzat (3525 Miskolc, Városház tér 1. szám, képviseli Stumpf Andrásné a
Közgyűlés elnöke, a továbbiakban: Területi Nemzetiségi Önkormányzat) – együtt:
Felek – között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:
Felek elsődlegesen rögzítik, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 19/2012. (V. 10.) határozata alapján, közöttük a költségvetés tervezése,
elfogadása, végrehajtása, valamint az általános gazdálkodási szabályok rögzítése, és a
működés feltételeinek biztosítása tárgyában megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) jött létre.
Felek a Megállapodást 2013. január 01. napjával az alábbiak szerint módosítják:
1.) A Megállapodás III. pontja első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezési, Jogi és
Pénzügyi Osztály Pénzügyi Csoportja (a továbbiakban: Pénzügyi Csoport) a Területi
Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának segítő szerve.”
2.) A Megállapodás III. pontja harmadik bekezdésének első mondata helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„A Pénzügyi Csoport közreműködik a Területi Nemzetiségi Önkormányzat önálló
fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartási adatainak a törzskönyvi
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nyilvántartásban szükséges esetleges módosításával, az adószám igénylésével
kapcsolatos feladatok ellátásában.”
3.) A Megállapodás III. pontjának 1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Területi Nemzetiségi Önkormányzat az Áht. 24. §-ában foglaltakra figyelemmel a
Pénzügyi Csoport közreműködésével a következő évre vonatkozó költségvetési
koncepciót április 10. napjáig elkészíti, amelyet a Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke április 30-áig benyújt a Területi Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének. A
Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a Pénzügyi Csoport közreműködésével a
költségvetési határozat-tervezetet legkésőbb a központi költségvetésről szóló törvény
kihirdetését követő negyvenötödik napon benyújtja a Területi Nemzetiségi
Önkormányzat közgyűlésének. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését
határozatban állapítja meg.
A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell:
a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát,
valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési
maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, ideértve a 73. § (1)
bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél
szerinti tagolásban,
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési
többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és
felhalmozási cél szerinti tagolásban,
f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási
tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy
válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével
együtt,
g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek
futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. §
(1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerinti saját bevételeit, és
h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68.
§ (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal
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kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges
felhatalmazást.
A Területi Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési határozatában megállapított
bevételeinek és kiadásainak részletezését annak mellékletében biztosítja. A Területi
Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyását követően a Pénzügyi Csoport
a részletezéssel megegyezően elkészíti az elemi költségvetést, a Magyar
Államkincstár által juttatott program űrlapjai szerint. A jóváhagyott előirányzatok a
Területi Nemzetiségi Önkormányzat határozata alapján módosíthatók.”
4.) A Megállapodás III. pontjának 2. alpontja törlésre kerül.
5.) A Megállapodás III. pontjának 3.1 alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzata terhére fizetési,
vagy más kötelezettséget vállalni (megrendelés, megbízás adása, szerződéskötés,
megállapodás, ígérvény), vagy ilyen követelést előírni a Területi Nemzetiségi
Önkormányzat Elnöke, vagy az általa írásban meghatalmazott Területi Nemzetiségi
Önkormányzati képviselő jogosult, összeghatárra tekintet nélkül.
A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. A
kötelezettségvállalás előtt meg kell győződnie a kötelezettségvállalónak arról, hogy a
kiadás teljesítéséhez a fedezet rendelkezésre áll-e. Minden kötelezettségvállalásról
szóló, aláírt és ellenjegyzett okmány egy-egy példányát az érintett szakterület
munkatársának az irattárba, valamint a pénzügyi kötelezettség nyilvántartása céljából,
a keltezést követő 5 munkanapon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Hivatala Szervezési és Pénzügyi Osztálya Pénzügyi Csoportjának
vezetője (a továbbiakban: pénzügyi csoportvezető) által kijelölt pénzügyi referens (a
továbbiakban: pénzügyi referens) részére is le kell adni.
A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan a pénzügyi referens olyan analitikus
nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás
összege.”
6.) A Megállapodás III. pontja 3.7 alpontjának első bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„A Területi Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat
a Területi Nemzetiségi Önkormányzat részére nyitott számú 10027006-00314970
pénzforgalmi számlán bonyolítja. A számla kezelésével kapcsolatos adminisztrációs
feladatokat a pénzügyi referens látja el. A számla feletti rendelkezési jogosultság a
Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, illetve az általa meghatározott személyt
illeti meg a pénzintézeti aláírás bejelentése szerint. A Területi Nemzetiségi
Önkormányzat pénzellátását illetően, a meghatározott központi támogatás évente kerül
utalásra. Az általános és feladatalapú támogatás közvetlenül a Területi Nemzetiségi
Önkormányzatok által nyitott költségvetési számlára érkezik.”
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7.) A Megállapodás IV. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Felek jelen Megállapodást határozott időre, a Területi Nemzetiségi Önkormányzat
megbízatásának idejére kötik, azzal, hogy azt minden év január 31. napjáig
felülvizsgálják és szükség szerint módosítják.”
8.) Jelen Megállapodás-módosításban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó
hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
9.) Jelen Megállapodás-módosítás érvényességéhez a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének és a Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.
Miskolc, 2013. április
…………………………………
Dr. Mengyi Roland
a Megyei Közgyűlés Elnöke

……………………………
Stumpf Andrásné
a Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

Záradék:
1. A Megállapodást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
18/2013. (IV. 25.) határozatával jóváhagyta.
2. A Megállapodást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Közgyűlése
/2013. határozatával elfogadta.
3. sz. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525
Miskolc, Városház tér 1. szám, képviseli Dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke; a
továbbiakban: Megyei Önkormányzat),
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másrészről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Roma Önkormányzat (3527
Miskolc, Selyemrét u. 1. szám, képviseli Farkas Félix a Közgyűlés elnöke, a
továbbiakban: Területi Nemzetiségi Önkormányzat) – együtt: Felek – között alulírott
helyen és időben az alábbiak szerint:
Felek elsődlegesen rögzítik, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 19/2012. (V. 10.) határozata alapján, közöttük a költségvetés tervezése,
elfogadása, végrehajtása, valamint az általános gazdálkodási szabályok rögzítése, és a
működés feltételeinek biztosítása tárgyában megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) jött létre.
Felek a Megállapodást 2013. január 01. napjával az alábbiak szerint módosítják:
1.) A Megállapodás III. pontja első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezési, Jogi és
Pénzügyi Osztály Pénzügyi Csoportja (a továbbiakban: Pénzügyi Csoport) a Területi
Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának segítő szerve.”
2.) A Megállapodás III. pontja harmadik bekezdésének első mondata helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„A Pénzügyi Csoport közreműködik a Területi Nemzetiségi Önkormányzat önálló
fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartási adatainak a törzskönyvi
nyilvántartásban szükséges esetleges módosításával, az adószám igénylésével
kapcsolatos feladatok ellátásában.”
3.) A Megállapodás III. pontjának 1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Területi Nemzetiségi Önkormányzat az Áht. 24. §-ában foglaltakra figyelemmel a
Pénzügyi Csoport közreműködésével a következő évre vonatkozó költségvetési
koncepciót április 10. napjáig elkészíti, amelyet a Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke április 30-áig benyújt a Területi Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének. A
Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a Pénzügyi Csoport közreműködésével a
költségvetési határozat-tervezetet legkésőbb a központi költségvetésről szóló törvény
kihirdetését követő negyvenötödik napon benyújtja a Területi Nemzetiségi
Önkormányzat közgyűlésének. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését
határozatban állapítja meg.
A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell:
a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
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b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát,
valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési
maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, ideértve a 73. § (1)
bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél
szerinti tagolásban,
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési
többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és
felhalmozási cél szerinti tagolásban,
f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási
tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy
válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével
együtt,
g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek
futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. §
(1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerinti saját bevételeit, és
h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68.
§ (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal
kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges
felhatalmazást.
A Területi Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési határozatában megállapított
bevételeinek és kiadásainak részletezését annak mellékletében biztosítja. A Területi
Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyását követően a Pénzügyi Csoport
a részletezéssel megegyezően elkészíti az elemi költségvetést, a Magyar
Államkincstár által juttatott program űrlapjai szerint. A jóváhagyott előirányzatok a
Területi Nemzetiségi Önkormányzat határozata alapján módosíthatók.”
4.) A Megállapodás III. pontjának 2. alpontja törlésre kerül.
5.) A Megállapodás III. pontjának 3.1 alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzata terhére fizetési,
vagy más kötelezettséget vállalni (megrendelés, megbízás adása, szerződéskötés,
megállapodás, ígérvény), vagy ilyen követelést előírni a Területi Nemzetiségi
Önkormányzat Elnöke, vagy az általa írásban meghatalmazott Területi Nemzetiségi
Önkormányzati képviselő jogosult, összeghatárra tekintet nélkül.
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A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. A
kötelezettségvállalás előtt meg kell győződnie a kötelezettségvállalónak arról, hogy a
kiadás teljesítéséhez a fedezet rendelkezésre áll-e. Minden kötelezettségvállalásról
szóló, aláírt és ellenjegyzett okmány egy-egy példányát az érintett szakterület
munkatársának az irattárba, valamint a pénzügyi kötelezettség nyilvántartása céljából,
a keltezést követő 5 munkanapon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Hivatala Szervezési és Pénzügyi Osztálya Pénzügyi Csoportjának
vezetője (a továbbiakban: pénzügyi csoportvezető) által kijelölt pénzügyi referens (a
továbbiakban: pénzügyi referens) részére is le kell adni.
A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan a pénzügyi referens olyan analitikus
nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás
összege.”
6.) A Megállapodás III. pontja 3.7 alpontjának első bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„A Területi Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat
a Területi Nemzetiségi Önkormányzat részére nyitott számú 10027006-00321598
pénzforgalmi számlán bonyolítja. A számla kezelésével kapcsolatos adminisztrációs
feladatokat a pénzügyi referens látja el. A számla feletti rendelkezési jogosultság a
Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, illetve az általa meghatározott személyt
illeti meg a pénzintézeti aláírás bejelentése szerint. A Területi Nemzetiségi
Önkormányzat pénzellátását illetően, a meghatározott központi támogatás évente kerül
utalásra. Az általános és feladatalapú támogatás közvetlenül a Területi Nemzetiségi
Önkormányzatok által nyitott költségvetési számlára érkezik.”
7.) A Megállapodás IV. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Felek jelen Megállapodást határozott időre, a Területi Nemzetiségi Önkormányzat
megbízatásának idejére kötik, azzal, hogy azt minden év január 31. napjáig
felülvizsgálják és szükség szerint módosítják.”
8.) Jelen Megállapodás-módosításban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó
hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
9.) Jelen Megállapodás-módosítás érvényességéhez a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének és a Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.
2013. április
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…………………………………
Dr. Mengyi Roland
a Megyei Közgyűlés Elnöke

