III-1584-20/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2018. február 26. napján 9:00
órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aros János
Balla Gergő
Bánné dr. Gál Boglárka
Bíró László
Budai Erzsébet
Csiger Lajos
Demkó Dóra
Hocza Tamás Attila
Jámbor Márk István

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

Káli Sándor
Lukács András
Marton Péter
Miklós Árpád
Nyeste László
Pap Zsolt
Pasztorniczky István
Szabó Gergely

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Szabó Roland
Szalai Szabolcs
Szamosvölgyi Péter István
Szeles András
Tamás Barnabás László
Török Dezső
Vadnai Zoltán Géza
Vécsi István

Távol:
Dr. Csiba Gábor Tamás, Janiczak Dávid, Szegedi Judit, Szűcs Erika Mária,
Meghívottak:
A. Országgyűlési képviselők
1. Csöbör Katalin
2. Dr. Varga László
3. Riz Gábor
4. Demeter Zoltán
5. Hörcsik Richárd
6. Dr. Mengyi Roland
7. Tállai András
8. Egyed Zsolt
9. Gúr Nándor
B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
1. Dr. Lukács Irén főigazgató
C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
1. Dr. Kriza Ákos polgármester
D. napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
1. Rideg Adrienn, Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
(meghívó szerinti 8. napirend)
E. az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek képviselői
1. Miskolci Törvényszék
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség

megjelent
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen

nem
nem
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3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
F. a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
1. Stumpf Andrásné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. Barna Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Roma
Önkormányzat elnöke
3. Szónoczki Mária, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Ruszin Önkormányzat elnöke
4. Repka Antalné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák
Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
G. a sajtó képviselői
1. Észak-Magyarország
2. Európa Rádió
3. Irány TV
4. KULCS Magazin
5. Magyar Nemzet
6. MIKOM Kft.
7. MTI
8. Putnok Városi TV
9. Rádió M
10. RTL Klub
11. Szent István Rádió
12. TV2
13. Zemplén TV
14. Sajómente hírportál
15. Szuperinfó
16. Globo TV

nem
nem
nem
nem
nem

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

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző, Dr. Sáfrány
Borbála osztályvezető, Bánkuti Eszter osztályvezető, Czeglédiné Vitárius Ágnes
pénzügyi csop.vez., Simon Gáborné informatikus, Szigeti-Molnár Krisztina
jegyzőkönyvvezető.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés. Javaslom, hogy kezdjük meg a
mai munkánkat. Tisztelettel köszöntöm a Közgyűlés megjelent tagjait, meghívott
vendégeinket, valamint a Hivatal részéről megjelent munkatársakat!
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése határozatképes, mivel a 29 megyei önkormányzati
képviselőből 24 fő jelen van, az ülést megnyitom. Három képviselőtársunk: Szűcs
Erika, Janiczak Dávid és Szegedi Judit képviselő asszony jelezték, hogy a mai
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ülésünkön nem tudnak részt venni. Kérem, szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni.
Jelenléti szavazást kérek. Kérem, szíveskedjenek megnyomni az igen gombot.
Megállapítom,
hogy
24
megyei
önkormányzati képviselő van jelen a
teremben.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (3a)
bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést a legutóbbi ülését követően történt
eseményekről és a hozott döntésekről
Előző közgyűlésünk 2018. január 30-án volt. Az azóta eltelt időszakban három
eseményről szeretném a Közgyűlést tájékoztatni. 2018. február 16-án a Tokaj
Borvidék Fejlesztési Tanács ülésén vettem részt, Szamosvölgyi Péter képviselő úrral,
ahol a tanács nonprofit szervezete a 2017. évi tevékenységéről számolt be és a 2018.
évi költségvetését mutatta be. 2018. február 21-én a Megyei Foglalkoztatási és
Gazdaságfejlesztési Paktumszervezeti ülés volt itt a Díszteremben. A 2017. évi
beszámolót és a 2018. évi munkatervet fogadtuk el. Ezekről az anyagokról a mai
közgyűlésünkön is fogunk tárgyalni. 2018. február 24-25.-most a hétvégén-számos
olimpikonnal együtt részt vettem és köszönthettem a grundbírkózás I. és II.
korosztályos döntőjének diákolimpiai résztvevőit. Két napon át versengtek a 18 megye
legjobbjai itt Miskolcon a Generali Arénában.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom a
Közgyűlést, hogy a 2018. évi munkatervben foglaltaktól eltérően teszek javaslatot a
mai ülés napirendjére.
A munkatervünk 7. pontjában a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának felülvizsgálatára vonatkozó javaslat szerepel. A Szabályzat
felülvizsgálatát a Közgyűlés most nem tárgyalja meg az Elektronikus Közbeszerzési
Rendszer bevezetésére tekintettel, hanem a későbbiekben új Szabályzat megalkotására
kerül sor.
Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy Lukács András frakcióvezető úr a kiküldött
meghívóban szereplő előterjesztéseken kívül írásban javasolta, hogy ülésünkön az
Egyebek napirendi pont keretében kerüljön megtárgyalásra a helyi választópolgárok
közössége önkormányzáshoz való jogának fenntartásáról szóló előterjesztés, amely a
Közgyűlés tagjai részére kiosztásra került.
Frakcióvezető úr azt kéri, hogy tárgyaljuk meg és határozati javaslatot is mellékelt az
előterjesztéshez. Számomra mind a 358 települési önkormányzat nagyon fontos
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miniszterelnök úr ebben a kérdésben pedig már
megnyugtatóan nyilatkozott.
Kérem a közgyűlés tagjait, szíveskedjenek szavazni a Lukács András frakcióvezető
által javasolt előterjesztés napirendre vételéről, amelyhez egyszerű többség szükséges.
Köszönöm szépen. 10 igen, 13 nem és 1
tartózkodással a Közgyűlés nem fogadta el,
hogy napirendre vegyük ezt a javaslatot.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A kiküldött meghívóban foglaltaknak
megfelelően, attól egy kiegészítéssel teszek javaslatot a Közgyűlés napirendjére,
„Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerbe történő regisztrációjára, a regisztrációt elvégző természetes
személy kijelölésére”. Így a mai nap az alábbi napirend elfogadását javaslom:
1. Pap Zsolt megyei önkormányzati képviselő részére megbízólevél átadása, illetve
eskütétele
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi
és Társadalmi Bizottsága, valamint Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottsága új
tagjainak megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

