Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1024-14/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2013. július 11. napján 10:00
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.

Baricska Jánosné
Budai Erzsébet
Dr. Csiba Gábor
Csiger Lajos
Farkas Félix
Hoczáné Frankó Anna
Holcman László
Kisgergely András
Kolenkó Gábor

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

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

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

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

Távol:
Aros János, Bíró László, Csabai Gyula, Kormos Dénes, Szitka Péter
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. Hollósy János, NORDA (10. napirend)
2. Szabó Szilvia, NORDA (10. napirend)
3. Berta
Béla,
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága vezetője
(6. napirend)
4. Dr. Terjék Zsolt, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági
és
Állategészségügyi igazgatóság, (7. napirend)
E. az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek képviselői
1. Miskolci Törvényszék, Dr. Sisák Péter
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Dr.
Vereckei Csaba rendőr-főkapitány
F. a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
1. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Területi
Roma
Önkormányzat – Farkas Félix elnök
2. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Területi
Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat – Poros Andrásné elnök
3. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Területi
Német
Nemzetiségi Önkormányzat – Stumpf Andrásné elnök
4. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Területi
Ruszin
Önkormányzat – Minyóczki Bertalan elnök
5. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Szlovák
Területi
Nemzetiségi Önkormányzat – Kuczik Júlia elnök
G. a sajtó képviselői
1. Duna TV
2. Észak-Magyarország
3. Európa Rádió
4. Hírnök
5. Liszkay László, Magyar Nemzet
6. Magyar Rádió Miskolc
7. Miskolc Városi Kommunikációs Kht.
8. MTI
9. MTV Miskolci Regionális Szerkesztőség
10. Romhányi Tamás, Népszabadság
11. Pulzus Info TV
12. Putnok Városi TV
13. Rádió Ga-Ga
14. RTL Klub
15. TV2
16. Udvardy József

megjelent
nem
nem
igen
igen
igen

igen

nem
nem
nem

nem
nem
nem
igen
nem

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Szombatiné Dr. Sebők Emese aljegyző, Szabó Roland, Kabinetiroda-vezető, 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 24 fő jelen van, így az ülést megnyitom.
Tisztelettel köszöntök mindenkit, kérem mindenki kapcsolja be a szavazógépet; majd
jelenléti szavazást kérek.
Köszönöm, megállapítom, hogy 24-en
vagyunk jelen, tehát határozatképesek
vagyunk.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a közgyűlés
napirendjére. De a napirendet megelőzően Lukács András képviselő úrnak adom át a
szót ügyrendi hozzászólásra.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt közgyűlés, tisztelt
képviselő társak frakciónk nevében kezdeményezem, hogy Horn Gyula Magyarország
elhunyt volt miniszterelnökére a közgyűlés tagjai egyperces néma főhajtással
emlékezzenek meg, köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm képviselő úr. Tisztelt közgyűlés,
tisztelt képviselő társaim Magyarország miniszterelnöke emlékére javaslom, hogy 1
perc megemlékezést tartsunk. Köszönöm szépen.
Napirendünk elfogadása előtt kérem képviselő társaimat, engedjék meg, hogy áprilisi
közgyűlési határozatunknak megfelelően kollégáink mindenki számára az Alaptörvény
ünnepélyes, díszes kiadású változatát most kiosszák, és azt követően pedig a napirend
elfogadásával folytatnánk munkánkat.
Tisztelt közgyűlés, tisztelt képviselő társaim, a kiküldött meghívóban foglaltaknak
megfelelően teszek javaslatot a közgyűlés napirendjére. Kérdezem a közgyűlés tagjai
részéről egyéb napirendi javaslat van-e? Amennyiben van, azt kérem, szíveskedjenek
most megtenni.
Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így én magam szeretném jelezni, hogy Egyebek
napirendi pontban rövid tájékoztatást szeretnék majd adni a Szlovák Köztársaság és
Magyar Köztársaság közös, határon átnyúló kommunikációs infrastruktúra és egyéb
fejlesztési elképzeléseiről szóló memorandumnak az aláírásáról, illetve annak
tartalmáról.
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Kérem, szíveskedjenek szavazni a kiküldött napirendi javaslat elfogadásáról.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 22 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodással elfogadta a napirendi
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
24/2013. (VII. 11.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének
megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. július 11-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek
alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 10/2011. (VII.7.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Tisza Vízgyűjtő
Programrégió Önkormányzati Társulásban meglévő tagságának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
3. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár és Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Értéktár Bizottság létrehozására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
4. Javaslat a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési
Szabályzatának, valamint Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
5. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző

Közgyűlés

lejárt

határidejű

6. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdaságáról
Előterjesztő: Berta Béla, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi Igazgatósága vezetője
7. Tájékoztató
Borsod-Abaúj-Zemplén
állategészségügyi helyzetéről

megye

élelmiszerbiztonsági

és
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Előterjesztő:

Dr. Ódorné dr. Zelenák Katalin, az Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság igazgató főállatorvosa

8. 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
9. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetés
2013. évi odaítélésére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
10. 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
11. Egyebek
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt közgyűlés, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint a
Közgyűlés zárt ülést rendelhet el pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti
érdeket sértene.
Javaslom ennek értelmében tehát, hogy a 10. napirend pont tárgyalása zárt ülésen
történjen, amely „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 előterjesztésünket zárt
ülésen tárgyaljuk.
Kérem, hogy szíveskedjenek szavazni a zárt ülés elrendeléséről. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodással elrendelte a zárt ülést.

1.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek
alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 10/2011. (VII.7.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A kiküldött javaslathoz előterjesztői
módosítást teszek az önkormányzati rendelet-tervezet 2. §-ához. Javaslom, hogy a
rendeletet kiegészítő 16/A. § (4) bekezdése a következő legyen:
„A Szent Erzsébet Díj kitüntetésből naptári évenként kettő (1 fő egészségügyi
szakdolgozó és 1 fő orvos részére) adományozható.”
A javaslatot mindhárom bizottságunk véleményezte, elsőként a Foglalkoztatási és
Közrendvédelmi Bizottság elnökét kérdezem, kérem ismertesse a Bizottság
véleményét.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr, az
előterjesztést a Bizottságunk megtárgyalta, 7 igen, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodás
mellett elfogadta és 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. Tisztelt közgyűlés Bizottságunk július 8-i ülésén
tárgyi napirendi pontot megtárgyalta, a rendelet-tervezetet 16 igen egybehangzó
szavazattal elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Végül a Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságunk elnökét kérdezem.
Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés Bizottságunk a javaslatot megtárgyalta és
14 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, azt szíveskedjenek most megtenni. Elsőként Lukács András képviselő úr,
parancsoljon.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt képviselő társak,
frakciónk egyetért azzal, hogy mindazok a személyek, közösségek, csoportok, akik a
megye közéletében politikai, tudományos, kulturális, sport, közművelődési vagy
egészségügyi, turisztikai éltében meghatározó szerepet töltenek be, azok elismerésben
részesüljenek a megyei közgyűlés által. Ennek a díjnak az alapítása, mégis úgy érzem
átgondolást érdemel. Átgondolást érdemel azért, mert jelenleg mindezekre a
szakterületekre, szakma csoportokra az Alkotói díj, a Pro Comitatu díj, illetve a
Rákóczi lánc elismerés is megfelelő közösségi díjat, elismerést tartalmaz. Abban az
esetben, hogy ha elkezdjük szétaprózni minden szakterületnek, mert ezek után jöhet a
sport, jöhet az oktatás, jöhet a közművelődés, ők is igényt tartanak arra, hogy egy
külön díjat alapítsunk, hiszen mindezek fontos területek, speciális feladatokat látnak el.
Akkor értékét veszíti, vagy kiüresedhet az Alkotói díj vagy a Pro Comitatu díj is. éppen
ezért mi azt javasoljuk, hogy a megyei közgyűlés ne darabolja szét különböző
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szakterületekre az elismeréseket, mert valaminek akkor van igazán értéke, ha a megye
egészét tartja fontosnak, és az egésze által kifejtett tevékenységét ismeri el. Éppen
ezért frakciónk tartózkodni fog ennél a javaslatnál, nem azért mert nem tartja
fontosnak az egészségügyben dolgozók elismerését, hanem azért mert úgy érezzük
eddig is, és ezt követően is oda tudunk rájuk figyelni, és a jelenlegi elismerési
rendszeren belül megfelelően értékelni lehet a munkájukat. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Csiba Gábor képviselő
úr.
Dr. Csiba Gábor: Tisztelt Elnök úr, tisztelt képviselő társaim. Vitatkozni fogok, de
nem a vita kedvéért, hanem a tény kedvéért, hogy igenis kell egy olyan díj, ami kötődik
a megyénkhez. Van egy Rákóczi emlékláncunk, ez kötődik a megyénkhez. Szent
Erzsébet, mindannyian tudjuk erősen kötődik a megyénkhez, tehát kell egy olyan díj,
ami jutalmazza, javadalmazza azokat, akik megérdemlik. És hát Szent Erzsébet
életútját ismerve, tevékenységét körbejárva nem adhatjuk a Szent Erzsébet díjat
mondjuk mérnököknek, mert nem ezzel foglalkozott. Én, mint egészségügyben
dolgozó, nagyon nagy megtiszteltetésnek veszem, és az egészségügyi dolgozók
megbecsülésének gondolom azt, hogy ezen a Szent Erzsébet díjon keresztül mégiscsak
azok az emberek részesülnek elismerésben, akik Szent Erzsébet nyomdokaiban, az ő
életútját folytatva törődnek az elesettekkel, a szegényekkel és betegekkel. Tehát külön
köszönöm az előterjesztőnek, a kitalálónak, de maximálisan támogatnám és kérem a
támogatást erre. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Szegedi
Judit képviselő asszony, parancsoljon.
Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr, magam részéről a szocialista frakciótól,
képviselőktől nem is vártam én mást, hiszen ami jó, ami szép, ami építő, azt ők mind
elutasítják. Nem lesz felaprózva a szakmacsoport, hiszen az egészségügy az emberi
élet, az egy kiemelt ágazat, egy nemzetstratégiai kérdés, és valóban Szent Erzsébet
díjat a megye fogja adományozni olyan kimagasló, életmentő, szakmai tevékenységet
végző ápolónőknek és orvosoknak, akik a nap 24 órájában teljesítenek szolgálatot
azért, hogy az emberi élet nemesebbé legyen, hogy meggyógyuljunk. Hiszen az
egészség egy olyan érték, amit nem lehet forintosítani, és nem lehet összehasonlítani
egy sportolói díjjal. Tudjuk, hogy van a megyének más jellegű díja is, igaz, hogy én
magam részéről kimondottan egy ápolói díjat szerettem volna. Én vagyok ennek a
díjnak a kitalálója, és nagyon szépen köszönöm Elnök úrnak a támogatását és minden
kedves képviselő társamnak a támogatását, hogy eljutottunk ebbe a fázisba és kérem,
hogy szavazzák meg. És önöket kérem, hogy gondolják át a döntést. Köszönöm
szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Lukács András
képviselő társunk kért még szót.
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Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Természetesen nem tartok
igényt sem magánemberként, sem szocialistaként, sem a szocialista frakció
vezetőjeként arra, hogy képviselő asszony akár a saját nevében, akár a Jobbik nevében
minősítse a munkánkat és elismerje azt, amit teszünk. Ezt azért szerettem volna
rögzíteni, mert azok a summás megoldások nem a napirendhez tartoznak. Éppen ezért
szerencsés lett volna talán a helyreigazítás. Úgy látom, hogy nem figyelt képviselő
asszony sem, mert nem Szent Erzsébet életútját, nem az egészségügyben dolgozók
elismerésének tagadását mondtam. Azt tartottam elvi kérdésnek, hogy akkor, amikor
van egy megfelelő elismerési rendszer a megyében élők és tevékenykedők munkájának
az elismerésére, akkor célszerű-e, indokolt-e további elismeréseket létrehozni. Tehát
még egyszer mondom, nem Szent Erzsébetről beszéltem, úgy hiszem ha visszahallgatja
majd a hangfelvételt, ki is derül, éppen ezért utasítom vissza képviselő asszony.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Több
hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Előterjesztésünkhöz egy
rendelet-tervezet kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez
kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadásáról az előterjesztői módosítással együtt.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 20 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 4
tartózkodással elfogadta a rendelettervezetet az előterjesztői módosítással
együtt.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2013. (VII. 19.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és
az adományozás rendjéről szóló
10/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés i) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az
adományozás rendjéről szóló 10/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő f) ponttal egészül ki:
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„f) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja.”
2. §
A Rendelet a következő 6a. Fejezettel egészül ki:
„6a. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja
16/A. §
(1) A Szent Erzsébet Díj azon természetes személyeknek adományozható, akik az
egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és a gyógyítás területén végzett
magas színvonalú tevékenységükkel hosszú éveken keresztül eredményesen
szolgálták a megye lakosságát.
(2) A Szent Erzsébet Díj leírása: a díj egy 24 cm átmérőjű dísztányér, közepén Szent
Erzsébet alakjával, melyet körbevesz a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Szent Erzsébet Díja” felirat. A kitüntetéssel
- az állami
költségvetésről szóló törvényben tárgyévben megállapított - köztisztviselői
illetményalap kétszeresének megfelelő összegű nettó jutalom jár.
(3) A kitüntetésben részesült a kitüntetéshez tevékenysége méltatását és az
adományozást igazoló oklevelet kap. Az oklevelet a megyei közgyűlés elnöke és
főjegyzője írja alá, és a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat” feliratú
bélyegző lenyomatával kell ellátni.
(4) A Szent Erzsébet Díj kitüntetésből naptári évenként kettő (1 fő egészségügyi
szakdolgozó és 1 fő orvos részére) adományozható.
(5) A kitüntetés átadására évente a Semmelweis-nap
ünnepélyes keretek között kerül sor.”