……………………………
Farkas Félix
a Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

Záradék:
1. A Megállapodást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
18/2013. (IV. 25.) határozatával jóváhagyta.
2. A Megállapodást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Önkormányzat Közgyűlése
/2013. határozatával elfogadta.

Roma

4. sz. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525
Miskolc, Városház tér 1. szám, képviseli Dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke; a
továbbiakban: Megyei Önkormányzat),
másrészről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat
(3525 Miskolc, Városház tér 1. szám, képviseli Minyóczki Bertalan a Közgyűlés
elnöke, a továbbiakban: Területi Nemzetiségi Önkormányzat) – együtt: Felek – között
alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:
Felek elsődlegesen rögzítik, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 19/2012. (V. 10.) határozata alapján, közöttük a költségvetés tervezése,
elfogadása, végrehajtása, valamint az általános gazdálkodási szabályok rögzítése, és a
működés feltételeinek biztosítása tárgyában megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) jött létre.
Felek a Megállapodást 2013. január 01. napjával az alábbiak szerint módosítják:
1.) A Megállapodás III. pontja első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezési, Jogi és
Pénzügyi Osztály Pénzügyi Csoportja (a továbbiakban: Pénzügyi Csoport) a Területi
Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának segítő szerve.”
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2.) A Megállapodás III. pontja harmadik bekezdésének első mondata helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„A Pénzügyi Csoport közreműködik a Területi Nemzetiségi Önkormányzat önálló
fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartási adatainak a törzskönyvi
nyilvántartásban szükséges esetleges módosításával, az adószám igénylésével
kapcsolatos feladatok ellátásában.”
3.) A Megállapodás III. pontjának 1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Területi Nemzetiségi Önkormányzat az Áht. 24. §-ában foglaltakra figyelemmel a
Pénzügyi Csoport közreműködésével a következő évre vonatkozó költségvetési
koncepciót április 10. napjáig elkészíti, amelyet a Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke április 30-áig benyújt a Területi Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének. A
Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a Pénzügyi Csoport közreműködésével a
költségvetési határozat-tervezetet legkésőbb a központi költségvetésről szóló törvény
kihirdetését követő negyvenötödik napon benyújtja a Területi Nemzetiségi
Önkormányzat közgyűlésének. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését
határozatban állapítja meg.
A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell:
a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát,
valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési
maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, ideértve a 73. § (1)
bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél
szerinti tagolásban,
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési
többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és
felhalmozási cél szerinti tagolásban,
f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási
tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy
válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével
együtt,
g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek
futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. §
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(1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerinti saját bevételeit, és
h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68.
§ (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal
kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges
felhatalmazást.
A Területi Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési határozatában megállapított
bevételeinek és kiadásainak részletezését annak mellékletében biztosítja. A Területi
Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyását követően a Pénzügyi Csoport
a részletezéssel megegyezően elkészíti az elemi költségvetést, a Magyar
Államkincstár által juttatott program űrlapjai szerint. A jóváhagyott előirányzatok a
Területi Nemzetiségi Önkormányzat határozata alapján módosíthatók.”
4.) A Megállapodás III. pontjának 2. alpontja törlésre kerül.
5.) A Megállapodás III. pontjának 3.1 alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzata terhére fizetési,
vagy más kötelezettséget vállalni (megrendelés, megbízás adása, szerződéskötés,
megállapodás, ígérvény), vagy ilyen követelést előírni a Területi Nemzetiségi
Önkormányzat Elnöke, vagy az általa írásban meghatalmazott Területi Nemzetiségi
Önkormányzati képviselő jogosult, összeghatárra tekintet nélkül.
A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. A
kötelezettségvállalás előtt meg kell győződnie a kötelezettségvállalónak arról, hogy a
kiadás teljesítéséhez a fedezet rendelkezésre áll-e. Minden kötelezettségvállalásról
szóló, aláírt és ellenjegyzett okmány egy-egy példányát az érintett szakterület
munkatársának az irattárba, valamint a pénzügyi kötelezettség nyilvántartása céljából,
a keltezést követő 5 munkanapon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Hivatala Szervezési és Pénzügyi Osztálya Pénzügyi Csoportjának
vezetője (a továbbiakban: pénzügyi csoportvezető) által kijelölt pénzügyi referens (a
továbbiakban: pénzügyi referens) részére is le kell adni.
A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan a pénzügyi referens olyan analitikus
nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás
összege.”
6.) A Megállapodás III. pontja 3.7 alpontjának első bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„A Területi Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat
a Területi Nemzetiségi Önkormányzat részére nyitott számú 10027006-00314987
pénzforgalmi számlán bonyolítja. A számla kezelésével kapcsolatos adminisztrációs
feladatokat a pénzügyi referens látja el. A számla feletti rendelkezési jogosultság a
Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, illetve az általa meghatározott személyt
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illeti meg a pénzintézeti aláírás bejelentése szerint. A Területi Nemzetiségi
Önkormányzat pénzellátását illetően, a meghatározott központi támogatás évente kerül
utalásra. Az általános és feladatalapú támogatás közvetlenül a Területi Nemzetiségi
Önkormányzatok által nyitott költségvetési számlára érkezik.”
7.) A Megállapodás IV. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Felek jelen Megállapodást határozott időre, a Területi Nemzetiségi Önkormányzat
megbízatásának idejére kötik, azzal, hogy azt minden év január 31. napjáig
felülvizsgálják és szükség szerint módosítják.”
8.) Jelen Megállapodás-módosításban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó
hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
9.) Jelen Megállapodás-módosítás érvényességéhez a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének és a Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.
2013. április

…………………………………
Dr. Mengyi Roland
a Megyei Közgyűlés Elnöke

……………………………
Minyóczki Bertalan
a Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

Záradék:
1. A Megállapodást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
18/2013. (IV. 25.) határozatával jóváhagyta.
2. A Megállapodást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Önkormányzat Közgyűlése
/2013. határozatával elfogadta.