2018.

évi

4. Javaslat a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága
tagjainak megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú Gazdasági
Programjának (2015-2019) végrehajtásáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
7. Javaslat alapítványi forrás átvételére, és a „Segíthetek?” Alapítvány a
Borsodivánkai Pszichiátriai Otthon Ellátottjaiért részére történő átadására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
8. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Klímastratégia 2018-2030 című
dokumentum elfogadására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
9. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
elkészítéséről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Területrendezési

Terv

10. Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások
felülvizsgálatára
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Előterjesztő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke

11. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2018. évi szabadság
ütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
12. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2017. II. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés alelnöke, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár Bizottság elnöke
13. Tájékoztató a TOP-5.1.1-15 kódszámú, Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési
együttműködés
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében
című
pályázat
megvalósításának előrehaladásáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
14. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj 2018. évi
adományozására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
15. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj 2018. évi
adományozására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
16. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat elektronikus
közbeszerzési rendszerbe történő regisztrációjára, a regisztrációt elvégző
természetes személy kijelölésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
17. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a Közgyűlés tagjai részéről van-e egyéb
napirendi javaslat, amennyiben igen kérem, szíveskedjenek azt megtenni.
Szamosvölgyi Péter képviselő úrnak ügyrendit látok. Parancsolj képviselő úr.
Szamosvölgyi Péter: Köszönöm szépen Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az előző
szavazásnál, ami az MSZP javaslatáról szólt, figyelmetlenségből igen gombot
nyomtam be. Tévedés ne essék, nemet akartam. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Budai Erzsébet
képviselő asszony jelezte hozzászólását.
Budai Erzsébet: Elnök úr az Egyebek napirendi pontban egy rövid, egy mondatos
jelzéssel szeretnék majd élni. Köszönöm.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem látok.
Hocza Tamás képviselő úr, parancsolj.
Hocza Tamás: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Ezúton jelzem én is, hogy az
Egyebek napirendi pontban szeretnék én is szólni majd. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felírtam képviselő úr. Köszönöm szépen. Lukács
András frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Lukács András: Az Egyebek napirendi pontban szeretnék felszólalni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Természetesen frakcióvezető úr. A napirend
javaslatról a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz. Kérem, szíveskedjenek szavazni
a napirend elfogadásáról.
21 igen, 0 nem és 3 tartózkodással a
Közgyűlés a napirendi pontokat elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2018. (II. 26.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. február 26.ai ülése napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. február 26.-ai
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Pap Zsolt megyei önkormányzati képviselő részére megbízólevél átadása, illetve
eskütétele
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi
és Társadalmi Bizottsága, valamint Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottsága új
tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

2018.