- július 1. -

alkalmával,

3. §
A Rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjában a „a megyei főkapitány vagy az általa
megbízott személy” szövegrész helyébe a „a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
igazgatója vagy az általa megbízott személy,” szöveg lép.
4. §
A Rendelet a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. §
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(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja kitüntetés
adományozására javaslatot tehetnek:
a) a megye települési önkormányzatainak képviselő-testülete,
b) a megyei közgyűlés tagjai, bizottságai, tanácsnokai,
c) az országgyűlési képviselők,
d) a megyei intézmények vezetői,
e) a megyei egészségügyi érdekképviseletek,
f) a megyei társadalmi szervezetek, egyesületek vezetői,
g) az egyházak.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott javaslatot a megyei közgyűlés megbízatása
időtartamára létrehozott szakmai kuratórium véleményezi, amely
a) a megyei közgyűlés bizottságai által delegált tagokból (1-1 fő),
b) a megyében tevékenykedő és a megyei közgyűlés elnöke által felkért
szaktekintélyekből (5 fő) és
c) a megyei közgyűlés elnökéből
áll.
(3)

A kitüntetés vonatkozásában az (1) bekezdésben meghatározott javaslatokat
minden év március 31. napjáig kell megküldeni a megyei közgyűlés elnökének,
aki azokat a szakmai kuratóriumhoz továbbítja.

(4)

Az adományozásra vonatkozóan a megyei közgyűlés elnöke tesz előterjesztést a
kuratórium véleményének megismerése után.”
5. §

A Rendelet 22. § (2) bekezdésében a „A kitüntetés visszavonását a rendelet 18.§ (1)(2), 20.§ (1)-(2), 21.§ (1)-(2) bekezdésében megjelöltek kezdeményezhetik.”
szövegrész helyébe a „A kitüntetés visszavonását a rendelet 18.§ (1)-(2), 20.§ (1)-(2),
21.§ (1)-(2), 21/A. § (1)-(2) bekezdésében megjelöltek kezdeményezhetik.” szöveg lép.
6. §
A Rendelet 23. § (3) bekezdésében a „A Rákóczi-lánc kitüntetés adományozására első
alkalommal 2011. október 23-ai nemzeti ünnepünk alkalmával kerül sor. A díj
odaítéléséről szóló javaslatokat 2011. augusztus 15-ig kell megküldeni a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnöke részére.” szövegrész helyébe a „A Szent
Erzsébet Díj kitüntetés adományozására első alkalommal 2013. október 23-ai nemzeti
ünnepünk alkalmával kerül sor. A díj odaítéléséről szóló javaslatokat 2013. augusztus
15-ig kell megküldeni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnöke részére.”
szöveg lép.
7. §
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A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második
napon hatályát veszti.

2.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Tisza Vízgyűjtő
Programrégió
Önkormányzati
Társulásban
meglévő
tagságának
felülvizsgálatára
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy
Pasztorniczky István képviselő úr két módosító indítványt tett a határozati javaslathoz.
Az első módosító indítvány szerint javasolja a határozati javaslatot a következő új 3.
ponttal kiegészíteni, és az eredeti 3. pont számozása 4. pontra módosulna. Az új 3. pont
a következőképpen hangozna:
„3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati
Társulás munkájáról és eredményeiről nyújtson tájékoztatást a Közgyűlés részére.
Felelős: Dr. Mengyi Roland
Határidő: 2013. december 31.”
A második javaslat szerint a 4. pont a következő szerint módosulna:
„4. A Közgyűlés felhívja jegyzőjét, hogy a Közgyűlés jelen döntéséről tájékoztassa a
Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás társulási tanácsát.
Felelős: Dr. Kovács János, a Közgyűlés jegyzője
Határidő: azonnal”
Tisztelt közgyűlés, a magam részéről Pasztorniczky István képviselő társunk két
módosító indítványa közül az elsőt mindenképpen támogatom, tehát a közgyűlés
részére készített beszámoló az egy fontos kérdés, hiszen a tagságunk megerősítése,
illetve az Önkormányzati Társulással kapcsolatos fejlesztéspolitikai terveink azok
mindenképpen erre az asztalra valók. Ugyanakkor a második módosító javaslatát, nem
az önkormányzati társulás tájékoztatás végett, de a szóhasználat miatt egyenlőre
támogatni nem tudom. De szükséges ezekről a módosító indítványokról szavaznunk.
Ezt megelőzően a javaslatot véleményezte a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és
Koordinációs Bizottságunk, ezért kérdezem a bizottság elnökét, kérem ismertesse a
Bizottsága véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm szépen Elnök úr. A Pénzügyi Bizottság csak az eredeti határozati
javaslatról tudott szavazni és ennek a függvényében a bizottság úgy ítélte meg, hogy 6
megyével együtt részt kíván venni ebben a tevékenységben. Ennek eredményeként az
eredeti határozati javaslatot 16 egyhangú igen szavazattal elfogadta és elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
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van, azt szíveskedjenek most megtenni. Egy hozzászólásra jelentkezőt látok,
Pasztorniczky képviselő úr, parancsoljon.
Pasztorniczky István: Köszönöm. Némi magyarázatként szeretném elmondani, a
második javaslathoz, amit nem támogat Elnök úr. A javaslat arra vonatkozott, hogy
ebben a határozatban is főjegyző szerepel, javasoltam jegyzőre kijavítani. Ennek az
oka az, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény ez év január 1-től
hatályos előírásai megváltoztatták a jegyzőnek a titulusára vonatkozó előírásokat.
Főjegyzője csak a fővárosi önkormányzatnak van, a megyei önkormányzatoknak, helyi
önkormányzatoknak pedig jegyzője. Elfogadtuk májusban sajnálatos módon a
Szervezeti és működési szabályzatot, akkor nem vettem észre, ezt most vettem észre,
tehát tulajdonképpen jelzésképpen tettem ezt a javaslatot. Én nem bánom ha ez most
benne marad, de ezt az SZMSZ módosítást azt gondolom, hogy meg kell ejtsük
később. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Több
hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Válaszként annyit engedjen
meg, ebben igaza van. tehát az SZMSZ-ünket és a határozatainkat, a hatályos és
vonatkozó törvényeknek megfelelően kell majd módosítanunk. Ám azt semmi esetre
sem egy önkormányzati társulásban lévő tagságunk felülvizsgálata napirendi javaslat
keretében kell, hogy megtegyük. Ennek függvényében kérem majd támogassák a
módosító indítvány nélkül a határozati javaslatunkat.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Először kérem, szíveskedjenek szavazni Pasztorniczky István képviselő úr első
módosító indítványáról, mely szerint a közgyűlés elnökének december 31-én
beszámolási feladatai vannak. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 24 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta Pasztorniczky
István képviselő úr első módosító
indítványát.
Kérem, szíveskedjenek szavazni Pasztorniczky István képviselő úr második módosító
indítványáról, amelyben a jegyző és főjegyző kérdésének megoldására is tett javaslatot.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 5 igen
szavazattal, 16 nem szavazattal, 3
tartózkodással
nem
fogadta
el
Pasztorniczky István képviselő úr második
módosító indítványát.
Tisztelt közgyűlés, kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó
határozati javaslat elfogadásáról az elfogadott módosító indítvánnyal együtt.
Köszönöm szépen.
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Megállapítom, hogy a Közgyűlés 20 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 4
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
25/2013. (VII. 11.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Tisza Vízgyűjtő Programrégió
Önkormányzati Társulásban meglévő tagságának felülvizsgálata
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati
Társulásban meglévő tagságának felülvizsgálata tárgyában készült előterjesztést, és az
alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésében foglaltakra is – kinyilvánítja azon
szándékát, hogy alapfeladatainak ellátása érdekében a továbbiakban is tagként
kíván részt venni a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulásban.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsának javaslata alapján készítsen előterjesztést a Társulási
megállapodás módosítása tárgyában.
Felelős:
Dr. Mengyi Roland
Határidő: 2013. december 31.
3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati
Társulás munkájáról és eredményeiről nyújtson tájékoztatást a Közgyűlés részére.
Felelős:
Dr. Mengyi Roland
Határidő: 2013. december 31.
4. A Közgyűlés felhívja főjegyzőjét, hogy a Közgyűlés jelen döntéséről tájékoztassa a
Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás társulási tanácsát.
Felelős:
Dr. Kovács János, a Közgyűlés főjegyzője
Határidő: azonnal

3.

Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár és Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Értéktár Bizottság létrehozására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az érintett
személyek nem kérték az előterjesztés zárt ülésen történő megtárgyalását. Az
önkormányzati törvény 49. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület
döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy személyesen érint. A személyes
érintettséget az érintettek bejelentették, és úgy nyilatkoztak, hogy a szavazásban rész
kívánnak venni. Tekintettel arra, hogy bármely közgyűlési tagunk javasolhatja a
kizárást, megkérdezem, hogy kíván-e valaki a képviselők közül bárki kizárási
javaslatot tenni?
Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így megállapítom, hogy kizárási javaslat nem
hangzott el.
Tisztelt közgyűlés, előterjesztésünket mind három bizottságunk véleményezte, elsőként
a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnökét kérem, ismertesse a bizottsága
véleményét.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr, a
bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 6 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett
javasolja elfogadni a közgyűlésnek. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Pénzügyi, Terület- és
Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság elnökét kérem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt közgyűlés, a Pénzügyi Bizottság a Megyei
Értéktárról szóló határozati javaslatot a két függelékkel együtt 16 igen egyhangú
szavazattal elfogadta és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. 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 14 igen szavazattal
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 most megtenni. Lukács András képviselő úr, parancsoljon.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Képviselő társak,
frakciónk úgy ítéli meg, hogy a megyei értéktár létrehozása olyan feladat és közös
érték, amelyet mindannyiunknak támogatni és segíteni kell. A jogszabályi kereteknek
megfelelő az az előterjesztés, amely ma előttünk van és meggyőződésünk, hogy abban
az esetben, ha a települések és a potenciális közreműködők komolyan veszik a
lehetőséget, akkor valóban át tudjuk tekinteni és közösen be is tudjuk mutatni a megye
lakosságának, az országnak és Európának vagy a világnak is, milyen gazdagok
vagyunk mindazokban a kincsekben, amelyekre közösen büszkék lehetünk, amelyet
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elődeink hoztak létre és mi használhatunk. Ezzel a felelősséggel élve támogatjuk az
előterjesztést. Fontosnak tartjuk azonban, hogy mindarról, amit a jogszabályok
lehetővé tesznek, közérthető formában tájékoztassuk azokon a csatornákon keresztül a
megye közvéleményét, a települési önkormányzatokat, és mindazokat a szerveket,
szervezeteket, civileket, akik segíthetik, hogy a munka eredményesebb, hasznosabb és
gyorsabb legyen. Ezért kérjük, hogy erre készüljön a közeljövőben egy olyan
egyeztetett feladatterv, amely lehetővé teszik, hogy minél szélesebb körben
megismerésre kerülhessenek. És a végén talán picit komolytalannak tűnik, de az 1.
függelékben szeretném megkérdezni, hogy a bizottság tagjainak sorrendje miért alakult
így, mert hogy nem az abc sorrendje szerint, nem a frakciók létszáma szerint, bízom
benne, hogy nem az értékítélet szerint. Tehát azt szeretném majd kérni, vagy javasolni,
hogy egy normál menetrendben az abc sorrendje szerint kerüljön sor majd a tagok
nevének feltüntetésére. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen képviselő úr. Riz Gábor
alelnök úr kért szót.
Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke: Köszönöm szépen Elnök úr. Tisztelt közgyűlés
annyiban szeretném kiegészíteni Lukács András képviselő társamnak az előbb
elhangzott véleményét, vagy inkább csak kiegészítését a javaslattal kapcsolatban, hogy
van egy nagyon fontos aspektusa még a megyénk kapcsán ennek a most elfogadásra
kerülő határozati javaslatnak. Ebben a törvényben, amely a hungarikum törvény nevet
viseli, szerepel egy olyan paragrafus, amely egy olyan intézményt nevesít feladat
végrehajtóként, amely a jövőben jelentős szerepet fog betölteni a megye és
Magyarország életében, és az a neve, hogy Magyar Nemzeti Digitális Archívum.
Pontosan azért hozta létre a törvényhozó szándéka ezt az intézményt, hogy azok az
értékek, amelyről a törvény rendelkezik, kerüljenek föltárásra, kerüljenek egy olyan
górcső alá, ahol a különféle szinteken minősítik az oda befutó javaslatokat, ezek
jelenjenek meg a széles nagyközönség előtt, a maguk fizikai valóságában, és jelenjenek
meg a virtuális világban is, amely a digitális világ segítségével eljut minden internet
felhasználóhoz. Nos, ez a feladata a Magyar Nemzeti Digitális Archívumnak, s aminek
van egy olyan különös jelentősége, hogy ennek egyik központja a jövőben Ózdon lesz.
Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük képviselő úr. Bejelentéséhez,
bár én tudtam róla, engedje meg, hogy gratuláljak, mert tudom milyen áldozatos munka
és harc volt, hogy ez a digitális központ Ózdra kerüljön, ami egy új iparágnak, a kultúriparnak egy jelentős lépése, illetve ezt meg is teremtheti ott, és erre megyei
közgyűlésként is büszkék lehetünk. Több hozzászólásra jelentkezőt nem látok, 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, 2
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tartózkodással
javaslatot.

elfogadta

a

határozati

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
26/2013. (VII. 11.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Értéktár Bizottság létrehozása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Értéktár és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár
Bizottság létrehozása tárgyában készült előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés különösen fontosnak tartja a magyar kultúra évezredes értékeinek
feltárását, rendszerezését, megőrzését és megismertetését, melynek feladatai
szervesen illeszkednek a megyei önkormányzatok Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott alapfeladatai körébe, ezért úgy
dönt, hogy létrehozza
1.1. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktárat,
1.2. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottságot.
2. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság elnökének
megválasztja Riz Gábor urat, a Közgyűlés alelnökét, tagjának megválasztja Török
Dezső, Miklós Árpád és Lukács András képviselőcsoport vezető urakat.
3. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság munkájába
bevonja a következő szervezeteket:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Irodája,
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi
és
Örökségvédelmi Hivatal,
Magyar Turizmus Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Marketing
Igazgatósága,
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság,
Bükki Nemzeti Part Igazgatóság,
Tokaji Történelmi Borvidék Világörökségi Egyesülete,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara,
Miskolci Egyetem.

4. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság Működési
Szabályzatát az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

17

5. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság működéséhez,
feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételeket a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének terhére biztosítja.
Felelős:
Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
6. A Közgyűlés felhívja főjegyzőjét, hogy
6.1. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság működéséhez,
feladatainak ellátásához szükséges tárgyi és ügyviteli feltételek biztosításáról
gondoskodjon;
6.2. vizsgálja meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár Bizottság létrehozásával járó pénzügyi kiadások
fedezetére külső források bevonásának lehetőségét (pl. pályázat, stb.);
6.3. Borsod-Abaúj-Zemplén megye települései polgármestereit a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár
Bizottság létrehozásáról, a települési értéktár és a Települési Értéktár
Bizottság létrehozásának lehetőségéről, az azzal kapcsolatos feladatokról
tájékoztassa,
6.4. a Közgyűlés jelen döntéséről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár
Bizottság munkájába tanácskozási joggal meghívandó szervezeteket, és a
Hungarikum Bizottság elnökét tájékoztassa.
Felelős:
Dr. Kovács János, a Közgyűlés főjegyzője
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
1. melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
26/2013. (VII. 11.) határozatához
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékek
és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdése alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság Működési
Szabályzatát (a továbbiakban: MSZ) a következők szerint határozza meg:
I. Általános rendelkezések
1. A bizottság hivatalos megnevezése:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság
2. A bizottság rövidített neve:
B.-A.-Z. M. ÉB.
3. A bizottság székhelye:
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3525 Miskolc, Városház tér 1.
4. A bizottság postacíme:
3501 Miskolc, postafiók: 184.
5. A bizottság létszáma:
4 fő
6. A bizottság tagjainak névsorát az MSZ 1. függeléke tartalmazza
II. A bizottság feladat- és hatásköre
A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmazza.
III. A bizottsági tagok jogai és kötelezettségei
1. A bizottsági tagok joga és kötelezettsége a bizottság munkájában történő aktív
részvétel.
2. A bizottsági tagok a bizottság elnökének kötelesek előre jelezni, ha a bizottság
ülésén nem tudnak részt venni.
3. A bizottság tagokat díjazás nem illeti meg, de a feladatuk ellátásával összefüggő,
igazolt költségeik megtérítését kérhetik.
IV. A bizottság működése
1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, és az e
szabályzatban foglaltak szerint végzi.
2. A bizottság szükség szerint, de naptári évenként legalább kétszer ülésezik.
3. A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig (január 31.,
és július 31.) beszámol tevékenységéről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének.
4. A bizottság működéséhez szükséges szervezési, adminisztrációs, titkársági
feladatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési,
Jogi és Pénzügyi Osztálya (a továbbiakban: titkárság) látja el.
V. A bizottság összehívása
1. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és
az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre
meghívottak az ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák. Az elnök
döntése alapján, a titkárság közreműködésével a bizottság telefonon is
összehívható.
2. A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a titkárság a megye lakosságát a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján keresztül
tájékoztatja.
3. A napirendi pontokat a bizottság írásbeli előterjesztés alapján tárgyalja meg.
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4. Indokolt esetben, az elnök döntése alapján a napirend szóban is előterjeszthető.
5. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén az általa felkért bizottsági tag
helyettesíti.
6. A bizottság ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni az MSZ 2. függelékében
megjelölt szervezetek képviselőit, akik részére a napirendek előterjesztéseit a
meghívóval együtt kézbesíteni kell.
VI. Határozatképesség, napirendek tárgyalása, döntéshozatal
1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a
felének a jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a
bizottság elnöke állapítja meg.
2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz
a napirendre, melyet a bizottság határozattal fogad el.
3. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja
a vitát.
4. A bizottság elnöke napirendi pontonként bocsátja szavazásra a döntési javaslatokat.
5. A bizottság döntéseit határozati formában hozza meg, amelynek tartalmazni kell a
döntés számát, tárgyát, a döntést, a végrehajtásért felelős megnevezését, és
amennyiben szükséges a végrehajtás határidejét. A határozatok számozása naptári
évenként arab 1-gyel kezdődik, törve a naptári év megjelölésével, zárójelben
feltüntetve a meghozatal napját; a hónapot római, a napot arab számmal jelölve,
amelyet követően fel kell tüntetni a bizottság rövidített nevét.
6. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve
tartózkodhat a szavazástól.
7. A bizottság a határozatait nyílt szavazással – kézfelemeléssel –, egyszerű
többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
8. A bizottság döntéseit a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat hivatalos
honlapján nyilvánosságra kell hozni.
VII. Jegyzőkönyv
1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
1.1. az ülés időpontját és helyét,
1.2. a jelenlévők nevét,
1.3. a tárgyalt napirendi pontokat,
1.4. a tanácskozás lényegét, a hozzászóló kérésére a hozzászólását szó szerint,
1.5. a hozott határozatokat,
1.6. a szavazás számszerű eredményét és
1.7. a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.
2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
1.1. az írásbeli előterjesztés,
1.2. a jelenléti ív.
VIII. Záró rendelkezések
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Ez a szabályzat elfogadásának napját követő nap lép hatályba.
1. függelék
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság tagjai
Elnök:
Riz Gábor

a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Közgyűlésének alelnöke

Megyei

Önkormányzat

Tagok:
1. Török Dezső

a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlésének tagja, képviselőcsoport vezető

2. Miklós Árpád

a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlésének tagja, képviselőcsoport vezető

3. Lukács András

a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlésének tagja, képviselőcsoport vezető
2. függelék

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság ülésére
tanácskozási joggal meghívottak:
1. Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Irodája,
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatal,
3. Magyar Turizmus Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Marketing
Igazgatósága,
4. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság,
5. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság,
6. Tokaji Történelmi Borvidék Világörökségi Egyesülete
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara,
9. Miskolci Egyetem.

4.