Ruszin

5. sz. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA
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amely létrejött egyrészről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525
Miskolc, Városház tér 1. szám, képviseli Dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke; a
továbbiakban: Megyei Önkormányzat),
másrészről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi
Önkormányzat (3980 Sátoraljaújhely, Balassi B. u. 4. szám, képviseli Kuczik Júlia a
Közgyűlés elnöke, a továbbiakban: Területi Nemzetiségi Önkormányzat) – együtt:
Felek – között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:
Felek elsődlegesen rögzítik, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 19/2012. (V. 10.) határozata alapján, közöttük a költségvetés tervezése,
elfogadása, végrehajtása, valamint az általános gazdálkodási szabályok rögzítése, és a
működés feltételeinek biztosítása tárgyában megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) jött létre.
Felek a Megállapodást 2013. január 01. napjával az alábbiak szerint módosítják:
1.) A Megállapodás III. pontja első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezési, Jogi és
Pénzügyi Osztály Pénzügyi Csoportja (a továbbiakban: Pénzügyi Csoport) a Területi
Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának segítő szerve.”
2.) A Megállapodás III. pontja harmadik bekezdésének első mondata helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„A Pénzügyi Csoport közreműködik a Területi Nemzetiségi Önkormányzat önálló
fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartási adatainak a törzskönyvi
nyilvántartásban szükséges esetleges módosításával, az adószám igénylésével
kapcsolatos feladatok ellátásában.”
3.) A Megállapodás III. pontjának 1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Területi Nemzetiségi Önkormányzat az Áht. 24. §-ában foglaltakra figyelemmel a
Pénzügyi Csoport közreműködésével a következő évre vonatkozó költségvetési
koncepciót április 10. napjáig elkészíti, amelyet a Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke április 30-áig benyújt a Területi Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének. A
Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a Pénzügyi Csoport közreműködésével a
költségvetési határozat-tervezetet legkésőbb a központi költségvetésről szóló törvény
kihirdetését követő negyvenötödik napon benyújtja a Területi Nemzetiségi
Önkormányzat közgyűlésének. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését
határozatban állapítja meg.
A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell:
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a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát,
valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési
maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, ideértve a 73. § (1)
bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél
szerinti tagolásban,
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési
többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és
felhalmozási cél szerinti tagolásban,
f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási
tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy
válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével
együtt,
g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek
futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. §
(1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerinti saját bevételeit, és
h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68.
§ (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal
kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges
felhatalmazást.
A Területi Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési határozatában megállapított
bevételeinek és kiadásainak részletezését annak mellékletében biztosítja. A Területi
Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyását követően a Pénzügyi Csoport
a részletezéssel megegyezően elkészíti az elemi költségvetést, a Magyar
Államkincstár által juttatott program űrlapjai szerint. A jóváhagyott előirányzatok a
Területi Nemzetiségi Önkormányzat határozata alapján módosíthatók.”
4.) A Megállapodás III. pontjának 2. alpontja törlésre kerül.
5.) A Megállapodás III. pontjának 3.1 alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzata terhére fizetési,
vagy más kötelezettséget vállalni (megrendelés, megbízás adása, szerződéskötés,
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megállapodás, ígérvény), vagy ilyen követelést előírni a Területi Nemzetiségi
Önkormányzat Elnöke, vagy az általa írásban meghatalmazott Területi Nemzetiségi
Önkormányzati képviselő jogosult, összeghatárra tekintet nélkül.
A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. A
kötelezettségvállalás előtt meg kell győződnie a kötelezettségvállalónak arról, hogy a
kiadás teljesítéséhez a fedezet rendelkezésre áll-e. Minden kötelezettségvállalásról
szóló, aláírt és ellenjegyzett okmány egy-egy példányát az érintett szakterület
munkatársának az irattárba, valamint a pénzügyi kötelezettség nyilvántartása céljából,
a keltezést követő 5 munkanapon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Hivatala Szervezési és Pénzügyi Osztálya Pénzügyi Csoportjának
vezetője (a továbbiakban: pénzügyi csoportvezető) által kijelölt pénzügyi referens (a
továbbiakban: pénzügyi referens) részére is le kell adni.
A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan a pénzügyi referens olyan analitikus
nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás
összege.”
6.) A Megállapodás III. pontja 3.7 alpontjának első bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„A Területi Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat
a Területi Nemzetiségi Önkormányzat részére nyitott számú 10027006-00319858
pénzforgalmi számlán bonyolítja. A számla kezelésével kapcsolatos adminisztrációs
feladatokat a pénzügyi referens látja el. A számla feletti rendelkezési jogosultság a
Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, illetve az általa meghatározott személyt
illeti meg a pénzintézeti aláírás bejelentése szerint. A Területi Nemzetiségi
Önkormányzat pénzellátását illetően, a meghatározott központi támogatás évente kerül
utalásra. Az általános és feladatalapú támogatás közvetlenül a Területi Nemzetiségi
Önkormányzatok által nyitott költségvetési számlára érkezik.”
7.) A Megállapodás IV. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Felek jelen Megállapodást határozott időre, a Területi Nemzetiségi Önkormányzat
megbízatásának idejére kötik, azzal, hogy azt minden év január 31. napjáig
felülvizsgálják és szükség szerint módosítják.”
8.) Jelen Megállapodás-módosításban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó
hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
9.) Jelen Megállapodás-módosítás érvényességéhez a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének és a Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.
2013. április
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…………………………………
Dr. Mengyi Roland
a Megyei Közgyűlés Elnöke

……………………………
Kuczik Júlia
a Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

Záradék:
1. A Megállapodást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
18/2013. (IV. 25.) határozatával jóváhagyta.
2. A Megállapodást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi
Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése
/2013. határozatával elfogadta.

10. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi
közbeszerzési tervének elfogadására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A Javaslatot a Pénzügyi, Terület- és
Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottságunk véleményezte, kérem a Bizottság
elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt közgyűlés Közbeszerzési tervünk 2013-ra
vonatkozóan egy olyan üres táblázatot tartalmaz, aminek a mondanivalója az, hogy
2013-ban nem tervezünk közbeszerzést. Ennek ellenére 14 igen, 0 nem és 5
tartózkodás mellett a Közbeszerzési tervet 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.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 9
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
19/2013. (IV. 25.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési
tervének elfogadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi
közbeszerzési tervére vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
A Közgyűlés a határozat melléklete szerint elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét, mely 2013. évre nem tartalmaz
közbeszerzéseket.
Felelős:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
Dr. Kovács János s. k.
főjegyző

Dr. Mengyi Roland s. k.
a közgyűlés elnöke
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Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Önkormányzat

2013. évi közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya és mennyisége

CPV kód

I. Árubeszerzés

-

II. Építési beruházás

-

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási típus

Sor kerül-e vagy
sor került-e az
az eljárás meg- szerződés
adott
indításának, teljesítéséne
közbeszerzéssel
illetve a közk várható
összefüggésben
beszerzés2 meg- időpontja
előzetes
valósításának
vagy a
összesített
tervezett
szerződés
tájékoztató
időpontja
időtartama
közzétételére1?

-

III. Szolgáltatás-megrendelés

-

IV. Építési koncesszió
V. Szolgáltatási koncesszió

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Miskolc, 2013. április
A közbeszerzési tervet jóváhagyta: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2013. (IV. 25.) határozata
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11. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Területi Irodájának tevékenységéről
Előterjesztő:
Ujfalvi Lajos László, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Irodájának Vezetője
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztőt, Ujfalvi Lajos
László Urat, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területi Irodájának Vezetőjét, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja,
röviden egészítse ki a tájékoztatót. Nem tartja szükségesnek. Köszönöm szépen.
A tájékoztatót véleményezte Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs
Bizottság, kérem a Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr. Képviselőtársaim is megkapták az MNV Zrt
beszámolóját, nagyon színvonalas anyagot kaptunk, köszönjük szépen. Ennek
eredményeként 17 igen, egyhangú szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlja a
tájékoztató elfogadását.
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, a vitát
lezárom.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 27 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.