évi

4. Javaslat a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága
tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú Gazdasági
Programjának (2015-2019) végrehajtásáról
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Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
7. Javaslat alapítványi forrás átvételére, és a „Segíthetek?” Alapítvány a
Borsodivánkai Pszichiátriai Otthon Ellátottjaiért részére történő átadására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
8. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Klímastratégia 2018-2030 című
dokumentum elfogadására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
9. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
elkészítéséről
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Területrendezési

Terv

10. Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
11. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2018. évi szabadság
ütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
12. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2017. II. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés alelnöke, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár Bizottság elnöke
13. Tájékoztató a TOP-5.1.1-15 kódszámú, Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési
együttműködés
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében
című
pályázat
megvalósításának előrehaladásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
14. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj 2018. évi
adományozására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
15. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj 2018. évi
adományozására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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16. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat elektronikus
közbeszerzési rendszerbe történő regisztrációjára, a regisztrációt elvégző
természetes személy kijelölésére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
18. Egyebek

1. Pap Zsolt megyei önkormányzati képviselő részére megbízólevél átadása,
illetve eskütétele
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirendhez nem tartozik írásos előterjesztés.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Nyakó István megyei
önkormányzati képviselő írásban lemondott megyei önkormányzati képviselői
mandátumáról 2018. január 15.-ei hatállyal. A megüresedő képviselői helyre a Magyar
Szocialista Párt jelölő szervezete bejelentette az új jelöltet Pap Zsolt személyében.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság a bejelentés tárgyában
meghozta döntését, melynek ismertetésére, majd azt követően a megbízólevél
átadására felkérem Dr. Murányi Zsolt Urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Választási Bizottság elnökét.
Dr. Murányi Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási
Bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Elnök úr
a bevezetőjében már elmondta, hogy Nyakó István megyei önkormányzati képviselő
2018. január 12-én kelt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnökéhez eljuttatott írásbeli nyilatkozatában 2018. január 15-ei
hatállyal lemondott megyei önkormányzati képviselői megbízatásáról.
Az irányadó jogszabályok szerint, ha a megyei listán megválasztott képviselő kiesik,
helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított
harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
A jelölő szervezet képviselője az eredetileg bejelentett listáról az azon 8. helyen álló
Pap Zsolt jelölt részére kérte kiadni a képviselői mandátumot.
A Területi Választási Bizottság mindezekre tekintettel a 2018. február 5. napján
megtartott ülésén 2/2018. (II.5.) határozatával megállapította, hogy Nyakó István
megyei önkormányzati képviselő lemondása következtében Pap Zsolt megyei
önkormányzati képviselői mandátumot szerzett, ezért részére kiadja a megbízólevelet.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Megköszönöm a Területi Választási Bizottság
döntésének ismertetését, és felkérem Pap Zsoltot, hogy a megbízólevelét vegye át a
Területi Választási Bizottság elnökétől.
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvény 28. § (2)
bekezdése értelmében a Közgyűlés tagjának esküt kell tennie.
Kérem a tisztelt Közgyűlés tagjait és a jelenlévőket, hogy álljanak fel, Pap Zsolt urat
pedig, hogy fáradjon ki középre és mondja utánam az eskü szövegét. Az eskü
szövegének elhangzása után meggyőződése szerint mondhatja, hogy: „Isten engem
úgy segéljen.”
„Én, Pap Zsolt becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű
leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is
megtartatom;
megyei
önkormányzati
képviselői
tisztségemből eredő feladataimat Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
fejlődésének
előmozdítása
érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet
javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Gratulálok és képviselői
munkájához sok erőt és jó egészséget kívánok!

2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Pénzügyi és Társadalmi Bizottsága, valamint Ügyrendi és Mandátumvizsgáló
Bizottsága új tagjainak megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az
érintettek zárt ülés tartását nem kérték. Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés.
Ahogy az előző napirend során már elhangzott Nyakó István lemondott megyei
önkormányzati képviselői mandátumáról. Ebből következően bizottsági tagsága is
megszűnt a Pénzügyi és Társadalmi Bizottságban.
Helyére a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportja Pap Zsolt új közgyűlési tag
megválasztását kezdeményezte. Pap Zsolt ugyanakkor korábban az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság nem közgyűlési tagja volt, ezért helyére a Közgyűlés
Angyal Bélát választaná meg a bizottság tagjává. Ehhez kérjük a tisztelt Közgyűlés
hozzájárulását.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot bizottságok nem
véleményezték. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben
kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
minősített többség szükséges.
25 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
határozati
javaslatot
a
Közgyűlés
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2018. (II. 26.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és
Társadalmi Bizottsága, valamint Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottsága új
tagjainak megválasztása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Társadalmi
Bizottsága, valamint Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottsága új tagjainak
megválasztására vonatkozó javaslatot, és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében az
alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság tagjává megválasztja Pap Zsolt
közgyűlési tagot.
2. A Közgyűlés az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság tagjává Pap Zsolt
helyett megválasztja Angyal Béla nem közgyűlési tagot.
Felelős:

Dr. Kovács János főjegyző, a határozat érintettek részére történő
megküldéséért
Határidő: azonnal
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy az
önkormányzati törvény 40. § (1) bekezdése értelmében a bizottságok nem képviselő
tagjának a megválasztását követően a képviselő-testület előtt esküt kell tennie. Az
Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság nem képviselő tagjának eskütételére kerül
sor.
Tisztelettel kérem a közgyűlés tagjait és a jelenlévőket, hogy álljanak fel. Kérem
Angyal Béla megválasztott bizottsági tagot, hogy mondja utánam az eskü szövegét. Az
eskü szövegének elhangzása után, az eskütevő meggyőződése szerint mondhatja,
hogy: „Isten engem úgy segéljen.”
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„Én, Angyal Béla becsületemre és lelkiismeretemre
fogadom,
hogy
Magyarországhoz
és
annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; megyei közgyűlési bizottsági
tisztségemből eredő feladataimat Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
fejlődésének
előmozdítása
érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet
javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Gratulálok és az
elkövetkezendő időszakra sikeres és eredményes tevékenységet kívánok.

3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

2018.

évi

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a rendelettervezet 9. mellékletében a melléklet megjelölésében elírás történt, tévesen „2017.”
szerepel, helyette „2018.”-at kell értelem szerűen értelmezni.
Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
Megyei Önkormányzat és Hivatala éves költségvetési javaslatának alapját a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény adja,
ennek megfelelően és az előző években elfogadott irányelvek jelenleg is időszerű
célkitűzései alapján készült el a költségvetés tervezete.
A bevételek irányszámait döntően a központi költségvetés szabályozott forrásainak
84%-ának alakulása, az állami támogatás mértéke határozza meg, mely az
összbevételek 84 %-át teszik ki. Ezen felül a saját bevételek és a pályázatokon elnyert
átvett pénzek döntően behatárolják a kötelező és az önként vállalt területfejlesztési és
egyéb feladatok nagyságát.
A 2018. évi költségvetés összeállítása során alapvető szempont volt a
költségtakarékosság és az előző években előlegként kapott pályázati pénzek
felhasználásának ütemezett tervezése.
Tervezett bevételek:
- az állami támogatás az előző évi szinten 318.100 e Ft,
- a közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatása 7 főre 7.672 e Ft,
- szolgáltatások, bérleti díjak saját bevétele tapasztalati adatok alapján 2.130 e Ft,
- előző években adott kölcsönök visszafizetéséből tervezett bevétel 3.800 e Ft,
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- pályázati pénzek 2018. évi bevételi előirányzata 56.859 e Ft, előző évben
megérkezett pályázati pénzek (TOP-KEHOP) előlegének maradványa 312.000 e Ft,
- országgyűlési választás dologi költségének előirányzatát 5.383 e Ft összeggel
terveztük,
- előzetes maradvány beépítése a költségvetésbe finanszírozási bevételként 40.724 e
Ft.
Tervezett kiadások:
- a költségvetés tartalmazza a választott tisztségviselők tiszteletdíját, s a hivatali
dolgozók juttatásait változatlan illetményalappal, illetménykiegészítéssel és cafetéria
juttatással együtt.
- a külső személyi juttatásokat és 7 fő közfoglalkoztatott bérét,
- előző évekhez hasonlóan külföldi szervezetek tagdíjaira 10.000 e Ft, a megyei
rendezvények támogatására Elnöki keretből 7.000 e Ft, megyei értékek és sport
pályázati alapra 5.000 e Ft került megtervezésre. A 4 területi nemzetiségi
önkormányzat támogatására 1.000 e Ft-ot, az önkormányzat tulajdonában lévő
gazdasági társaságok támogatására pedig 15.000 e Ft-ot tartalmaz a 2018. évi
költségvetés.
- pályázati előleg következő évek céltartalékként 77.000 e Ft, általános tartalékként
4.000 e Ft került elkülönítésre,
- már harmadik éve biztosítható az amortizációnak megfelelő eszközpótlás, így a
beruházásra és felújításra tervezett összeg 40.194 e Ft-ra emelkedett.
A pénzügyi, gazdasági folyamatokat a takarékosság jellemezi, s így az előző évet is
maradvánnyal zártuk. Likviditási helyzetünk stabil, kifizetetlen számlánk, hitelünk
nincs, ezért kérem a tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat és rendelet-tervezet
elfogadására. Köszönöm szépen elnök úr.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést három
bizottságunk tárgyalta.
Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 8 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja a rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatot is.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. A Területfejlesztési Bizottság 14 fővel ülésezett, 8 igen, 0 nem és 6
tartózkodás mellett javasolja elfogadásra a határozati javaslatot, a rendelet-tervezetet 8
igen, 2 nem és 4 tartózkodással javasolja lefogadni. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
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Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonya:
Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk a határozati javaslatot 3 igen, 0 nem
és 4 tartózkodás mellett nem támogatta. A rendelet-tervezetet 3 igen, 2 nem és 2
tartózkodás mellett nem támogatta.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit,
a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat és egy rendelet-tervezet kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni először a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
15 igen, 0 nem és 11 tartózkodással a
határozati
javaslatot
a
Közgyűlés
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2018. (II. 26.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésével
kapcsolatos megállapítások
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a középtávú tervezéshez a
következőket állapítja meg:
1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése
szerinti saját bevételekkel, mint a
- helyi adóból származó bevétel,
- vagyonértékesítésből származó bevétel,
- tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel,
- bírság, pótlék, díjbevétel, valamint
- kezességvállalással kapcsolatos megtérüléssel
a költségvetési évet követő 3 évben nem számol.
2. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §
(1) bekezdése szerint pénzintézet felé kötelezettsége nincs és adósságot
keletkeztető ügyletet a költségvetési évet követő 3 évben nem vállal.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
értelemszerűen
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a rendelettervezet elfogadásáról, amelyhez minősített többség szükséges.
15 igen, 5 nem és 6 tartózkodással a
Közgyűlés a rendelet-tervezetet elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésére,
bizottságaira, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalra
terjed ki.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2018. évi költségvetése
2. §
(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének
-