Javaslat a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési
Szabályzatának, valamint Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt közgyűlés, a javaslatot 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 a szót Elnök úr. Tisztelt közgyűlés, a Pénzügyi Bizottság 16 igen
szavazattal elfogadta, elfogadásra javasolja azt a határozati javaslatot, amely az
SZMSZ és az Alapító okirat módosításáról szól.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van a napirendhez, azt szíveskedjenek most megtenni. Nem látok hozzászólásra
jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik, ennek elfogadásáról
szíveskedjenek most szavazni. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
27/2013. (VII. 11.) határozata
Tárgy: a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának,
valamint Alapító Okiratának módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Tisza-tó Térségi
Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Alapító
Okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés elfogadja a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratát (1. számú melléklet).
2. A Közgyűlés elfogadja a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és
Működési Szabályzatának (2. számú melléklet) egységes szerkezetbe foglalt,
elsősorban a megye területén a kormányzat, az érintett önkormányzatok és a
gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit összehangoló feladataival történő
kiegészítését.
Felelős:
Dr. Mengyi Roland
Határidő: értelem szerint
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3. A Közgyűlés felhívja Hivatalának Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztályát, hogy a
határozatot küldje meg a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács részére.
Felelős:
Dr. Kovács János
Határidő: azonnal
1. számú melléklet
Alapító okirat
(Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 15/2012. (X.29.) számú határozatával
módosított szövegrész dőlt betűvel szedett)
A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács a területfejlesztésről és területrendezésről szóló
többször módosított 1996. évi XXI. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény alapján módosította az alapító okiratot, s azt az alábbi egységes
szerkezetbe foglalta.
1. A költségvetési szerv neve: Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács
PIR azonosítója (törzsszám): 382935
2. Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. sz.
3. Létrehozásáról rendelkező megállapodás
A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács megalakulásának időpontja:
2003. április 24. (1/2003.(IV.24.) TTFT határozat)
4. Alap- és vállalkozási tevékenysége:
4.1. Alaptevékenysége:
2010. január 1-től
841363
Szektorhoz nem köthető komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek támogatása
a komplex gazdaságfejlesztési hazai és uniós illetve egyéb nemzetközi forrásokból
történő támogatásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások
4.2. Vállalkozási tevékenysége:
A Tanács vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
5. Illetékességi területe:
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Mezőkövesdi kistérség: Négyes, Borsodivánka (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Mezőcsáti kistérség: Ároktő, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Tiszavalk, Mezőcsát
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Hevesi kistérség: Heves, Kisköre, Kömlő, Pély, Tarnaszentmiklós, Tenk,
Tiszanána (Heves megye)
Füzesabonyi kistérség: Poroszló, Sarud, Újlőrincfalva (Heves megye)
Tiszafüredi kistérség: Abádszalók, Kunhegyes, Nagyiván, Tiszabura, Tiszaderzs,
Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős,
Tomajmonostora, Tiszagyenda (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Szolnoki kistérség: Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Balmazújvárosi kistérség: Egyek, Tiszacsege, Hortobágy (Hajdú-Bihar megye)
Polgári kistérség: Folyás, Polgár, Újszentmargita (Hajdú-Bihar megye)
Karcagi kistérség: Karcag, Kunmadaras, Berekfürdő (Jász-Nagykun-Szolnok
megye)
Összesen 42 település.
6. Alapítók neve, székhelye:
- Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (4024 Debrecen, Piac utca 54.)
- Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (3525 Miskolc, Városház tér
1.)
- Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács (Miskolc, Városház
tér 1.)
- Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács (4024, Debrecen, Piac u. 54.)
- Heves Megyei Területfejlesztési Tanács (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.)
- Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács (5000 Szolnok,
Kossuth L. u. 2.)
Az alapítók jogutódja a Tftv. 28. §-a értelmében 2012. január 01. napjától:
- Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.)
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (5000 Szolnok, Kossuth Lajos u.
2.)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525 Miskolc, Városház tér 1.)
- Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024, Debrecen, Piac u. 54.)
7. Irányító szerv neve, székhelye:
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Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács; tanács ülése (3300 Eger, Kossuth Lajos utca
9.)
8. Típus szerinti besorolása:
A tevékenységek jellege alapján:
közszolgáltató költségvetési szerv.
Közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény.
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
9. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Éves költségvetésében felhalmozási kiadásként meghatározott
könyvvezetésre vonatkozó jogszabályok szerint nyilvántartott érték.

és

a

10. Vezetőjének megbízási rendje:
Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsa tagjai sorából elnököt és alelnököt választ.
11. Képviselet:
A költségvetési szerv képviseletét az elnök látja el, aki e jogkörét esetenként
vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Tanács operatív gazdálkodását
végző vezetőre átruházhat.
12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény az irányadó.
13. Számlavezetés
Önállóan gazdálkodik és önálló számlával rendelkezik.
14. Ügyrend:
A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács tisztségviselőinek feladataira vonatkozó
részletes szabályokat és a működésével kapcsolatos egyéb szabályokat az
ügyrend tartalmazza, amelyet a szavazati joggal rendelkező tagok hagynak jóvá.
Záradék:
A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács alapító okirat módosítását a Tisza-tó Térségi
Fejlesztési Tanács 15/2012. (X.29.) sz. határozatával hagyta jóvá.
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Eger, 2012.október 29.
P.H.

------------------------------------------------------A Tanács Elnöke
2. számú melléklet

TISZA-TÓ TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS

Szervezeti és működési szabályzata

2012. OKTÓBER
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A vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a Tisza-tó TFT működése
irányelveinek meghatározása érdekében a Tisza-tó TFT az alábbi Szervezeti és
Működési Szabályzatot hozza létre.
(Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 15/2012. (X.29.) számú határozatával
módosított szövegrész dőlt betűvel szedett)
I.
Általános rendelkezések
1. A regionális és megyehatáron átnyúló Tisza-tó és térsége kiemelt területfejlesztési
feladatainak ellátására a területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított,
1996. évi XXI. törvény (Tftv) alapján az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács (4028 Debrecen, Simonyi út 14.), az Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács (3525 Miskolc, Városház tér 1.), a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Területfejlesztési Tanács (Miskolc, Városház tér 1.) a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanács (4024, Debrecen, Piac u. 54.), a Heves Megyei
Területfejlesztési Tanács (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) és a Jász-Nagykun- Szolnok
Megyei Területfejlesztési Tanács (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.) (a továbbiakban
együttesen: Eredeti alapítók) 2003. április 24. napjával Tisza-tó Térségi
Fejlesztési Tanácsot (Tisza-tó TFT) hozott létre.
A Tftv. térségi fejlesztési tanácsokról szóló 15-16.§-ait a 2011. évi CXCVIII.
törvény módosította, amely jogszabályi változás a Tisza-tó Térségi Fejlesztési
Tanács szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat is érintette azáltal, hogy
a Tftv. 28. § (1) bekezdése a megszűnő regionális fejlesztési tanácsok, valamint a
megszűnő megyei területfejlesztési tanácsok jogutódjaként a területileg érintett
megyei önkormányzatokat nevesítette.
A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács neve: Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács
Rövidített neve: Tisza-tó TFT
2. A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács jogi személy.
A Tanács tagjainak száma: 10 fő.
3. A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.
4. A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács megalakulásának időpontja: 2003. április 24.
(1/2003.(IV.24.) TTFT határozat)
5. A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács adószáma: 18585928-1-10
6. A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács TB. Törzsszáma: 0131579517
7. Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács statisztikai számjele:
18585928741413910
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8.

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács illetékességi területe - mely illetékességi
terület az Eredeti alapító regionális fejlesztési tanácsok működései területeiből
adódik - a következő:
 Mezőkövesdi kistérség: Négyes, Borsodivánka (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
 Mezőcsáti kistérség: Ároktő, Tiszabábolna,
Mezőcsát (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Tiszadorogma,

Tiszavalk,

 Hevesi kistérség: Heves, Kisköre, Kömlő, Pély, Tarnaszentmiklós, Tenk,
Tiszanána (Heves megye)
 Füzesabonyi kistérség: Poroszló, Sarud, Újlőrincfalva (Heves megye)
 Tiszafüredi kistérség: Abádszalók, Kunhegyes, Nagyiván, Tiszabura,
Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaroff, Tiszaszentimre,
Tiszaszőlős, Tomajmonostora, Tiszagyenda (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
 Szolnoki kistérség: Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly (Jász-Nagykun-Szolnok
megye)
 Balmazújvárosi kistérség: Egyek, Tiszacsege, Hortobágy (Hajdú-Bihar
megye)
 Polgári kistérség: Folyás, Polgár, Újszentmargita (Hajdú-Bihar megye)
 Karcagi kistérség: Karcag, Kunmadaras, Berekfürdő (Jász-Nagykun-Szolnok
megye)
Összesen 42 település.
II.
A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács feladata és hatásköre
1.

A Tisza-tó TFT a megyehatárokon túl terjedő egyes kiemelt területfejlesztési
feladatok tekintetében ellátja a következőket:
a) A Térségi Fejlesztési Tanács térsége tekintetében javaslatot tesz a
fejlesztési koncepcióra és programra
b) A Térségi Fejlesztési Tanács térsége tekintetében véleményezi az
illetékességi területét érintő fejlesztési koncepciókat és programokat.
c) A Tisza-tó és térsége gazdasági erőforrásainak,
valamint
környezetállapotának fejlesztése.
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d) A Tisza-tó és térségi fejlesztésben érdekelt állami, önkormányzati,
vállalkozói és civil szereplők együttműködésének elősegítése, a
területfejlesztési feladatok összehangolása.
e) A Tisza-tó térségében élők életfeltételeinek javítása, humán erőforrások
fejlesztése, térségi identitás fenntartása.
f) A korszerű, nemzetközi területfejlesztési gyakorlat megismerése és a
területfejlesztési politika széleskörű alkalmazása.
g) A Tisza-tó térsége fejlesztésére nemzetközi és hazai erőforrások feltárása,
a befektetések elősegítése.
h) A Tisza-tó térségén kívüli térségekkel együttműködések kialakítása, a
fenntartható fejlődés biztosítása érdekében.
i) A Tisza-tó térsége sajátos adottságainak hatékonyabb felhasználása a
területfejlesztési célok elérésében.
j) A Tisza-tó térségi fejlesztési koncepció kialakítása, a Tisza-tó térség
fejlesztési stratégiája készítésében közreműködés.
k) A térségre vonatkozó gazdasági és társadalomszervező döntések
összehangolása.
l) A Tisza-tavi térség egységes, társadalmi-gazdasági kezelésének biztosítása
m) közreműködés a Térségi Fejlesztési Tanács illetékességi területe által
érintett megyei önkormányzatokkal, azok Tftv. 13.§ (2) bek.-ben
meghatározott feladatainak ellátása céljából.
2. A Tisza-tó TFT területfejlesztési koncepciója és programja figyelembevételével
dönt
- a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról
- pályázati kiírások és közbeszerzési felhívások
- fejlesztések megvalósításáról
3. A Tisza-tó TFT hatásköréből nem ruházható át, azaz a Tisza-tó TFT kizárólagos
hatáskörébe tartozik:
-

-

-

elfogadja a Tisza-tó területét érintő hosszú távú területfejlesztési
koncepciót, fejlesztési programot és az egyes alprogramokat,
jóváhagyja a fejlesztési programok megvalósítását szolgáló pénzügyi
tervet,
megállapodást köt az érintett tárcákkal, országos, regionális és megyei,
területfejlesztést és területrendezést ellátó szervekkel a fejlesztési
programok finanszírozásáról,
véleményezi az illetékességi területét érintő területfejlesztési koncepciót,
dönt a Tisza-tó területén túl terjedő egyes területfejlesztési feladatok
ellátására készült szerződéstervezetekről, ha az a Tisza-tó TFT döntési
hatáskörébe tartozó pénzeszközök felhasználásával valósul meg,
területfejlesztési koncepciók figyelembevételével dönt a hatáskörébe utalt
pénzeszközök felhasználásáról,
dönt a Tisza-tó TFT éves költségvetéséről és elfogadja a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót,
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-

dönt a Tisza-tó TFT tagjai közül az elnök, alelnök(ök) megválasztásáról,
visszahívásáról, felmentéséről,
A Tanács dönt a munkaszervezeti feladatok ellátásának módjáról,
a vonatkozó keretek között biztosítja a munkaszervezet működéséhez
szükséges anyagi fedezetet, és minden évben – a munkaszervezet
beszámolóját követően - bekéri az annak felhasználásáról szóló jelentést.