12. Tájékoztatás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő Ipari Parkok
tevékenységéről, a megyei gazdasági életben betöltött szerepéről
Előterjesztő:
Bihall
Tamás,
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kereskedelmi- és Iparkamara elnöke
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm ezen napirendi pontoknál dr.
Szilágyiné Baán Anna Asszonyt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöki tanácsadóját, és kérdezem a közgyűlés tagjait, hozzájárulnak-e
ahhoz, hogy tárgyalásban a 3 napirendi pontot összevonjuk? Igen. Kérem elnöki
tanácsadó asszonyt, hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatást.
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Dr. Szilágyiné Baán Anna: Tisztelt közgyűlés, későre jár az idő, így rövid leszek. A
gazdaság azonban annyira fontos, hisz a létünknek, meg a jövőnknek az alapja,
úgyhogy engedjék meg, hogy tényleg röviden néhány szót szóljak kiegészítésül. Ezeket
a napirendi pontokat cím szerint egy évvel ezelőtt is tárgyalta a közgyűlés, és jó lett
volna, ha valami nagyon látványos előremozdulásról lehetne beszámolni, azonban ez
nem lenne reális. Olyan mély válságban van egész Európa, és az egész világ, hogy
éppen Magyarország, Borsod-Abaúj-Zemplén megye mitől ugrott volna ki hirtelen. De
vannak pozitív változások is, és ezek remélem jó irányba mutatnak hosszabb távon és
nemcsak rövid távon. Az ipari parkokkal kapcsolatos előterjesztésünkben igazából
összefoglaltuk, ami eddig történt. Ott arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy az ipari
parkok az elsődleges feltétele annak, hogy lehetséges befektetők kerülhessenek, akár
magyar vállalkozások a megyében, hiszen a tőkeereje a vállalkozásainknak kicsi, tehát
mindenképpen szükségünk van újabb vállalkozókra, befektetőkre. De azért a
befektetőknek ma már ez csak az első szempont, időben és térben, de nem a
legfontosabb. Fontosabb ettől a szakképzett munkaerő és a beszállítói kör, ami
rendelkezésre állhat, valamint az a fajta hatósági ügyintézés, együttműködést, amit
éppen az önkormányzatoktól kaphatnak meg elsősorban. Én szeretném kérni, hogy
ebben továbbra is a Kamarával, a kamarai irodákkal tartsák a szakmai
munkakapcsolatot, hiszen az a kötelező regisztráció, ami most már egy éve a
kamaráknál bevezetésre került, illetve az agrárkamaráknál kötelező tagság, nem csak a
nem szeretem kötelezőt jelenti, de azt is jelenti, hogy sokkal több vállalkozást el
tudunk érni, sokkal több vállalkozást lehet bevonni, például beszállító keresésekor. A
kis- és középvállalkozások, illetve a nagyvállalkozások helyzete egyértelműen nagyon
fontos, és ezt megfelelő helyén kell mindegyiket kezelni. Miközben elsősorban azt
mondjuk, hogy a kis- és középvállalkozások és a helyi vállalkozások adják a gerincét a
gazdaságunknak. Ők nem mennek el, őrájuk hosszú távon lehet támaszkodni, és
nagyon fontos az a réteg, amely 20 fő fölött foglalkoztató kis vállalkozások és a
középvállalkozások köre, mert ők az igazi ereje a gazdaságnak, az a fontos, hogy ők
erősödjenek. Ezért minden olyan intézkedés, amely az ő helyzetüket segíti, az
egyértelműen pozitív és a Kamara örömmel üdvözli és együttműködik ebben. Ilyen az
a hitelezési csomag, amit a Magyar Nemzeti Bank meghirdetett, mert még a nagyon
kiváló Széchenyi kártya is nehezen elérhető volt több vállalkozás számára. És a 2%-os
kamat végre egy olyan típusú hitel lehetőséget jelent a vállalkozásoknak, amit a
versenytársak, pl. a német vállalkozások évek óta meg tudtak szerezni, ha egy jó
fejlesztést akartak végrehajtani. Nagyon fontos, mint jeleztem, a szakképzett munkaerő
kérdése. Ugye talán látták, hogy a Szakma Sztár Fesztivál, a szakmunkások országos
versenye tegnap kezdődött, Bihall úr ezért nem tud itt lenni, hiszen ő az országos
szinten az irányítója a szakképzési kamarai feladatoknak. Ezek mind a gazdasági
erőnket erősítik. Ugyanígy a mostanában elindult felsőoktatás átalakítás, ami kapcsán a
sajtó elsősorban a hallgatói szerződésekről beszélt, de azért ennek nem ez a lényege,
hanem a vállalati igényekhez illeszkedő fenntartható, működhető felsőoktatási
rendszer, hogy a gyerekeink olyan diplomát kapjanak, amivel hasznosan és értelmesen
tudnak dolgozni, és nem máris feleslegessé váljanak a munkaerő piacon. Másrészt a
vállalatainknak olyan friss diplomásai, szakmunkásai legyenek, akik hadra foghatóak,
és akiket jól tudnak használni. A nagyvállalatokkal kapcsolatban pedig fontosnak
tartom azt jelezni, hogy az ő szerepük nem csak az, hogy egy nagyobb mennyiségű
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létszámot foglalkoztatnak, hanem behoznak egy olyan munkakultúrát, amit őáltaluk
vagy rajtuk keresztül éppen a helyi kis- és középvállalkozások is átvehetnek, hiszen
most nagyon sokszor az a hátránya, gátja a fejlődésüknek, hogy nem ismerik azokat a
menedzsmenteket, kontrolling, vállalatirányítás, minőségbiztosítási rendszerek
ismerete nincs birtokukban, amivel a versenyképességük javulna. Fontos az is, hogy
most éljük meg a generációváltást a helyi vállalkozásoknál, tehát a környezetükben is
figyelnek, az apáktól most veszik át a gyerekek, a fiúk, a lányok a vállalatokat, vagy
legalábbis már bent vannak és az az a plussz, amit a gyerekek tudnának hozni most a
vállalkozások erősítésébe: az új ismeretek, az idegennyelv-tudás, a világot látottság,
amit az apáknak nem biztos, hogy volt módjuk megszerezni. Nagyvállalatok emellett
nagyon sokat tesznek a szakképzésért, illetve éppen a felsőoktatásért, egy nagyon
komoly felsőoktatási szakkollégium működik a kamara mellett, de nagyon sok vállalati
kezdeményezés van az egyetemen. Egyetemi képzés a mérnökképzés javítására, ehhez
nagyon sok anyagi és személyes áldozatot is hoznak a vállalatok. Nagyon fontosak
azok a stratégiai megállapodások, amelyeket a kormány a cégekkel köt, mert látszólag
ezek protokolláris jellegűek, de a tartalmuk az, hogy ezek a nagyvállalatok az
innovációs tevékenységüket lehetőség szerint ide hozzák Magyarországra, itt
végezzék, ami éppen a diplomásainknak ad munkát, ezzel javítva az egész lakosság
szerkezetét, társadalmi szerkezetét, fizető képességét, anyagi helyzetét és ezáltal
mindannyiunk boldogulását. Röviden ennyit szerettem volna mondani, és
természetesen szívesen válaszolok, ha van kérdés. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Mindhárom beszámolót
a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottságunk véleményezte,
ezért felkérem a Bizottság elnökét ismertesse mindhárom beszámolóval kapcsolatban a
Bizottság véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök, tisztelt közgyűlés. A megyénkben található 16 ipari
parkról szóló beszámolót 17 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett tudomásul vette,
tudomásul vételre ajánlja a közgyűlésnek. A megye kis-és középvállalkozásairól szóló
beszámolót Bizottságunk 19 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette, tudomásul
vételre ajánlja. És a nagyvállalatokról szóló tájékoztatót 18 egyhangú szavazattal vette
tudomásul, és tudomásul vételre ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben bármely beszámolóhoz a
három közül kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Kormos
képviselő úr, parancsoljon.
Kormos Dénes: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, először is a