költségvetési bevételi főösszegét
finanszírozási bevételek főösszegét
bevételi főösszegét

394.200 e Ft-ban
557.157 e Ft-ban
951.357 e Ft-ban

állapítja meg. (1. melléklet)
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegek előirányzat csoportonkénti
és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami
feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet és 2.1. melléklet tartalmazza.
3. §
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(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének
-

költségvetési kiadási főösszegét
finanszírozási kiadások főösszegét
kiadási főösszegét

734.200 e Ft-ban
217.157 e Ft-ban
951.357 e Ft-ban

állapítja meg. (1. melléklet)
(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegek előirányzat csoportonkénti és
kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok
szerinti részletezését a 3. melléklet és 3.1. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési létszámkeretet e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá a
Közgyűlés.
(4) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési
bevételeinek-kiadásainak előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5.
melléklete tartalmazza.
(5) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kiadásainak hivatali Cofog
kódok, szakfeladatok szerinti csoportosítását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(6) A 2017. évi záró mérlegben szereplő eszközök 2018. évi értékcsökkenésének
számítását a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb
csoportokban a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő
hozzájárulását elkülönítetten a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(9) Több évre szóló kötelezettségvállalást és közvetett támogatást a költségvetési
rendelet nem tartalmaz.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásának
szabályai
4. §
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, illetve hivatalát a költségvetésben előírt működési
és felhalmozási célú bevételek beszedésére, és a jóváhagyott működési, valamint a
felhalmozási célú kiadások teljesítésére.
5. §
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A 4. §-ban megállapított kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a Közgyűlés két
ülése között 10 millió Ft-ig, illetve a pályázatok saját forrás fedezete előirányzat
terhére a pályázati kiírásban előírt saját forrás erejéig a Közgyűlés elnöke végrehajthat,
melyet a 2018. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztésben
jóváhagyásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Ez kiterjed az általános tartalékkal való
rendelkezésre is. Ez a hatáskör új feladat vállalására nem terjed ki.
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtott
pályázatokra vonatkozóan nyilatkozatot adjon ki a saját forrás biztosításáról.
6. §
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §
előírásaira vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört egy éven belüli
hitelművelet esetében a Közgyűlés Elnökének, az egy éven túli hitelműveletek
esetében a Közgyűlés hatáskörébe utalja.
7. §
Az Áht. 85. §-a szerint a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor
készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő
teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, illetve igényelhető készpénz felvétel a
kincstártól:
- a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,
- a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra,
- egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
- a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegekre,
- az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek számára biztosított
támogatások kifizetésére abban az esetben, ha a támogatott szervezet nem rendelkezik
hitelintézeti számlával.
A részletes szabályokat a pénzkezelési szabályzatban kell meghatározni.
8. §
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét és főjegyzőjét, hogy a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. mellékletében szereplő megyei
önkormányzatok által igényelhető rendkívüli támogatásra, az év közben jelentkező
többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra, pályázatot nyújtson be.
Záró rendelkezések
9. §
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E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de a pénzügyi bevételi és kiadási
előirányzat meghatározására irányuló rendelkezéseket 2018. január 1. napjától kell
alkalmazni.
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálhatók a Mellékletek
között 05. sorszám alatt.
4. Javaslat a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága
tagjainak megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 06. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az érintettek zárt
ülés tartását nem kérték. Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat tulajdonában álló, egyszemélyes közhasznú nonprofit gazdasági
társaság, amelynél a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló törvény alapján kötelező a felügyelőbizottság létrehozása.
A tisztelt Testület a törvényi kötelemnek eleget téve választotta meg a Kft.
felügyelőbizottsága tagjának Vanyó Pált, dr. Szitárcsik Annát és Szalai Szabolcsot,
akiknek a megbízatása 2017. december 31-én lejárt. Ezen tényre való tekintettel
szükséges felügyelőbizottsági tagok választása.
A javaslat arra irányul, hogy mindhárom tag ismételten kapjon megbízatást a
felügyelőbizottsági tagságra, 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig
terjedő időtartamra. Ennek kérjük elfogadását a tisztelt Közgyűlés tagjaitól.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 8 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés
tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Lukács
András frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
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Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés,
kedves képviselőtársak. Egy gazdasági programról szóló előterjesztésnek nem
egyszerűen arról kellene szólnia meggyőződésem szerint, hogy mire ment el BorsodAbaúj-Zemplén megyében néhány milliárd, vagy néhány 10 milliárd az elmúlt
években, hanem arról, hogy milyen hatása van mindennek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Egy pillanat képviselő úr még a 4. napirendi
pontnál járunk, a BORA-nál, az ötödikről beszél.
Lukács András, frakcióvezető: Bocsánat. Elnézést kérek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Nem látok más jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
minősített többség szükséges.
15 igen,0 nem és 11 tartózkodással a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2018. (II. 26.) határozata
Tárgy: a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-017021)
felügyelőbizottsága tagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága tagjának
2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra
a következő személyeket választja meg:
-