4. A Tisza-tó TFT feladatainak ellátásában együttműködik az érintett területfejlesztést
és területrendezést ellátó területi szervekkel, különösen a területfejlesztési
önkormányzati társulásokkal, a regionális és megyei területfejlesztési konzultációs
fórumokkal, illetve a térség fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő
központi és területi államigazgatási szervekkel és gazdasági kamarákkal.
III.
A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács szervezete
1. A Tisza-tó TFT testületi szerve: a Tanács ülése
A Tisza-tó TFT tagjai sorából elnököt és alelnököt választ, akik a Tisza-tó TFT
tisztségviselői.
2. A Tisza-tó TFT elnökének Jász-Nagykun-Szolnok vagy Heves megye delegáltja
választható.
A Tanács elnökének megbízatása választott önkormányzati tisztségviselői
megbízatásának időtartamára – delegált tagok esetén a delegáló megyei közgyűlés
által történő visszahívásig -, de legfeljebb a következő helyi önkormányzati
képviselők megválasztásának időpontjáig tart.
A Tisza-tó TFT tagjainak, elnökének, alelnökének név szerinti felsorolását az
SZMSZ melléklete tartalmazza.
3. A Tisza-tó TFT feladatai ellátásához a Szervezeti és Működési Szabályzatában
bizottságokat hozhat létre.
4. A Tisza-tó TFT munkaszervezetét maga alakítja ki, amelynek keretében a VI.
pontban részletezett titkársági és egyéb feladatok ellátása érdekében különálló
gazdálkodó szervezetet hozhat létre, vagy ezen feladatok ellátására kívülálló
szervezettel külön megállapodást köthet.
5. A Tisza-tó TFT tagjai:
5.1. a) A Tisza-tó TFT illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei és
az érintett megyei közgyűlések törvényi rendelkezés alapján delegált egy-egy
képviselője,
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b) A Tisza-tó TFT felkérhet a tanács munkájában tagként való részvételre JászNagykun-Szolnok vagy Heves megyei tanácstagok által jelölt egyéb személyeket is,
de ezek létszáma a megyei közgyűlések által delegált tagok egyharmadát nem
haladhatja meg.
5.2. A Tisza-tó TFT tagjai delegálását, a delegált visszahívását – törvényi keretek
között - a delegálásra jogosult szervezet dönti el.
5.3. A Tisza-tó TFT által felkért minisztereken kívül, a Tisza-tó TFT-ben ülésein való
részvételt a részvételben érdekelt miniszter is kezdeményezheti.
5.4. A Tisza-tó TFT az érintett megyei közgyűlés által delegált tagjainak megbízatása a
delegáló szerv által történő visszahívásig tart, amelyek kötelesek a képviseletre
jogosult személy megbízásáról, felmentéséről és visszahívásáról szóló
határozatot, a Tanács elnökének átadni.
5.5. A tagokat megillető jogokat - ideértve a szavazás jogát is – csak a testületi ülésen
jelenlévő tag gyakorolhatja. A tagot csak a képviselt szerv vezetője által írásban
felhatalmazott az ülésen jelenlévő személy helyettesítheti. A helyettesítésre adott
írásbeli felhatalmazás nem adható tovább harmadik személynek.
IV.
A Testületek és tisztségviselők feladat- és hatásköre
1.
A Tanács
1.1. A Tisza-tó TFT a tagok összességéből áll.
A Tisza-tó TFT döntéseit a törvényben, valamint jelen SZMSZ-ben
meghatározott rendben hozza.
1.2. A Tisza-tó TFT feladatait és hatáskörét a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ
tartalmazza.
1.3. A döntések előkészítése és a folyamatos működés érdekében a Tisza-tó TFT ülése
a jelen okiratban meghatározottak szerint egyes hatásköröket tisztségviselőire
ruházhatja.
1.4. a.) A Tisza-tó TFT felkérésére tanácskozási joggal rendelkező állandó
meghívottként vesznek részt a tanács ülésein a Tftv. 15. § (11) bekezdésében
meghatározott kamarák, állami szervek, köztük különösen az alábbiak:
-

Az érintett Megyei Agrárkamarák egy-egy képviselője
Az érintett Megyei Kereskedelmi és Iparkamarák egy-egy képviselője
Területileg érintett Főépítészek
Heves Megyei Kormányhivatal
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b.) A Tisza-tó TFT felkérésére, a térségi fejlesztési tanács eseti döntései által
közvetlenül érintett kérdésekben tanácskozási joggal rendelkező meghívottként vesznek
részt a tanács ülésein a Tftv. 15. § (11) bekezdésében meghatározott mindazon
gazdasági, civil és egyéb szervezetek képviselői, amelyeket vagy akiket az ülésen való
részvételre felkérnek, köztük különösen az alábbiak:
Nemzeti Fejlesztési Miniszter
Vidékfejlesztési Miniszter
Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
- NORDA Észak- Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.
Hajdú- Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft.
Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Tiszavíz Vízerőmű Kft.
Magyar Turizmus Zrt. Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatóság
Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.
Tisza-tavi Horgászegyesületek Szövetsége
Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság
Tisza-tavi Térségi TDM Egyesület
Mirhó- Kisfoki Vízgazdálkodási Társulat
Tisza- tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
-

1.5.

A Tisza-tó TFT ülésére a felsoroltakon kívül a Tisza-tó TFT elnöke saját
hatáskörében, illetőleg az aktuális napirend előterjesztőjének javaslatára, további
érintetteket hívhat meg.

2.

A Tisza-tó TFT elnöke

2.1. A Tisza-tó TFT legfőbb tisztségviselője a Tisza-tó TFT elnöke. Az elnök irányítja
és vezeti a Tisza-tó TFT tevékenységét.
2.2. A Tisza-tó TFT elnökének feladatai és hatásköre:
a.) a Tisza-tó TFT üléseinek összehívása és vezetése,
b.) a Tisza-tó TFT képviselete,
c.) az SZMSZ és egyéb szabályzatok, valamint a Tisza-tó TFT határozatai
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
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d.) felügyeli a Tisza-tó Fejlesztési Kft. azon tevékenységeit, melyhez a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint jelen szervezeti és
működési szabályzatban rögzítettek szerint anyagi forrást biztosított.
e.) gazdasági-pénzügyi döntések meghozatala a Tisza-tó TFT által elfogadott
koncepció, programok és munkaterv, továbbá az elfogadott költségvetés
végrehajtása érdekében 1 millió forintig, a Tisza-tó TFT utólagos
tájékoztatása mellett.
f.) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem
tartoznak a Tisza-tó TFT ülése kizárólagos hatáskörébe,
g.) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása,
h.) a hírközlő szervek tájékoztatása a Tisza-tó TFT tevékenységéről,
i.) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket az SZMSZ, illetőleg a
Tisza-tó TFT ülése a hatáskörébe utal.
j.) indokolt esetben javaslatot tesz zárt ülésre.
2.3. A Tisza-tó TFT elnökét akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.
2.4. A Tisza-tó TFT elnöke képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az
ügyek meghatározott csoportjára nézve a Tisza-tó TFT más tisztségviselőjére
átruházhatja.
3.

A Tisza-tó TFT alelnöke

3.1. A Tisza-tó TFT alelnökének feladatai és hatásköre:
a.) a Tisza-tó TFT elnökének helyettesítése az elnök akadályoztatása esetén.
(A Tanács ülését összehívja, az ülést vezeti, képviseli a Tanácsot.)
b.) Ellátja az Elnök által átruházott feladatokat, melyeket a 2. sz. melléklet
tartalmaz.
4.

A Tisza-tó TFT Bizottságai
Tisza-tó TFT tevékenységének segítésére javaslattevő és véleményező
testületként Szervezeti és Működési Szabályzatában állandó és eseti
bizottságokat, szakbizottságokat hozhat létre, az összes tag egyhangú
szavazatával, a Tftv. 16.§ (5), (7) és (9) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint.
A bizottságok ügyrendjét a Tisza-tó TFT minősített szavazati aránnyal fogadja el.
A Tisza-tó TFT Bizottságai:
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A Tanács Eseti Bizottságokat hozhat létre.
Szükség esetén a Tisza-tó TFT Elnöke Tisza-tavi Egyeztető Fórumot hívhat
össze.
V.
A Tisza-tó TFT működése
1.

A Tisza-tó TFT, mint testület látja el mindazokat a feladatokat, és gyakorolja
mindazokat a hatásköröket, amelyeket a jogszabályok, illetve az SZMSZ
meghatároz.
A Tisza-tó TFT döntéseit tanácsülésen hozza.

2.

3.

A Tisza-tó TFT éves munkaterv és költségvetés alapján működik, a költségvetési
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint gazdálkodik.
A Tisza-tó TFT üléseit szükség szerint, de legalább félévente, az előzetesen
jóváhagyott munkaterv szerinti programmal tartja. A munkatervben meg kell
határozni az ülés tervezett időpontját és napirendjét, valamint az előterjesztő
személyét.
A Tisza-tó TFT üléseit az elnök – akadályoztatása esetén – az alelnök – hívja
össze a Tisza-tó TFT tagjainak címzett meghívóval. A meghívót – a küldő
választása szerint- postai úton vagy elektronikus levelezés (email) formájában
kell a tagok részére továbbítani. A tagok kötelesek ennek érdekében postai és
email címüket Tisza-tó TFT rendelkezésére bocsátani, illetőleg azok esetleges
változásáról haladéktalanul értesítéssel lenni. A tagok kötelesek a meghívó
átvételéről a küldőt értesíteni. A visszajelzés elmaradása esetén a meghívás
adminisztrációját a küldő képviseletében végző szervezet köteles a tagokat rövid
úton megkeresni az adott kérdés – a meghívó kézhezvétele – tárgyában.
A meghívó tartalmazza a tanácskozás helyét, idejét, napirendjét. A meghívóhoz
mellékelni kell mindazokat a dokumentumokat, amelyeknek ismerete az érdemi
tanácskozáshoz, döntéshozatalhoz szükséges. Az üléseket úgy kell összehívni,
hogy a tagok a meghívót és annak mellékleteit legalább 8 nappal az ülést
megelőzően kézhez kapják. Rendkívül indokolt esetben a Tisza-tó TFT elnöke
ennél rövidebb időn belül is összehívhatja a tanácsot.

4.

A Tisza-tó TFT ülését akkor is össze kell hívni, ha azt legalább három tag az ok
és cél megjelölésével kéri. A tanácskozást az indítvány kézhezvételétől számított
30 napon belüli időpontban kell megtartani.

5.

A Tftv. 16.§ (5),(7) és (9) bekezdése értelmében az SZMSZ elfogadásához az
összes tag egyhangú szavazata szükséges. Amennyiben nincs konszenzus, úgy a
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döntéshozatalt újbóli vita után még egyszer, 30 napon belül meg kell ismételni.
Az SZMSZ minősített többséggel (összes tag 2/3-a) való elfogadására a 30 napon
belül, már az első alkalommal megismételt ülésen van lehetőség.
6.

A Tisza-tó TFT határozatképes, ha az ülésen a tagoknak több mint a fele jelen
van. Döntéseit – az egyhangú döntést igénylő esetek kivételével – nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel (a jelenlévő tagok 50%-a + 1 fő) hozza meg.
Minden tagnak egy szavazata van.