képviselőcsoportunk nevében szeretném megköszönni a Kamarának, hogy
rendszeresen igen alapos és nyilván tapasztalatokból adódó tájékoztatóval segíti ki a
megyei közgyűlést. Az én kérdéseim és észrevételem nem is inkább az előterjesztőre
vonatkozik, hiszen ő a felkérésnek maradéktalanul eleget tett. Mint ahogy elhangzott a
szóbeli kiegészítésben is, az ipari parkokkal kapcsolatos tájékoztatót egy évvel ezelőtt
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is meghallgattuk, Elnök úr, megyei közgyűlésnek feladata terület- térség fejlesztés,
ezzel kapcsolatos koordináció. Szakbizottságban megtárgyaljuk a napirendet,
meghallgatjuk az előterjesztést, egy évvel később nagyjából ugyanazok a problémák
kerülnek vissza, ide kerül a közgyűlés elé. Kérdezem Elnök urat, mi volt a célja ennek
az előterjesztésnek? Hozzuk képbe a közgyűlés tagjait, hogy mi a helyzet
nagyvállalatokkal, cégekkel, utána lehet nézni különböző helyeken, hallgassuk meg
újra az ipari parkokkal kapcsolatos tájékoztatót, ami nagyon fontos információ volt,
oda vannak leírva a feladatok, egy év elteltével nem látjuk, hogy mi történt volna. Föl
kell menni az ipari parkok honlapjára, meg kell nézni, hogy a honlapok egy jó része
gazdasági, marketing és egyéb szempontból milyen szinten áll, mindenki nézze meg,
nem akarok véleményt alkotni. Elnök úr, sorozatosan tárgyalunk a megye gazdasági
helyzetéről kitűnő előterjesztéseket, elfogadjuk, jóformán vélemény is alig hangzik el.
Évről-évre ezeket visszahozhatjuk, kérdésem, hogy még ha tájékoztató is, a megyei
közgyűlésnek, a közgyűlés vezetésének az ipari parkokkal kapcsolatban milyen
elképzelései vannak, milyen gondolatai vannak, miért nem hozzuk ezt hozzá. Egy
tájékoztató fölveti a problémát, itt lenne a válasz is rá, kellene, mert Borsod-AbaújZemplén megyében az utolsó 2012-es adatokat nézve, 29%-kal csökkent a beruházás.
Ezzel szemben az országos átlag 1,9%. Lehet mondani, ez hektikus egy-egy nagy
beruházás befolyásolja pozitív-negatív irányba, de az országos átlaghoz képest elég
aggasztó, a leszakadásunk növekszik. Gyakran találkozom a felsőoktatásban dolgozó
fiatalokkal, a negatív migráció olyan szintű, mint amilyen még nem volt. Nagyjából
figyelve több évre visszamenően ma a felsőoktatás bizonyos területein lévő fiatalok végeztem ilyen statisztikát, nem hivatalos, csak azért itt megosztom a képviselő
társakkal-, ma ott tartunk, hogy a végzett jó képességűek 80%-a nem a megyében
képzeli el a folytatást, ezeknek jelentős része már nem is az országban. Szó volt arról,
hogy szakképzett munkaerő és stratégia, hogy tudjuk ezeket megfogni. Elindul a
képzés, valóban ott vannak a cégek, nekik is érdekük, hogy az adott technológiához
illeszkedő ismeret és az adott munkakultúrához kapcsolódó ismeretek és tudás legyen
meg. Rendben van, kitűnő dolog és így kell csinálni, de nem tudjuk megtartani ezeket a
fiatalokat. Vannak olyan térségek, amelyek nagyon frekventált térségek lesznek
gazdaságfejlesztés szempontból, munkaerő-piaci és egyéb szempontból, milyen
stratégiánk van ezzel kapcsolatban, akarjuk-e a megyei közgyűlés eszközrendszerét
felhasználni arra, hogy itt valamiféle dolog történjen? Elnök úr, jók ezek a
tájékoztatók. Megerősítettük, hogy az ipari parkokról eddigi ismereteink jók voltak,
még egyszer meghallgattuk, de nagyon kérjük frakciónk nevében, hogy ha ez komoly
ez a feladat, Önnek meg –igaz lejáró félben lévő – megbízatása is van, és reméljük
majd egy átfogó tájékoztatóval, mert ezt megígérte, megtisztel bennünket, hogy ezen a
területen mit sikerült végezni. Én azt kérem és azt kérjük, hogy ha ilyen tájékoztatók
vannak és meg vannak a tények, meg vannak a problémák, akkor tegyünk mellé, ha
nem is rögtön, de látható időn belül olyan elképzeléseket, amely ezzel szinkronban
van. Így úgy tűnik, és elnézést kérek, és ez nem a napirend előterjesztőinek szól, mert
ők kiválóan és tisztességesen elvégezték a munkát, úgy tűnik, mintha ismét kitöltöttünk
volna egy közgyűlést napirendi pontokkal, tárgyaltunk egy olyan témát, ami az
alapfeladatunkhoz tartozik, csak éppen nem a lényeget. Köszönöm szépen.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Csiger Lajos Alelnök úr,
parancsolj.
Csiger Lajos, a közgyűlés alelnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, még azelőtt
nyomtam meg a gombot, mielőtt meghallottam volna mit mond Kormos Dénes Úr.
Hasznos ez a tájékoztató, például a kis- és közepes vállalatok, és a nagyvállalatok
tekintetében mint a tavalyi volt kevesebb adatot tartalmaz és lényegretörőbb, rövidebb,
ezáltal sokkal jobban áttekinthető. Én nekem most ez az anyag nagyon tetszik.
Gyakorlatilag ez nekünk azért jó, mert folyik a koncepciónak az összeállítása, amelyet
már egyszer tárgyaltunk és azért nem tárgyaljuk most, mert kitolták az elfogadásnak a
határidejét és annyi hozzászólás és vélemény érkezett, hogy annak a feldolgozása még
folyamatban van. Tehát ahhoz a koncepcióhoz, amit fogunk készíteni, nagyon fontos
ez az anyag. Itt is megjelenik az anyagban és ez kérdésem lenne, hogy a szabad
vállalkozási övezetnek a kihirdetése megtörtént az idén, és hogy ez a mikro- és
kisvállalkozásoknak a helyzetét, amelyek ezekben az övezetekben elsősorban
dolgoznak és működnek, jelentősen fogja javítani. Elhangzott itt a vitában, épp a
koncepció vitájában, hogy miért nem az ipari tengely került ebbe a szabad vállalkozási
övezetbe, és erről szeretném megkérdezni Baán Annát, hogy neki mi a véleménye,
hogy az ipari tengelynek bele kell-e ebbe tartozni, vagy az a terület jogosult erre, amit a
kormány kijelölt. Hiszen a kisvállalkozások vagy mikrovállalkozások szenvedik el a
legnagyobb csökkenést a gazdasági válság által, holott a foglalkoztatásban 50% vagy
afölött vannak. A másik anyagban, a nagyvállalatoknál is benn van, hogy a
nagyvállalatoknál is komoly visszaesés volt még az elmúlt időszakban is, és még a
gazdasági válság folyományaként. Viszont ők a tőkéjüket tekintve ezt túl tudják élni és
kapnak a további beruházásokra olyan adókedvezményeket, amelyekkel talpon tudnak
maradni. Van persze arra is példa, hogy befejezik a tevékenységüket, és ennek keresni
kell a helyét, hogy hogyan fogjuk ezt kiváltani, illetve azt a kapacitást, munkaerő
kapacitást foglalkoztatni. Például Mezőkövesden is volt egy nagy üzem, amely
kivonult a tevékenységével. Én azt gondolom, az ipari parkokhoz annyit akarok
hozzászólni, ezt a rendszert valóban működtetni kell, és lehet, hogy vannak területek
ahol meg kell újítani, és nem teljesen tiszta, hogy milyen előnyökkel jár az ipari parkba
való belépés. Lehet, ha ezzel törvényileg is fognak foglalkozni, és tényleg több
előnnyel fog járni, akkor az ipari parkok fejlődése is jelentősebb lesz. Én csak egy
példát tudok mondani, hogy a Mátrai Erőmű mellett is létrejött egy ipari park, de az
Heves megye, ott az erőműhöz kapcsolódtak az előnyök, amelyeket kihasználnak.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, Miklós Árpád
frakcióvezető úr, parancsolj.
Miklós Árpád, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, a megyében
működő kis- és középvállalkozások akkor tudnak fejlődni, akkor tudnak új
munkahelyeket teremteni, ha van a termékekre fizetőképes kereslet. Nem tudom
felmerült-e már valakiben ez a gondolat, hogy mi lenne, hogy ha ezt úgy próbálnánk