Vanyó Pál (anyja születési neve: .., lakóhely: … szám),
Dr. Szitárcsik Anna (anyja születési neve: …, lakóhely: … szám),
Szalai Szabolcs (anyja születési neve: …, … szám).

2. Az 1. pontban megnevezett személyek nyilatkoztak a megbízás elfogadásáról,
illetve arról, hogy velük szemben nem áll fenn a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény; az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény; a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi
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V. törvény szerinti kizáró ok vagy összeférhetetlenség, illetve nem álnak eltiltás
hatálya alatt.
3. A Közgyűlés felkéri elnökét és a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban foglalt döntés miatt szükséges intézkedéseket
tegyék meg, eljárási cselekményeket végezzék el, továbbá felhatalmazza őket a
kapcsolódó dokumentumok kiadására és aláírására.
Felelős:

Török Dezső a közgyűlés elnöke
Lenártek András ügyvezető
Határidő: azonnal

5. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
Gazdasági Programjának (2015-2019) végrehajtásáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Középtávú

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 07. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke Felkérem Főjegyző urat, ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az
előterjesztés tulajdonképp a Hivatal tevékenységének rövid összefoglalója, a
részterületekről ugyanis a 2017. évi közgyűlésekre folyamatosan, részletes beszámolók
készültek.
A 10 fejezetet tartalmazó tájékoztató elsőként a TOP végrehajtásának helyzetéről szól,
és a statisztikai elemzéseken, összefoglalókon túl a megjelent felhívásokról is számot
ad. Ezt követően az egyéb operatív programból megvalósuló pályázatokat, valamint a
megye Környezetvédelmi Programjának elkészítését ismerteti. Az ötödik fejezetben a
megyeházán működő Europe Direct Információs Központ tevékenységének
bemutatása is helyet kapott. Az Értéktárról szóló rész a Megyei Értéktár Bizottságnak
a nemzeti értékgyűjtés, illetve a nemzeti érték azonosítás mentén végzett munkájának
eredményeiről szóló beszámolót is tartalmaz, felsorolva azt, hogy a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktárba a 2017-es évben mely nemzeti értékek kerültek felvételre.
A nyolcadik fejezetben kapott helyet a gazdaságfejlesztés, befektetés ösztönzés és
pályázati tevékenység nemzetközi vonatkozásban. A nemzetközi szervezetek
munkájában és nemzetközi együttműködési programokban való részvételről szóló
fejezet pedig a kilencedik fejezetben található meg. Az utolsó fejezet Borsod-AbaújZemplén megye bányászati lehetőségeiről szól. Ennek megvitatását és elfogadását
kérjük a tisztelt Közgyűléstől.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a három
bizottságunk tárgyalta.
Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 8 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk tudomásul vette a tájékoztatót a gazdasági programról.
Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonya:
Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk a tájékoztatót 4 igen, 3 nem és 0
tartózkodás mellett tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Lukács András frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót elnök úr. Az előző napirendnél
megpróbáltam elővezetni azt a gondolatsort, amire meggyőződésem szerint hivatott
lenne a mai közgyűlés. Akkor, amikor a középtávú gazdasági program végrehajtásáról
szólunk, szól az előterjesztő, akkor nem csak a formális pénzköltést és azoknak a
részterületeknek a formális végrehajtásáról szóló tájékoztatót kellene megkapnunk és
tárgyalnunk, hanem érdemben szólni arról, hogy a gazdaság, a megye lakossága, a
gazdasági helyzet és minden egyéb hogyan változott az elmúlt időszakban. Csökkent-e