7.

Minősített többséghez a Tisza-tó TFT összes tagjai 2/3-ának szavazata szükséges.
Minősített többséget igénylő döntés szükséges minden jogszabály által ilyen
feltételhez kötött kérdés tekintetében, illetőleg az alábbi kérdésekben:
-

8.

A Tisza-tó TFT elnökének és alelnökének megválasztásához,
visszahívásához, felmentéséhez.
A Tisza-tó térsége hosszú távú területfejlesztési koncepciójának,
programjának és az egyes alprogramok elfogadásához.
A fejlesztési programok megvalósítását szolgáló pénzügyi terv
jóváhagyásához.
A hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásához.
A Tisza-tó TFT költségvetésének, az alapítói jogokkal összefüggő
javaslatok elfogadásához.
A bizottságok ügyrendjének elfogadásához.

Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A Tisza-tó TFT ülésein
legalább 3 tag támogatásával bármely kérdés újra tárgyalásra javasolható, az újra
tárgyalásról a Tanács dönt.
Az eseti meghívottak körét – a tárgyalt témától függően – a munkatervben kell
rögzíteni, illetve az elnök határozza meg.
A területfejlesztési önkormányzati társulások képviselői a területet érintő
fejlesztési programok tárgyalása során a Tisza-tó TFT ülésén tanácskozási joggal
vehetnek részt.
A civil szervezetek saját kezdeményezésükre a Tisza-tó TFT döntése értelmében
az egyes napirendek tárgyalásakor tanácskozási joggal részt vehetnek.

9.

A tanácskozási joggal rendelkező – állandó és eseti - meghívottak számára a
tanácskozás meghívójával együtt a döntés-előkészítő előterjesztéseket is meg kell
küldeni. A tanácskozási joggal rendelkező meghívottak a tárgyalt témában az
általuk képviselt álláspontot szóban vagy írásban kifejthetik, szavazásra azonban
nem jogosultak.

10.

A Tisza-tó TFT ülései nyilvánosak. Személyi és a tanács alapvető gazdasági és
pénzügyi érdekeit érintő ügyben zárt ülés is elrendelhető. Zárt ülés elrendelésére a
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Tanács Elnöke javaslata alapján a jelen lévő tagok többségének (50%+1 fő)
egyetértésével kerülhet sor.
11. A Tisza-tó TFT tagjai díjazásra nem jogosultak, kivéve a Tisza-tó TFT elnöke és
alelnöke. A Tisza-tó TFT elnöke és alelnöke a Tisza-tó TFT mindenkori
költségvetésében meghatározott mértékben, tiszteletdíjban részesülhet.
12.

Amennyiben a Tisza-tó TFT tagja vagy közeli hozzátartozója (Ptk. szerinti)
valamely, a Tanács által tárgyalt/kezelt ügyben érintett, köteles az érdekeltséget
bejelenteni. Az összeférhetetlenséggel érintett ügyben, vitájában és a döntésben
nem vehet részt, a napirendi pont tárgyalásánál nem lehet jelen.

13. A Tisza-tó TFT üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a Tanács
elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és a tanács által felhatalmazott két tag
hitelesíti.
A Tisza-tó TFT üléséről készült jegyzőkönyv rögzíti mindazon körülményeket,
amelyekből megállapítható, hogy az ülés összehívása, lebonyolítása, határozatainak
elfogadása, határozata jogszerű-e.
A jegyzőkönyv tartalmazza különösen az alábbiakat:
a.) az ülés pontos helye,
b.) az ülés időpontja,
c.) az ülés tanács által elfogadott napirendje,
d.) a tanács jelenlévő tagjainak száma, neve, hivatali beosztása, továbbá
e.) az általa képviselt szerv megnevezése, valamint amennyiben nem a tag
vesz részt az ülésen, a képviseletében eljáró személy adatait és a
képviseleti
jogosultsága
igazolásának
módját,
mellékletként
(meghatalmazás) fel kell tüntetni.
f.) a jelenlévő állandó meghívottak neve, hivatali beosztása,
g.) az ülés levezetőjének a határozatképességre vonatkozó megállapítása,
h.) a hozzászóló neve,
i.) a hozzászólás lényege,
j.) a határozati javaslatra vonatkozó szavazás pontos adatai, ide értve a
támogató, az ellenző és a tartózkodó szavazatok számát (utóbbiakhoz
számítva a jelen lévő, de nem szavazó tagokat is ),
k.) az elfogadott határozatok pontos szövege,
l.) az ülés berekesztésének pontos időpontja, továbbá
m.) az SZMSZ-ben meghatározottak aláírása.
n.) nyílt, vagy zárt ülés megjelölését (a zárt ülés elrendelésének okát)
Amennyiben a Tisza-tó TFT ülésén a jelen lévő tagok száma akár érkezés, akár távozás
miatt változik, ezt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell és az ülés határozatképességét
folyamatosan figyelemmel kell kísérni és változás esetén azt a jegyzőkönyvben
rögzíteni.
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14. A Tisza-tó TFT üléséről készített jegyzőkönyvet, a határozatokat az ülést követő 8
napon belül meg kell küldeni a Tanács tagjainak és – 15 napon belül – a Heves
Megyei Kormányhivatal vezetőjének. Az aláírt, hitelesített jegyzőkönyv
megküldése elektronikusan is történhet a Tanács tagjai részére. A Heves Megyei
Kormányhivatal részére eredeti, aláírt jegyzőkönyvet kell küldeni, postai úton.
15. A Tisza-tó TFT tagjai a Tftv. rendelkezéseinek megfelelően teljesítik beszámolási
kötelezettségeiket.
VI.
A Tisza-tó TFT munkaszervezete
A Tisza-tó TFT a titkársági és munkaszervezési feladatok ellátására különálló
gazdálkodó szervezetet hozhat létre, vagy ezen feladatok ellátására kívülálló
szervezettel külön Együttműködési megállapodást köthet. A kívülálló szervezet részére
fizetendő szolgáltatási díj összegét évente, a Tisza-tó TFT költségvetésében kell
jóváhagyni.
A Munkaszervezet Tisza-tó TFT operatív működtetéséhez kötődő feladatai:
a) A Tisza-tó TFT adminisztrációs tevékenységének ellátása
b) A Tisza-tó TFT üléseinek előkészítése
c) A Tisza-tó TFT és külső szervezetek között kötendő szerződések
előkészítése
d) A Tisza-tó TFT pénzügyi tevékenységének ellátása, költségvetési
kapcsolatainak ügyintézése
e) Gondoskodás a két Tanácsülés közötti időszakban a Tanács
határozatainak, döntéseinek végrehajtásáról
f) Ellátja a Tisza-tó TFT működésévek kapcsolatos operatív feladatokat
g) Évente beszámolót készít a Munkaszervezet munkájáról
h) Pályázati tanácsadó rendszert működtet
i) Lebonyolítja a pályázati források szabályos felhasználását szükség esetén
közreműködő szervezet bevonásával
j) Részt vesz a közbeszerzéses pályáztatás lefolytatásában
k) Gondoskodik és megszervezi a Tanács munkájának és eredményeinek
propagálását
l) Ellátja a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás
munkaszervezeti feladatait Együttműködési Megállapodás keretében
m) Gondoskodik a Tanács és külső szervezetek között létrejött
együttműködési megállapodás teljesítéséről
n) Lebonyolítja és megszervezi a Tanács Bizottságainak üléseit.
VII.
A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács működési költségei
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A Tisza-tó TFT működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetési hozzájárulás,
a pályázatokon elnyert források, valamint a Tanácsban szavazati joggal rendelkező
szervezeteknek a Tanács által évente, a költségvetés elfogadásával egyidejűleg
meghatározott befizetései biztosítják. A Tisza-tó TFT megállapodhat a Tanácsban
tagsággal érintett megyei közgyűlésekkel és más, a térségi fejlesztési programokban
közreműködőkkel a programok és fejlesztések finanszírozásáról.
VIII.
A gazdálkodás és a költségviselés rendje
1. A Tisza-tó TFT éves költségvetés alapján a költségvetési szervek gazdálkodására
vonatkozó szabályok szerint gazdálkodik.
2. A gazdálkodás szabályzatait:
- Az eszközök és források értékelési szabályzatát
- Leltározási szabályzatát
- Számviteli politikát
- Bizonylati szabályzatot
- Pénzkezelési szabályzatot
köteles meghatározni.
3. A Tisza-tó TFT nevében kötelezettségvállalásra vagy egyéb jognyilatkozat-tételre
az elnök a Tanács felhatalmazása alapján jogosult. A kötelezettségvállalásról
vagy egyéb jognyilatkozatról az elnöknek beszámolót kell készíteni a Tanács elé.
IX.
A kiadmányozási jog
1. A kiadmányozási jog az arra jogosult vezetőnek az ügyek érdemi elintézésére
vonatkozó eljárási intézkedése.
2. A kiadmányozási jog a Tisza-tó TFT tekintetében a Tisza-tó TFT elnökét illeti
meg. A Tanács elnöke az általa kiadmányozott ügyiratot nyilvántartásra és
intézkedésre a munkaszervezetnek átadja.
3. Az iratok kezelésének, nyilvántartásának, irattározásának, selejtezésének rendjét
Iratkezelési és Selejtezési Szabályzat tartalmazza.
X.
A kapcsolattartás
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1.

A Tisza-tó TFT nevében más szervezetekkel és harmadik személyekkel a
kapcsolattartásra korlátozás nélkül a Tisza-tó TFT elnöke jogosult.

2.

Feladataik megvalósításához szükséges mértékben a Tisza-tó TFT valamennyi
tisztségviselője jogosult saját szakterületén a hatáskörébe tartozó kérdésben a
szükséges mértékű kapcsolattartásra.
XI.
Felelősségi rendszer

1.

A tisztségviselők felelősek az SZMSZ-ben meghatározott, valamint a rájuk bízott
feladatok végrehajtásáért, a saját hatáskörben hozott döntéseikért.

2.

A tisztségviselők felelősségre vonása az elkövetett mulasztás, illetőleg
hatáskörsértés mértékétől függően eredményezheti:
a.) visszahívás kezdeményezését,
b.) súlyos gondatlanságból elkövetett vagy szándékos károkozás esetén a
polgári jog általános szankcióinak alkalmazását.

3.

A munkaviszonyban álló munkavállalók esetén a Munka Törvénykönyvében
meghatározott felelősségre vonást kell alkalmazni.
XII.
Képviseleti jog

A Tisza-tó TFT képviseletére az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a Tisza-tó TFT
elnöke, alelnöke jogosult.
XIII.
Utalványozási jog
Az aláírás és utalványozás rendjét a Számviteli Politika szabályozza.
XIV.
Bélyegzőhasználat
1. A Tanács bélyegzőjének használatára a Tanács elnöke jogosult.
A Tanács bélyegző lenyomata:
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Felirata: Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács, középen a Magyar Köztársaság
címere
2. A Tanács bélyegzőinek őrzéséről és a használatra jogosultaknak történő átadásáról
a Tisza-tó TFT elnöke gondoskodik.

XV.
Záró rendelkezések
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat, melyet a Tisza-tó Térségi Fejlesztés Tanács
66/2005. (02.23.) számú határozatával jóváhagyott, majd 100/2005. (07.21.) sz.
határozatával és 112 /2005. (10.27.) sz. határozatával, illetve 3/2007. (II.23.) sz.
határozatával, 13/2009. (06.25.) sz határozatával, a 7/2011. (II.23.) sz. határozatával, a
17/2011. (V.03) sz. határozatával, a 27/2011. (VII.28.) sz. 15/2012.(X.29.) sz.
határozatával módosított és egységes szerkezetbe foglalt, 2012. október 29. napjával
lép hatályba.
Kelt: Eger, 2012. október 29.
Szabó Róbert
elnök
1.sz. melléklet
A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács tagjai és a tanács munkájába való részvételre
szavazati joggal felkért személyek

1.
2.
3.
4.