javítani, hogy helyi pénzt vezetnénk be. Ugyanis erre már van példa: van Sopronban a
Kékfrank, a Balaton környékén is működik helyi pénz. Itt is meg lehetne próbálkozni
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ezzel, ha másra nem lenne jó, akkor arra, hogy ilyen kafetéria rendszerben működne az
egész, mert a helyi kis- és középvállalkozások főleg a környékbeli lakosoknak
állítanának elő termékeket. És hogyha ilyen helyi pénzt kapnának, akkor azt nem
lehetne elkölteni, csak a helyi vállalkozók által előállított termékekre, ami nyilván
megnövelné a termékeik iránti keresletet, és ezzel elképzelhető, hogy új
munkahelyeket tudnánk teremteni a megyében, ami nagyon fontos úgy
közbiztonságilag és gazdasági fejlődés szempontjából. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Több hozzászólásra
jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom, felkérem dr. Szilágyiné Baán Anna asszonyt
a válaszadásra.
Dr. Szilágyiné Baán Anna: Csiger Lajos úr kérdésére azt szeretném válaszolni, hogy
a szabad vállalkozási zónák, amelyek néhány hónapja kerültek bejelentésre, alapvetően
foglalkoztatási célúak, tehát azokban a térségekben, ahol a legnagyobb a
munkanélküliség, tehát az LHH-s térségekben, elsősorban munkabér és annak járulékai
támogatásával próbálnak új munkahely teremtésre ösztönözni. Ezek a várhatóan
betelepülő vállalkozások, amelyek ezekben megjelennek, nyilván újak, mert a most
meglévő mikro-, kis- és középvállalkozásokra ez nem vonatkozik. Ilyenkor, amikor
egy vállalkozás eldönti, hogy új telephelyet keres, van egy kifutása. Végignézi, hogy
hova menjen, ott milyen feltételek vannak, milyenek a helyi adók, mert ez is számít,
milyenek a piaci lehetőségek, a piaci partnerek és utána döntenek. Én csak saját
személyes tapasztalatomból próbálom azt mondani, hogy ehhez kell néhány hónap,
amikor már konkrét eredmények láthatóak lehetnek, én azt gondolom ez olyan
szeptember környéke. Elvétve lehet hamarabb is, de ehhez kell ennyi idő. Annyi tőkéje
nincs a vállalkozásoknak, hogy nagyon gyorsan pattanjanak. A szabad vállalkozási
övezetek, hogy nem az ipari tengelyben kerültek elhelyezésre, természetesen ezen én is
gondolkoztam, de látva az országos területfejlesztési koncepciót, abban háromféle
szabad vállalkozási övezet jelenik meg, nos ez az első, amit most tárgyiasulni látunk,
de van egy innovatív high-tech szabad vállalkozási zóna, ami feltehetőleg éppen
ezekben a nagyvárosokban, tehát Kazincbarcika-Miskolc-Tiszaújváros tengely, illetve
én Sátoraljaújhelyet, Mezőkövesdet tartom arra alkalmasnak. És van még egy
harmadik típusú is ebben a koncepcióban, a szerkezetátalakítással érintett települések.
A mikrovállalkozások foglalkoztatásához elsősorban nem ez a szabad vállalkozási
övezet hozhatott eredményt, hanem épen ma reggel olvastam az újságban a Czomba úr
sajtótájékoztatóját, ami arról szól, hogy a munkahelyi támogatásokat legtöbben éppen
Borsod és Szabolcs megyéből pályázták meg a vállalkozások és nyertek el támogatást.
Úgyhogy én ebben azt gondolom, hogy hamarabb lesz eredmény. Teljesen igaza van
önnek, hogy a vállalkozásoknak akkor van lehetősége bővülni, hogyha van piacuk,
tehát ha a termékeit megveszik, ezért nagyon szépen kérem, hogy az önkormányzat is
próbáljon meg Borsod megyei ásványvizet kirakni az asztalra, mert ez is egy kicsike.
De nagyon sok terméknél csak egy kis odafigyelés kell, ez a Kamarának régi mániája,
hogy vedd és vidd meg adjunk munkát egymásnak, tehát próbáljuk a helyi
vállalkozásokat segíteni ahhoz, hogy piacuk legyen, mert mihelyt a termékeiket el
tudják adni, azonnal fognak újabb embereket felvenni. Én röviden ennyit szerettem
volna mondani. A nagyvállalatok kapcsán: valóban az ő veszteségeik nagyok voltak,
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minden nagy náluk, a nyereség és veszteség is, de azt is tudni kell, hogy amikor náluk
egy beruházás van, akkor azt úgysem az itteni termelésből gyűjtik össze, hanem mindig
az anyavállalat dönti el, hol és mikor fejlesszen, és onnan kerül ide a tőke is. Tehát az
nem feltétlenül az itteni gazdálkodás eredménye, hogy egy beruházás beindul. Talán
ennyi, amit mondhatok, a többi az nem rám tartozott. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen a tájékoztatásokhoz nem
tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a
tájékoztatások tudomásulvételéről. Elsőként kérem, a 12. napirendi pontban szereplő
szóló tájékoztatás tudomásulvételéről szíveskedjenek szavazni. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 24 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a tájékoztatást tudomásul
vette.
Kérem, a 13. napirendi pontban szereplő Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
kis- és középvállalkozásoknak a megye gazdaságában betöltött szerepéről szóló
tájékoztató tudomásulvételéről szíveskedjenek szavazni. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 24 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a tájékoztatást tudomásul
vette.
Végül a 14. napirendi pontban szereplő Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
nagyvállalatoknak a megye gazdaságában betöltött szerepéről szóló tájékoztató
tudomásulvételéről szíveskedjenek szavazni. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 24 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a tájékoztatást tudomásul
vette.
Köszönjük szépen a szóbeli kiegészítését dr. Szilágyiné Baán Anna asszonynak.
Ügyrendi javaslatra Kormos Dénes úr jelentkezik.
Kormos Dénes: Köszönöm szépen tisztelt Elnök úr, a hozzászólásomban volt egy
kérdés is Elnök úr felé a tájékoztatók célja és sorsával kapcsolatban, és a jelenlegi
SZMSZ-ünk szerint jogosan igényt tartok a válaszra, úgyhogy kíváncsi lennék, mielőtt
továbbmennénk, hogy Elnök úr mit gondol erről, tiszteljen meg a válaszával, ha nem
okoz különösebb problémát.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Különösebb problémát nem okoz, Önöket
akartam megkímélni, de akkor megteszem. Nos teljesen igaza van. Igaza van abban,
amit elmondott, igaza van abban, hogy olyan gazdasági helyzetben van a megyénk,
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amelyért nagyon-nagyon sokat kell dolgozni és mindannyiunknak kéne. Mi ezeket a
beszámolókat, ezekben a beszámolókban lévő információkat, illetve azokat az
embereket, akik ezeket a beszámolókat készítik, módszeresen becsatornázzuk azokba a
fejlesztési koncepciókba és elképzelésekbe, amelyeket a megyei önkormányzatnak
feladata és célja a lehető legjobban módon elkészíteni majd végrehajtani. A
helyzetértékelés során megjelentek ezek az információk, koncepció készen van, és
most következik majd a programozás, illetve a projektek összeállítása, ahol ezeket az
információkat, így például az ipari parkok létét, kapacitását, az abban rejlő
lehetőségeket, mint eszközt kívánjuk megjeleníteni és erre jelentős beruházásokat
építeni és tervezni. Mi így próbáljuk ezeket az információkat hasznosítani, de nagyon
szívesen várunk a szocialista frakciótól is bármilyen javaslatot ennek kapcsán,
bármilyen munkaanyagot, mert eddig még nem kaptunk. Köszönöm szépen, remélem a
válaszom kielégítő volt.
Nos miután az ügyrendi felszólalás kapcsán a tájékoztatókat végleg lezártuk,
következő napirendi pontunk a 15-ös.