a mélyszegénység, javult-e a gyermekek esélye a korszerűbb oktatásra, mennyivel nőtt
a várható élettartam, csökkent-e a korai elhalálozás? Gyakorlatilag csak arra lettünk
volna kíváncsiak frakciónk részéről, hogy mennyivel lett jobb a Borsod-AbaújZemplén megyében élők helyzete. Mennyiben érzik jobban magukat a fiatalok,
mennyivel csökkent az elvándorlás? Ezekre az alapvető kérdésekre kísérletet sem tesz
az előterjesztő, mert szembesülni kellene olyan tényekkel, amelyek kellemetlenek,
kényelmetlenek. Éppen ezért természetes lesz, hogy frakciónk a tájékoztató
tudomásulvételét nem fogja megszavazni. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Frakcióvezető
úr előtt is bizonyára ismert, hogy annak idején, 2018-ben a Közgyűlés elé terjesztettük
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azt a gazdasági programot, amely mentén az elkövetkezendő időszakban dolgoztunk.
Ennek az értékelése zajlik. Mindarról, amit frakcióvezető úr felvázolt én azt
gondolom, hogy év közben, tavaly, tavalyelőtt és az idén is fogunk hallani.
Elhalálozásról, demográfiai hullámról, majd egy külön napirend keretében majd az
ÁNTSZ illetékesei be fognak számolni. Részletesen megismerheti az adatokat. Picike
türelmet kérek frakcióvezető úrtól.
Csiger Lajos frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Csiger Lajos, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Én is azt szeretném
elmondani, hogy ezek, amiket felsorolt képviselőtársam, ezekre tájékoztatót
hallgattunk meg a tavalyi évben, a tavalyelőttiben, az ideiben is megfogunk. Azt
gondolom, hogy itt a mi gazdasági programunknál, azokról a dolgokról kell
beszámolni, ami saját hatáskörünkben van valamennyire, legalábbis rálátásunk van,
vagy ráhatásunk. Én így ezt a beszámolót megfelelőnek tartom, ebből a szempontból
és az, amit pedig vár tőle a szocialista frakció, az pedig más tájékozatókban fog
szerepelni. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pasztorniczky István képviselő
úrnak adom meg a szót.
Pasztorniczky István: Köszönöm szépen a szót Elnök úr. Ügyrendit akartam előbb
nyomni, de csak normál hozzászólásként mondom el, csak a jegyzőkönyv kedvéért. Itt
az elején a bizottsági elnökök tájékoztatójából a szavazást illetően a Csiger elnök úr
nem mondott szavazási eredményt. Ez annak az oka, hogy nem szoktunk szavazni a
Területfejlesztési Bizottságban a tájékoztatókról. A másik két bizottság elnöke
elmondta a szavazási arányokat. Ezt csak azért mondom el, mert tettünk javaslatot az
SZMSZ módosításra és itt is látszik, hogy nem egységes a gyakorlat azt illetően, hogy
most határozatot nem igénylő előterjesztések esetében kell-e szavazni, vagy nem. Én
egészségesnek tartom, ha a szavazás lehetőségével akár a bizottsági tagok ki tudják
fejezni az egyetértésüket, vagy a nem tetszésüket az adott előterjesztéssel
kapcsolatban. Ennyit akartam csak elmondani a jegyzőkönyv kedvéért. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Csiger Lajos
frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Csiger Lajos, frakcióvezető: Képviselőtársamnak azt válaszolnám, hogy valóban
nem mondtam, hogy milyen arányban, de pont ebben az egy kérdésben szavaztunk és
arányok is vannak a jegyzőkönyvemben. Akkor elmondom, hogy 8 igen, 0 nem és 5
tartózkodás mellett. Ez igaz, hogy ez a napirend nem tájékoztató jellegű, hanem
inkább beszámoló jellegű és ezért is szavaztunk róla. Tehát a beszámolókról szoktunk
szavazni, a tájékoztatókról, nem. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatóhoz nem tartozik
határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató
tudomásulvételéről.
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15 igen, 5 nem és 6 tartózkodással a
Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Köszönöm szépen.