5.
6.

A tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei
Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Tisza-tó TFT elnöke
Kovács Sándor
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke
Dr. Mengyi Roland
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke
Bodó Sándor
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke
Az érintett megyei közgyűlések egy-egy képviselője
Dr. Gondos István
Heves Megyei Közgyűlés Vidékfejlesztésért Felelős Tanácsnoka
Borbás Zsolt
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke

40

7.
8.

9.
10.

Riz Gábor
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei közgyűlés alelnöke
Tóth Attila
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke
A tanács munkájába való részvételre szavazati joggal felkért személyek
Ifj. Herman István
Heves Megyei Közgyűlés alelnöke
Fazekas Szabolcs
Tomajmonostora Község polgármestere

2. sz. melléklet
A Tisza-tó TFT elnöke által a Tisza-tó TFT alelnökére átruházható feladatok
köre

5.

Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű
határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Felkérem az előterjesztő Dr. Kovács János
Főjegyző Úr távollétében Szombatiné dr. Sebők Emese Aljegyző Asszonyt, hogy
amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a jelentést.
Szombatiné dr. Sebők Emese, aljegyző: Tisztelt Elnök úr, köszönöm szépen, szóbeli
kiegészítést nem teszek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Aljegyző asszony nem
tartotta szükségesnek a kiegészítést, így a bizottsági véleményekre térünk át. Elsőként
a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnökét kérdezem.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr, a
Bizottságunk 10 igen egybehangzó szavazattal azt elfogadta, elfogadásra ajánlja a
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. Bizottságunk vita nélkül 16 igen egyhangú
szavazattal elfogadta a határozati javaslatot, elfogadásra ajánlja.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság elnök asszonyát kérdezem.
Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke: Tisztelt Elnök úr, Bizottságunk a határozati javaslatot 13 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen. Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Lukács András képviselő úr, parancsolj.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Az előterjesztésben
olvastunk 3 érdekes tájékoztatást. Az egyik a 17/2013. (IV.25.) közgyűlési határozatról
szól, amely a területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban levő
megyei önkormányzatok számára megnevezésű pályázaton való részvételről szól. Ugye
itt az eredeti határidő volt május 30. napja, a kiíró ezt módosította június 29. napjára,
és meglepődve olvastuk, hogy június 17. hatállyal a pályázat benyújtás lehetősége
felfüggesztésre került. Nagy a gyanú, hogy esetleg csak PR fogás volt az egész, hiszen
ezeknek az ÁROP-os forrásoknak a konvergencia régiókban nagyon nagy szüksége lett
volna. Tudunk-e valamit róla, hogy az év második felében esetleg újra pályáztatásra
kerül ez a lehetőség? A másik a 21/2013-as és a 23/2013-as szintén IV. 25-i
határozatok végrehajtása. Őszintén és meglepődve olvashattuk, hogy a közgyűlési
határozat továbbításra került és a támogatási szerződések előkészítése folyamatban
van, igen a módosítás előkészítése folyamatban van. Hát ha 3 hónap kevés volt erre,
frakciónk nevében szeretnénk egy kommunista műszakot fölajánlani és részt venni,
hogy nagyon gyorsan a módosítás végrehajtásra kerüljön. Hiszen ha a selyemréti
strandnál szükség volt egy ilyenre, komolyan mondom mi is szívesen veszünk részt
ebben. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr a
hozzászólását. Több hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom, és kérem
engedje meg, hogy legalább az egyik felvetésére választ adjak, a másikra is tudnék, de
ez annyira magas labda, hogy inkább ezt kihagynám. Nos, ÁROP pályázat, azt mondta:
erős a gyanú, kinek a gyanúja? Ez megfogalmazásnak is rossz. Hál’ istennek komoly
tudomásunk van arról, hogy az ÁROP pályázat hogyan áll, felfüggesztésre azért került,
mert az összeg emelkedik, és a napokban megjelenik újra és arra áll rendelkezésre,
hogy a megyei önkormányzat hivatalai a fejlesztési terveiket sokkal alaposabban
készíthessék el. Tehát azért került eleve felfüggesztésre, mert emelkedik az összege a
pályázatnak, a jelenlegi információim szerint 50-ről 100 millió forintra. Ezzel együtt
egyéb feladatok is előírásra kerülnek, ez pedig annak a következménye, hogy
hamarosan
a
fejlesztés
politika
szervezetrendszerére
vonatkozóan
új
kormányrendeletek fognak megjelenni. Ennek ezekhez való illeszkedése miatt is föl
kell ezt a pályázatot függeszteni, de a napokban megjelenik. Természetesen az
önkormányzatunk hivatala készen áll arra, hogy a pályázatot beadja, és még mindig a
tervezési határidőben ezeket a forrásokat fel tudjuk használni. Úgy hogy a gyanú
árnyékát is szeretném ellegyezni erről a dologról. A NORDA Kft munkatársaira
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tekintettel, illetve a kommunista módszerekre vonatkozóan pedig inkább önmagukat
kéne megkérdezni, ha jól tudom. Ez személyzeti kérdés, és az még nem a mi asztalunk
volt, nem tudom, hogy fogalmazzak jobban. Gratulálok a munkatársaikhoz.
Tisztelt közgyűlés, 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, 2
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
28/2013. (VII. 11.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak
végrehajtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Közgyűlés
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést és azt tudomásul
veszi.
Felelős:
Határidő:

6.

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdaságáról
Előterjesztő:
Berta Béla, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi Igazgatósága vezetője

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő Berta Béla
Igazgató Urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi
Igazgatósága vezetőjét, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse
ki a tájékoztatót.
Berta Béla, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi
Igazgatóság: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés röviden akarom kiegészíteni a
tájékoztatót, amelyben vázoltam Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdasági
helyzetét, illetve a 2012-es termelési adatokkal egészítettem ki. Amikor az adatokat
szedtem össze, akkor eszembe jutott, hogy 1999-ben kérte meg az akkori FM Hivatalt
a megyei közgyűlés, hogy a megye mezőgazdasági helyzetéről számoljon be. Azt a
beszámolót is én tartottam, az volt az első ilyen jellegű beszámoló a megyei
közgyűlésnek. Elővettem ezt az anyagot és összehasonlítottam a mostanival, hát meg
kell mondjam a termelés szerkezete a megyében 14 év alatt semmit nem változott, csak
némi kis változások vannak. Ami bizony negatív, illetve pozitív irányba is mutat.
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Negatív, hogy sajnos az állatállományunk évről-évre fokozatosan csökken, remélem
már az idei mélypontról a kormányzati intézkedéssel a sertéságazat növekedni fog. Az
őstermelők is folyamatosan csökkennek, most jelen pillanatban majdnem fele van a 14
évvel előttinek, viszont örvendetes, hogy a családi gazdaságok növekednek, 1999-ben
még nem is voltak, akkor még ilyen gazdálkodási forma nem létezett. Viszont az is
örvendetes tény, hogy a gazdálkodóknál a technikai színvonal emelkedik. Röviden még
annyit szeretnék mondani kiegészítésként, hogy a tavalyi aszályos év
terméseredményei, a táblázatból is lehet látni, hogy gyengék voltak. Viszont az egész
féltekén aszályos évet zártunk, így a tőzsdén a gabonafélék ára megemelkedett,
duplájára a szokásosnál, így árbevételi kiesés a gazdálkodóknál nem volt. Még annyit
megemlítenék, hogy most az aratás jelen pillanatban a megyében gőzerővel tart, a
termelési eredmények a tavalyihoz képest kedvezőbbek, viszont az árszínvonalban
csökkenés tapasztalható. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, hogy a parlament
nemrégen fogadta el a 2013-as CXXII. törvényt, ami a földforgalmi törvény néven
ismeretes. Ezt azért említem, mert a Földművelésügyi Igazgatóság a főhatóság a
földforgalmi törvény végrehajtásában, és egyedüli hatósága. Tehát gyakorlatilag a
határozat ellen másodfokú jogorvoslat nincs, csak bírósági jogorvoslat. Javaslom
mindenkinek a törvény elolvasását. Röviden ennyit szerettem volna kiegészíteni, ha
van valami kérdés, szívesen válaszolok rá.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Igazgató úr. A
tájékoztatót a bizottságaink véleményezték, elsőként a Foglalkoztatási és
Közrendvédelmi Bizottság elnökét kérdezem ismertesse a bizottság véleményét.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr a
Bizottságunk 10 igen egybehangzó szavazattal elfogadta és elfogadásra ajánlja a
közgyűlésnek. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Pénzügyi, Terület- és
Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottságunk.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Berta úr megjelent a bizottsági ülésünkön,
rövid szóbeli kiegészítéssel élt, ott is felhívta a figyelmet a földforgalmi törvénnyel
kapcsolatos változásra. Ennek eredményeként Bizottságunk 16 igen egyhangú
szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette, tudomásul vételre ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Végül a Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságunk elnök asszonyát kérdezem.
Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés bizottságunk a tájékoztatót 13 igen
szavazat mellett és 1 tartózkodással tudomásul vette, és elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van az előterjesztőhöz, szíveskedjenek azt megtenni. Pasztorniczky István úr
parancsoljon.
Pasztorniczky István: Köszönöm a szót. Tisztelt Igazgató úr, egy személyes
élménnyel kapcsolatban lenne kérdésem: e-mailben információt kértem az
Igazgatóságtól pár hónappal ezelőtt, méghozzá a vadászterületeknek a földtulajdonosi
képviselő személyéről. Az e-mailemre postán, írásban kaptam egy választ, mely szerint
elektronikus ügyintézés nincs ezen a területen, és nyújtsam be írásban a kérdésemet
megfelelő indoklással. Megtettem és megkaptam rá a megfelelő választ. A kérdésem
csak arra vonatkozna, hogy tudomásom szerint a közigazgatási eljárásra vonatkozó
törvény kötelező jelleggel előírja az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét, ha az
ügyfél úgy igényli. Lehet, hogy rosszul tudom, ha így van, akkor kérem tájékoztasson
erről. Még egy másik kérdésem is lenne, ezek a nyilvántartások miért nem publikusak,
miért nem lehet online hozzáférni a Földművelésügyi Igazgatóság oldalán? Miután
ezen képviselők személye, a vadásztársaságoké 10 évre lett kialakítva, tehát elég tartós,
nem kell sűrűn cserélni az információkat. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen. Miklós Árpád képviselő
úr.
Miklós Árpád, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Igazgató úr, tisztelt
közgyűlés. Nem kérdésem van, meg is szavaztuk bizottsági ülésen az előterjesztést,
most is megszavazzuk, inkább csak egy vélemény. Elhangzott az állatállomány
csökkenése, az eléggé vészes, és mi most voltunk Erdélyben, Ürmösfaluban
testvérkapcsolatban, és ott láttuk, hogy egy 2300 fős faluban milyen csorda vonul el
este haza, ami nálunk már egyáltalán nincs. És meggyőződésem, hogyha a Fidesz
komolyan gondolja, hogy a liberális felforgatók ellen, az Európai Unió liberális
felforgatói ellen eredményesen akarnak fellépni, akkor mindenképpen az önellátó
képességét kell megteremteni a magyar nemzetnek, amihez alapvetően hozzátartoznak
a családi gazdaságok, tehát egyáltalán nem a nagybirtok rendszernek a kialakítása,
hanem ahol családokat tart el a föld és sok gyermek születik. Ehhez szükséges az
állatállomány fejlesztése, ez az önellátó képesség alapvető hozzátartozója, és csak úgy
lehet eredményes a liberális felforgatók elleni harc. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr, több
hozzászólásra jelentkezőt nem látok és mielőtt átadnám a szót Igazgató úrnak, hogy
válaszoljon, szeretném jelezni neki, hogy a napirendi pontunk a megye
mezőgazdaságáról szóló tájékoztató, tehát az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos
adminisztrációs kérdések, illetve a Ket-nek a vonatkozó rendelkezései, nem biztos,
hogy ehhez tartozik, de ha igénylik, akkor válaszoljon.
Berta Béla: Igen, válaszolok rá. Azzal kezdem, hogy az Igazgatóságunknál működik a
vadászati hatóság, és a vadászati hatóság a vadászatra jogosultakat tartja nyilván. A
földtulajdonosi közösségek legtöbb esetben nem vadászatra jogosultak, ezek a
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közösségek bérbe kiadják a vadászterületeket és azok, akik bérlik ezeket szerződés
alapján, azok a vadászatra jogosultak, és azok a mi ügyfeleink. A földtulajdonosi
közösség csak akkor ügyfél, ha saját jogon vadászik. A földtulajdonosi közösséget mi
nyilvántartjuk, de ezen közösségek vezetőinek engedélye kell ahhoz, hogy ezeket az
adatokat harmadik fél részére kiadjuk. Akkor tudjuk csak kiadni, ha ő a vadászatra
jogosult, akkor természetesen nyilvános az adat, ezért nem tudtuk a kért adatot kiadni,
a levélben is ilyesmi lett leírva. Mi csak az ügyfeleinkről tudunk adatot szolgáltatni, ha
a földtulajdonosi közösség nem ügyfél, akkor innentől kezdve nem tudjuk ezt az adatot
kiadni. Az állattenyésztésről csak annyit, hogy ez egy nagyon bonyolult kérdés. Tudjuk
azt, hogy az Antall kormány idején 10.000,- Ft-ot adtak egy tehén kivágásáért. Azt is
tudjuk, hogy olyan jogszabályokat hoztak hazánkban, amik ellehetetlenítették az
otthoni tejtermelést, illetve a tejcsarnokoknak olyan higiéniai követelményeket kellett
teljesíteni, amit sajnos pénz hiányában nem tudtak megtenni, tehát gyakorlatilag a
tejcsarnokok bezártak. Csak a tőkével rendelkező, olyan üzemek tudtak olyan
fejőházakat, illetve olyan tejelő állomány telepet létrehozni, amelyiknek volt olyan
banki, illetve tőke hátterük, ami ezt lehetővé tette. Ma Magyarországon, illetve BorsodAbaúj-Zemplén megyében főként ilyen üzemek termelik a tejet. Röviden talán ennyit,
a sertésről nem akarok bővebben beszélni, mert az egy egész napot is igénybe venne.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen Igazgató úr. Több
hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. A magam részéről azt
engedjék meg, hogy én 3 nagyon fontos dolgot hallottam a beszámoló kiegészítésében:
a kormányzati intézkedéseknek megfelelően a sertésállomány növekedése várható; a
családi vállalkozások növekednek; illetve a technikai felszereltség és felkészültségük
szintén növekszik. Én azt gondolom, hogy arról a pályáról, amibe a 2002-2008-as
szocialista és liberális kormányzat lökte a családi gazdaságokat, a mezőgazdaságot,
abból sikerült visszatérnünk a rendes kerékvágásba. Az új, elfogadott földforgalmi
törvény is ezt segíti elő, tehát nagy várakozással és reménnyel nézünk a jövő elébe,
hogy újra rengetegen lesznek, akik a földből tudnak élni.
A tájékoztatóhoz ugyan 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, 0
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.
Berta Béla úrnak köszönjük a tájékoztatót.
7.