15. Tájékoztató a hazai forrású területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési
célelőirányzatok támogatási szerződései kapcsán hozott közgyűlési
határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő:
Gutyán Gergely, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő képviseletében
Varga László Urat, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. Tervezési és Pályázati Módszertani Csoportvezetőjét, és
felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót. Nem
kívánja kiegészíteni. A tájékoztatót a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és
Koordinációs Bizottság véleményezte, kérem a Bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm Elnök úr, tisztelt közgyűlés a rendkívül rövid tájékoztatót a
bizottságunk 16 igen, 0 nem és tartózkodás mellett 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 most megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, a vitát
lezárom, így Varga úrnak választ sem kell adnia. A tájékoztatóhoz nem tartozik
határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató
tudomásulvételéről. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 22 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 5
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tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.
Varga Lászlónak pedig köszönjük a közreműködést. Következő napirendi pontunk a
16-os.

16.

Megemlékezés az Alaptörvény napjáról
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Pasztorniczky István képviselő úr
indítványozta, hogy a Közgyűlés emlékezzen meg az Alaptörvény napjáról. Az
indítvánnyal magam részéről egyetértek és ennek kapcsán szeretném felolvasni
Pasztorniczky képviselő úr teljes javaslatát.
„Véletlen, mégis jelképes egybeesés, hogy új Szervezeti és Működési Szabályzatunk
elfogadása, éppen április 25-én került napirendre.
Az Országgyűlés ezt a napot a ma éppen egy hónapja hatályba lépett „Magyarország
Alaptörvényének negyedik módosítása” Záró rendelkezések 6. pontjában az
Alaptörvény napjává nyilvánította.
Bár a Jobbik számos pontban fenntartásait hangoztatta és ezért tartózkodott a
parlamenti szavazásnál, ez nem jelenti azt, hogy számos pontjával ne értenénk egyet.
Egyetértésünk jeléül (és a jegyzőkönyv kedvéért) idézek néhány mondatot
Magyarország Alaptörvénye 2013. március 25-től hatályos U) cikkéből:
"A Magyar Szocialista Munkáspárt és jogelődei, valamint a kommunista ideológia
jegyében kiszolgálásukra létrehozott egyéb politikai szervezetek bűnöző szervezetek
voltak..."
"A demokratikus átmenet során a Magyar Szocialista Munkáspárt jogutódjaként jogi
elismerést nyert politikai szervezetek a törvénytelenül felhalmozott vagyon
örököseként is osztoznak elődjeik felelősségében."
"A kommunista diktatúra hatalombirtokosai a diktatúra működésével összefüggő
szerepükre és cselekményeikre vonatkozó tényállításokat – a szándékosan tett, lényegét
tekintve valótlan állítások kivételével – tűrni kötelesek, az e szerepükkel és
cselekményeikkel összefüggő személyes adataik nyilvánosságra hozhatók."
E gondolatokat kiemelve a napirendben szereplő rendelet elfogadása mellett kiegészítő
indítványként egy határozati javaslatot terjesztek be.”
Javaslom a következő határozati javaslat elfogadását. Eddig az idézet Pasztorniczky
képviselő úrtól.
Határozati javaslat
Tárgy: az Alaptörvény napjáról történő megemlékezés
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése, figyelemmel a
Magyarország Alaptörvénye negyedik módosítása Záró és vegyes rendelkezések 6.
pontjában foglaltakra, a következő döntést hozza:
A közgyűlés 2013. április 25-én, az Alaptörvény napján megemlékezik Magyarország
Alaptörvényéről, amelynek alkalmából a közgyűlés tagjait és a közgyűlés elnöke által
meghatározott személyeket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye díszkiadásának egy példányával ajándékozza
meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke
2013. május 31.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt közgyűlés a javaslatot bizottságok
nem véleményezték. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait,
amennyiben kérdésük, véleményük van a határozati javaslathoz, szíveskedjenek azt
most megtenni. Lukács képviselő úr parancsoljon.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, valóban jelképes a mai
nap. Jelképes, hogy az Alaptörvény napján fogadta el azt a Szervezeti és Működési
Szabályzatot a megye közgyűlése, amely az önkény szégyenletes, még egyszer
hangsúlyozom szégyenletes tartalmát fogalmazza meg. A legkisebb jó szándék is
hiányzik abból a Szervezeti és Működési Szabályzatból, amit Önök elfogadtak nem
csak a jogszerűség, hanem a nagyvonalúság is. Éppen ezért, mint ahogy az
Alaptörvényről is az a véleményünk, és a személyes véleményem is, hogy ezt
támogatni, egy ilyen határozati javaslattal is nem fogjuk. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Több hozzászólásra
jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Képviselő úrnak pedig csak egy mondat
válaszként, hogy önkény és szégyen összefüggésében saját történelmük és házuk táján
kellene összefüggést keresni. Köszönöm szépen.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról. Köszönöm
szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 20 igen
szavazattal, 4 nem szavazattal, 2
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
20/2013. (IV. 25.) határozata
Tárgy: az Alaptörvény napjáról történő megemlékezés
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése, figyelemmel a
Magyarország Alaptörvénye negyedik módosítása Záró és vegyes rendelkezések 6.
pontjában foglaltakra, a következő döntést hozza:
A Közgyűlés 2013. április 25-én, az Alaptörvény napján megemlékezik Magyarország
Alaptörvényéről, amelynek alkalmából a közgyűlés tagjait és a közgyűlés elnöke által
meghatározott személyeket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye díszkiadásának egy példányával ajándékozza
meg.
Felelős:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2013. május 31.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt közgyűlés, a Közgyűlés a zárt ülés
elrendeléséről döntött, a zárt ülésen részt vesznek: A közgyűlés tagjai, Dr. Kovács
János főjegyző, Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző, szakértőként: Dr. Sáfrány
Borbála osztályvezető, Török Zoltán osztályvezető, Simon Gáborné informatikus,
Nagy Istvánné jegyzőkönyvvezető. Kérem kedves vendégeinket, munkatársainkat,
hogy az üléstermet a zárt ülés időtartamára szíveskedjenek elhagyni.
A zárt ülést követően a közgyűlés ülése nyilvánosan folytatódik tovább.

18. Egyebek
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Ha jól értem Miklós Árpád frakcióvezető
úrnak volt egy Egyebek napirendi pontban történő javaslata.
Miklós Árpád, frakcióvezető: Igen, tisztelt Elnök, tisztelt közgyűlés, itt ugye a Jobbik
frakció javaslata alapján a 2013-as Munkatervbe bekerült az, hogy a Borsod-AbaújZemplén megyei közgyűlésben alakuljon egy Földvédelmi Bizottság. Ezt a közgyűlés
el is fogadta, így bekerült a 2013-as munkatervbe ez a javaslat, és úgy gondoltuk, hogy
ez a mai közgyűlésen napirendre kerül. De azt a választ kaptam Főjegyző úrtól, hogy
idézem: Tételes jogi szabályozás hiányában ez nem kerülhet előterjesztésre, és most itt
a frakciótagokkal beszélgetve azt állapítottuk meg, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés SZMSZ-e 19/2010. önkormányzati rendeletének 48. § (1)
bekezdése értelmében a megyei közgyűlés az általa meghatározott feladat ellátására
egyéb bizottságot, albizottságot és ideiglenes bizottságot is létrehozhat. Tehát nekünk
az a kérdésünk, hogy ha a tételes jogi szabályozás nincs, akkor el kell készíteni a
tételes jogi szabályozást a következő ülésre. Igenis alakuljon Földvédelmi Bizottság,
mi nem is kértünk erre külön pénzt, hanem mi azt gondoltuk, hogy társadalmi