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye élelmiszerbiztonsági és
állategészségügyi helyzetéről
Előterjesztő:
Dr. Ódorné dr. Zelenák Katalin, az Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Igazgatóság igazgató főállatorvosa
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő képviseletében
dr. Terjék Zsolt urat, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
osztályvezetőjét, hatósági főállatorvost, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek
találja, egészítse ki szóban a tájékoztatót.
Nem kívánja osztályvezető úr szóban kiegészíteni. A tájékoztatót a Pénzügyi, Területés Vidékfejlesztési és Koordinációs, valamint a Társadalmi, Nemzetiségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságok véleményezték, kérdezem a bizottságok
elnökét, ismertessék a bizottságok véleményét. Elsőként a Pénzügyi Bizottság elnökét
kérem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm Elnök úr. Bizottságunk a tájékoztatót 16 igen egyhangú szavazattal
tudomásul vette, tudomásul vételre ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságunk elnök asszonyát kérdezem.
Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés a Bizottság a tájékoztatót 13 igen szavazat
mellett tudomásul vette és elfogadásra javasolja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt most megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a
vitát lezárom. Így Terjék Zsolt úrnak nem kell választ adnia.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.

8.

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
Hollósy János urat, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. hazai forrás divízióvezetőt, és Szabó Szilvia projekt
menedzserét. Felkérem, amennyiben szükségesnek találják, egészítsék ki szóban a
tájékoztatót. A tájékoztatót két bizottságunk, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi
Bizottság és a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
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véleményezte, kérdezem először a Foglalkoztatási Bizottság elnökét, ismertesse a
Bizottság véleményét.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr a
Bizottságunk 10 igen egybehangzó szavazattal elfogadta és elfogadásra ajánlja a
közgyűlésnek. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Pénzügyi Bizottság
elnökét kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt közgyűlés, Hollósy úr megjelent a
bizottsági ülésen és ott élt a szóbeli kiegészítés lehetőségével, ennek eredményeként a
bizottságunk 16 igen egyhangú szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette és tudomásul
vételre ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt most megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a
vitát lezárom.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 22 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.
Hollósy János úrnak és Szabó Szilvia kisasszonynak pedig köszönöm a részvételt.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A közgyűlés ülése zárt üléssel folytatódik,
kérem az arra nem jogosultakat szíveskedjenek a termet elhagyni.
Zárt ülést követően a közgyűlés ülése nyilvánosan folytatódik.

11. Egyebek
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Pasztorniczky István úr hozzászólásra
jelentkezik, parancsoljon képviselő úr.
Pasztorniczky István: Köszönöm Elnök úr. Nem szeretem, ha belém fojtják a szót,
ezért most mondom el, azt amit az előbbi napirendnél szerettem volna.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Azt nem teheti meg képviselő úr, tehát aki
oly nagy buzgalommal kezeli az SZMSZ-t, a Ket-et, az összes vonatkozó jogszabályt,
akkor legalább egy kis tartást engedjen meg magának.
Pasztorniczky István: Elnök úr, idézném az SZMSZ-t, napirend lezárása után
közérdekű ügyben 5 percben joga van a közgyűlés tagjának hozzászólni vagy kérdést
feltenni. Ne féljen nem lesz súlyos.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Örömmel hallgatom, de akkor ne az előző
napirendhez, hanem közérdekű ügyben.
Pasztorniczky István: tisztelt közgyűlés, Elnök úr, zárt napirendben hallottuk, hogy a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium…
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Képviselő úr, a zárt napirend attól zárt
napirend, ami most már nem az, a kettő között az a különbség, hogy az egyik zárt, a
másik meg nem. Tehát kérem tartsa magát ahhoz, ami zárt ülés zárt ülés, ami nem,
nem. És ez előző napirendet lezártuk.
Pasztorniczky István: Rendben van Elnök úr, akkor úgy, mint döntéshozó testület
tagja tenném szóvá azt, hogy az egyik minisztérium a mi felügyeletünk alá tartozó
egyik szerv megkeresésére nem válaszolt 3 hónapon túl se. Javaslatom lenne az, hogy a
megyei közgyűlés egy megkeresést intézzen a minisztérium felé, hogy legalább ennyi
nyoma legyen annak, hogy válaszra se méltatnak egy hivatalos megkeresést, ami
egyébként egy bonyolult ügyben azt gondolom, nem ártott volna. Mindössze ennyit
szerettem volna elmondani, köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Szegedi
Judit képviselő asszony, parancsoljon.
Szegedi Judit: tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő társak, szeretném megköszönni
szeretettel, hogy megszavazták a Szent Erzsébet díjat és külön szeretném megköszönni
a Szervezési és Jogi Osztály munkatársainak, valamint főjegyző úrnak, aljegyző
asszonynak a segítségét azért, hogy ez most itt megvalósuljon. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland: Köszönjük szépen képviselő asszony. Más hozzászólásra
jelentkezőt nem látok, ezért kérem engedjék meg nekem az Egyebek napirendi pontban
előzetesen jelzett tájékoztatónak a megtételét. Ez a tájékoztató a Szlovák Köztársaság
és Magyarország közös határon átnyúló infrastruktúra 2014-2020. közötti tervezési
időszakra tervezett teljes körű fejlesztésének támogatásáról szóló Memorandum
aláírásáról történik. A napokban történt, hogy a Szlovák Köztársaság és Magyarország
között létrejött szerződés kapcsán a két ország és a két országnak a határmenti megyéi
egy területen belüli együttműködés céljából egy Memorandumot írtunk alá, amelyben
kifejeztük szándékunkat, hogy mi, mint megyék a területfejlesztésért felelősek és a
jövőben ennek gazdái leszünk. Ezeket a határon átnyúló kapcsolatokat, fejlesztési
elképzeléseket, közlekedési, energetikai, kommunikációs infrastruktúra fejlesztésben,
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valamint turisztikában, határon átnyúló kulturális, társadalmi és gazdasági
kapcsolatokban a tervezésünk, és a tervezett fejlesztéspolitikai intézkedéseink
végrehajtásában is támogatjuk. Ezt a Memorandumot a két miniszterelnök mellett
Magyarországon 5-5 megyei önkormányzat, Szlovákiában kerületi önkormányzatnak
az elnöke írta alá. Kérem engedjék meg, hogy felolvassam, mert olyan jól hangzik:
Nyitra, Pozsony, Besztercebánya, Nagyszombat és Kassa kerületek önkormányzatai
elnökei írták alá, közös céllal, hogy a határmenti szakaszon támogassuk ezeket a
fejlesztési elképzeléseket. Ennek a Memorandumnak az első állomásaként egy nagyon
komoly listát határoztunk meg, amely megközelítőleg 40 határmenti közlekedésinfrastruktúra fejlesztéséről szól, amelyben autóutak, autópályák, vasútátkelők, hidak,
kishatár átkelők megnyitására vonatkozó tervezet szerepel, amelyben a két ország és a
két ország 5-5 megyéje kötelezettséget, illetve szándékot fejez ki, hogy ezeket a
rendelkezésre álló fejlesztési források kapcsán meg is fogja valósítani. Ennek mi
részesei vagyunk, ezért szeretném tájékoztatni a közgyűlést, hogy ennek értelmében is,
illetve határmenti kapcsolataink elmélyítése érdekében is, ami a mi közös érdekünk
csatlakoztunk ehhez a szándéknak a kifejezéséhez, és a fejlesztési terveinket, a
programozást, illetve a projekt állás következő fázisait is ennek értelmében, illetve
ezzel kiegészítve fogjuk végezni.
Tisztelt közgyűlés, a napirendek végére értünk, köszönöm mindenkinek a munkáját. A
mai közgyűlést ezennel bezárom. Köszönöm szépen.

Szombatiné dr. Sebők Emese
aljegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