105

munkában végezze ezt az, aki a bizottság tagja, a pénz kérdés nem lehet akadály. Ha
tételes jogi szabályozás nincs, akkor el kell készíteni és akkor lesz, hogy működjön.
Lehet, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ez nem jellemző, hogy az osztrákok
tömegével fölvásárolják a földet, de akkor is, az utolsó nemzeti kincsünk, ami még
nincs idegen kézre juttatva, a földbázis és az ivóvízbázis. Ennek a védelmére úgy
gondoljuk, hogy igenis jó lenne, ha alakulna egy ilyen bizottság, és erre van példa,
mert tudtommal 7 megyében a 19 megye közül, és ott is Fideszes önkormányzat van,
megalakult a Földvédelmi Bizottság, nem tudom ott a tételes jogi szabályozás hiányát
hogy kezelték, ennek nem volt energiám utána nézni, de ennek is utána lehet nézni a
jövőben. Én arra kérem Elnök urat, hogy tegyen javaslatot, hogy szavazzuk meg azt,
hogy a tételes jogi szabályozás hiányát szüntesse meg a közgyűlés és alakuljon meg a
Földvédelmi Bizottság.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Tehát
akkor, ha jól értem, amikor Főjegyző úr megírta ezt a levelét, arra gondolt, hogy a
tételes jogi szabályozás az önkormányzati törvény, ami meghatározza nekünk milyen
feladataink vannak. Ezt megyei önkormányzat elnökeként nincs módomban
megváltoztatni, ám ha jól értem a javaslatát, amire most kéri a közgyűlést, hogy
napirendi pontként, kvázi határozati javaslatként - próbálom lefordítani, hogy
szavazzunk arról, hogy a következő közgyűlésre készüljön el egy olyan előterjesztés,
amelyet meg tudunk vitatni, amelynek tartalma az, hogy alakuljon egy ilyen
Földvédelmi Bizottság. Jól értem? Akkor ehhez a napirendhez Pasztorniczky úr is
jelentkezett még.
Pasztorniczky István: Elnézést Elnök úr, nem ehhez kívántam hozzászólni, hanem
Egyebekben máshoz. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Akkor kérdezem a közgyűlés tagjait, illetve
képviselő csoportok vezetőit. Főjegyző úr, először hallgassuk meg a közgyűlés tagjait,
utána átadom neked a válaszadás lehetőségét. Tehát kérdés, javaslattételre kérem a
közgyűlés tagjait, amennyiben van. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát
lezárom és átadom Főjegyző úrnak válaszadásra a lehetőséget.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés,
tisztelt frakcióvezető úr. Először is azt gondolom, hogy pusztán az, hogy valami
javaslatot a Munkatervbe veszünk, nem jelenti azt, hogy az már egy legitimációs
folyamaton keresztül ment. Ennek következtében találkoztunk azzal a ponttal, hogy
megpróbáltuk ezt az előterjesztést Elnök úrnak a hivatali rendben meggyártani,
azonban ekkor találkoztunk ezzel a problémával, amit én Frakcióvezető úrnak is
jeleztem, hogy tételes jogi szabályozást nem találtunk arra, hogy ilyen felhatalmazás
lenne a bizottság létrehozatalára megyei önkormányzat számára. Valóban az van, hogy
az Ötv-ben meg vannak a feladataink, abból nem következik olyan felhatalmazás, hogy
ilyen típusú bizottságot hozhatna létre akár az SZMSZ-e kapcsán is az önkormányzat.
Mint egykori hivatalvezető is szeretném hangsúlyozni, hogyha esetleg frakcióvezető úr
arra gondolt, hogy hozzunk rendeletet arra vonatkozóan, hogy legyen nekünk
jogszabályi felhatalmazásunk az nem lenne törvényes, mert a rendelet alkotási jog
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kimondottan csak azokban az esetekben illeti meg az önkormányzatot, ha erre törvényi
felhatalmazást kapnak. Ott viszont mindig az a fék és az az intervallum, ami behatárol
bennünket, hogy a feladatkörünkben van lehetőségünk jogszabály alkotására.
Frakcióvezető urat szeretném emlékeztetni arra is, hogy volt egy másik lába is a mi
beszélgetésünknek, amikor személyesen is megvitattuk a levelet. Ez pedig úgy szólt,
hogy annak ellenére, hogy nem tudjuk jogi szabályozás hiányában az előterjesztést
elkészíteni, természetesen amennyiben önök valamilyen ilyen szabályt mégis ismernek,
akkor azt tisztelettel és szeretettel várjuk, ilyen nem érkezett. Azonban azt is
elmondtam erre reakcióként, hogy nincs akadálya annak: a közgyűlés akármelyik olyan
szervezet tájékoztatóját meghallgathassa az ülésen, amely ilyen típusú tevékenységgel
foglalkozik, mint ahogy tesszük közgyűlésről-közgyűlésre. Akkor úgy érzékeltem,
hogy e tekintetben valamilyen nyugvópontra juttattuk ezt a kérdést, úgy tűnik mégsem.
Természetesen amennyiben feladat adódik, akkor ezt végre fogjuk hajtani, ha tudjuk és
törvényesen. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Főjegyző úr. Nos akkor
ezek után kérdezem a közgyűlést, szavazzunk elkészüljön-e a következő közgyűlésre
egy olyan határozati javaslat, amely Földvédelmi Bizottság felállítását, annak feladatés hatáskörét szabályozza, amennyiben ezt támogatja a közgyűlés, kérem az igen
gombbal szavazzon. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 8 igen, 6
nem, 10 tartózkodás mellett a napirendi
ponthoz kapcsolódó szóbeli határozati
javaslatot elutasította.
Egyben szeretném én is megerősíteni Főjegyző urat, hogy a közgyűlési egyedi
napirendek felvételére a tárgyban és témában természetesen mindig nyitottak vagyunk.
Köszönöm szépen. Pasztorniczky képviselő úr Egyebek napirendi pontnál.
Pasztorniczky István: Köszönöm Elnök úr, három rövid témát szeretnék még az
Egyebekben szóba hozni. Kezdeném az elsővel: 2012. novemberi ülésünkön már
felvetettem a Megyei Értéktár Bizottságnak a javaslatát, Riz Gábor Alelnök úr
válaszolt akkor rá, a válasz röviden annyi volt, hogy ha megjelenik a végrehajtási
rendelet, akkor rövid időn belül ebben lépni fogunk. Tájékoztatnám a közgyűlést arról,
hogy a 114/2013. kormányrendelet 4. hó 18. napján lépett hatályba „A magyar nemzeti
értékek és hungarikumok gondozásáról”. Tehát gyakorlatilag megjelent a végrehajtási
rendelet, 60 napon belül kell döntést hoznunk ebben, tehát az indítványom az lenne,
hogy a következő testületi ülésen ez szerepeljen napirenden. Ez volt az egyik, a másik
amiről Elnök urat, miniszteri biztos urat e-mailben is kértem, most megismételném a
kérésemet a közgyűlés előtt. Úgy tudom lejárt a miniszteri biztosi megbízatása,
eredetileg április 15-ig szólt, kíváncsiak lennénk arra, hogy járt-e valamilyen
eredménnyel ez a megbízatás és örömmel vennénk egy beszámolót erről, akár szintén a
következő közgyűlési ülésen. És a végére egy kis lazításképpen nem hagyhatom szó
nélkül az ülésrendet, amely azt gondolom, hűen tükrözi a közgyűlés jellegét,
mondhatnám úgyis: keressük a helyünket, keressük a legjobb megoldást. Kérdésem az,
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hogy ez végleges vagy még fog változni, vagy mi váltotta ki ezt a mostani változást.
Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Mielőtt Lukács képviselő társamnak
megadnám a szót, Riz Gábor úr a megyei értéktár kapcsán szeretne hozzászólni.
Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke: Köszönöm szépen. Képviselő úrnak teljesen igaza
van, megjelent a rendeleti szabályozás, változatlanul feladata az, és ki is jelölte a
megyei önkormányzatot végrehajtóként. Ennek megfelelően a megyei önkormányzat el
fogja készíteni azt a saját önmagát szabályozó feladatsort, ami alapján az értéktárban
betöltendő szerepét ki kell jelölnie, ez az egyik. A másik pedig: a keressük önmagunkat
történetről annyit, hogy úgy gondolom, hogy méltatlan volt a megyei önkormányzat
képviselői számára, hogy egymás hátát nézve szóltak hozzá a vitához, így egymás
szemébe nézve, nyugodtan elmondhatjuk ki-ki pártállásától függően a véleményét.
Ami változás lett még az, ha nem lesz kitüntetés, akkor majd közelítünk egymáshoz,
mert azért kellett szabadabban, levegősebben hagyni a helyet, hogy a kitüntetetteket a
képviselők elé tudjuk tárni, bemutatni, hogy milyen értékkel, erényekkel rendelkeznek,
és ennek megfelelően a mozgástér is adott hozzá. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Alelnök úr. A kettes
számú engem érintett, természetesen amikor eljön az ideje, nagyon nagy örömmel
fogom ezt megtenni. Lukács képviselő úr, parancsoljon.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm Elnök úr. Először hogy oldjam a
feszültséget, ami jelentkezett itt az ülésrenddel kapcsolatban, én megmondom őszintén
a Jobbik frakció nevében tiltakoztam volna, hogy az elnöki asztaltól miért bal oldalra
helyezték el őket, pont az MSZP frakció mellé, tehát ez csak egy apró észrevétel. A
tartalmi kérdés hasonló, frakciónk mondjuk nem járt olyan helyzetben, mint amit
Miklós Árpád frakcióvezető úr felvetése kapcsán Főjegyző úrtól válaszként kapott,
hogy bár a közgyűlés hozott a munkaterv elfogadásánál egy döntést, az mégsem
tekinthető legitimnek. Mi nem voltunk ilyen szerencsések, mert tettünk egy javaslatot,
de azt a többség nem támogatta, hogy a fejlesztési miniszteri biztosi tevékenység
lejártakor, mivel beszámolási kötelezettsége nem felénk van Elnök úrnak, tájékoztassa
a megyei közgyűlést, akkor azt mondta, hogy találni fog lehetőséget, ha nem is önálló
napirend tekintetében. Azt szeretnénk kérdezni, mikor várható mind a megyei
közgyűlés, mind a megye lakossága felé, hogy az elért sikerekről, eredményekről
tájékoztatást kapunk. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az ülésrendhez, mert ez
volt az első felvetés, és hogy oldjam a feszültséget, nagyon szívesen megszavaztatom,
hogy milyen legyen, de javaslatokkal is lehet élni A4-es rajzolt formában. Tényleg
várok javaslatokat, ha így nem megfelelő, képesek vagyunk még átrendezni a tervet. A
másik, hogy mikor várható: a minisztériumban vezető váltás volt és Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter úr felé is van még egy beszámolási kötelezettségem és neki
erre egy véleményezési és javaslattételi feladata, ráadásul a munkám kapcsán született
előterjesztések még nem érték el a céljaikat, már nem a tartalmit, hanem az
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adminisztratívat, ezért ezt én mindenféleképpen megvárnám. Ha az információim nem
csalnak, májusban igen komoly eredményekről és sikerekről fogok tudni beszámolni,
ezt szeretném megvárni. Köszönöm szépen. Mikós Árpád képviselő úr parancsoljon.
Miklós Árpád, frakcióvezető: Nem ehhez kapcsolódó, az előző közgyűlésen, az
februárban volt, a Jobbik frakció ajándékozott a megyei közgyűlésnek egy székely
zászlót. Na most eltelt vagy két hét, hogy kitűzze a megyei közgyűlést a zászlótartóba a
székely zászlót. Miután nem történt meg, én érdeklődtem, hogy mi az oka. Azt a
választ kaptam, hogy majd ünnepélyes keretek között fogja kitűzni a megyei közgyűlés
a zászlót. A mai napon ez meg is történt, annyira nem volt ünnepi, de ki lett tűzve, két
hónap elteltével. Köszönöm és gratulálok, hogy ki lett tűzve, most már a Városházán is
itt van, a Megyeházán is lobog a székely zászló, hiszen a székelyek rengeteg vért
áldoztak a magyar hazáért, és most az irántuk való szolidaritás jeléül boldog vagyok,
hogy mind a két épületen lobog a székely zászló. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Képviselő úr,
boldogságában osztozom. Pasztorniczky képviselő úr utolsó Egyebek napirendi
pontként.
Pasztorniczky István: Egyszerűen csak annyit ehhez az ünnepélyes körülményekről,
végül is ma megemlékeztünk az Alaptörvény napjáról, ezzel is emlékezetessé tettük
szerintem. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt közgyűlés, a mai közgyűlést
ezennel bezárom, köszönöm szépen a munkájukat.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