6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 08. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értelmében a Megyei
Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
vonatkozásában a 2018. évre szóló közbeszerzési tervek elkészültek.
A Kbt. 42. § (1) bekezdése szerint a Kbt. 5.§ (1) bekezdésében meghatározott
ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A
közbeszerzési terv nyilvános.
Az önkormányzat egy közbeszerzési eljárás megindítását tervezi 2018. évben,
nevezetesen a TOP-5.1.1 kódszámú Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési
együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében című projekt keretén belül
lefolytatandó marketing célú események szolgáltatás beszerzését.
A hivatal nem tervez a közbeszerzési törvény hatálya alá eső beszerzéseket 2018.
évben.
A Közgyűlés az 5/2016. (II. 18.) határozatával fogadta el a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat és a Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát,
melynek „I. Rész, I. Fejezet, 1.6. pontban foglalt rendelkezése szerint, a közbeszerzési
tervet a Közgyűlés hagyja jóvá. Ennek megfelelően kérjük a napirend megtárgyalását
és elfogadását. Köszönjük szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a három
bizottságunk tárgyalta.
Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság
véleményét.
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Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. A Bizottság mind az Önkormányzat, mind a Hivatal közbeszerzési
tervezetét 10 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk 14 igen szavazattal az önkormányzat közbeszerzési tervét és
13 igen szavazattal, mert közben 1 fő eltávozott, a Hivatal közbeszerzési tervét is
lefogadta. Tehát 0 nem és 0 tartózkodás mellett köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonya:
Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk mindkét határozati javaslatot 7
igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Az előterjesztéshez két határozati javaslat kapcsolódik: 1.) számú és
2.) számú határozati javaslat.
Kérem, szíveskedjenek szavazni először az 1.) számú határozati javaslat
elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
26 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés az 1.) számú határozati
javaslatot elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2018. (II. 26.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési
tervének elfogadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi
közbeszerzési tervére vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
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2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy amennyiben szükségessé válik a
közbeszerzési terv módosítása, az arra vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés
elé.
Felelős:
Dr. Kovács János, főjegyző
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 09. sorszám alatt.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a 2.) számú
határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy 26 igen, 0 nem és 0
tartózkodással a Közgyűlés az 2.) számú
határozati javaslatot elfogadta. Köszönöm
szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2018. (II. 26.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi
közbeszerzési tervének elfogadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi közbeszerzési tervére vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi közbeszerzési tervét.
Felelős:
Dr. Kovács János, főjegyző
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy amennyiben szükségessé válik a
közbeszerzési terv módosítása, az arra vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés
elé.
Felelős:
Dr. Kovács János, főjegyző
Határidő:
azonnal, illetve értelemszerűen
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 10. sorszám alatt.
7. Javaslat alapítványi forrás átvételére, és a „Segíthetek?” Alapítvány a
Borsodivánkai Pszichiátriai Otthon Ellátottjaiért részére történő átadására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 11. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
2008-ban magánszemély által létrehozott Borsodivánkai Pszichiátriai Otthon
Gondozottjaiért Alapítvány Alapító okirata akként rendelkezik, hogy az Alapítvány
megszűnésekor az alapítványi vagyon a Megyei Önkormányzatra száll át, és a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat ezen vagyont valamely hasonló profilú
intézmény támogatásának felhasználására fordíthatja.”
Az Alapítvány törlés alatt áll, a meglévő vagyonának jogi sorsát így az Alapító
okiratba foglaltak szerint kell rendezni.
A törlés alatt álló Alapítvány céljaihoz hasonló céllal létrehozott alapítvány a
„Segíthetek” Alapítvány a Borsodivánkai Pszichiátriai Otthon Ellátottjaiért
megnevezésű alapítvány, ezért az előterjesztés javaslatot tesz a megszűntetésre kerülő
Alapítvány vagyonának ezen alapítvány részére történő átadására. Ennek elfogadását
kérjük a tisztelt Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot két bizottságunk
tárgyalta.
Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. A Bizottságunk 10 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonya:
Bizottságunk a határozati javaslatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolta a Közgyűlésnek.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit,
a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
26 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2018. (II. 26.) határozata
Tárgy: alapítványi forrás átvétele, és a „Segíthetek?” Alapítvány a Borsodivánkai
Pszichiátriai Otthon Ellátottjaiért részére történő átadása
A Közgyűlés megtárgyalta az alapítványi forrás átvétele, és a „Segíthetek?”
Alapítvány a Borsodivánkai Pszichiátriai Otthon Ellátottjaiért részére történő átadására
vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés - figyelemmel a Borsodivánkai Pszichiátriai Otthon Gondozottjaiért
Alapítvány „törlés alatt” (a továbbiakban: Alapítvány; 3462 Borsodivánka, József
Attila utca 1.) Alapító okiratának IX. pontjában, továbbá a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában
foglaltakra -, tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Alapítvány megszűnésekor
„az alapítványi vagyon a Megyei Önkormányzatra száll át és a B-A-Z Megyei
Önkormányzat ezen vagyont valamely hasonló profilú intézmény támogatásának
felhasználására fordíthatja”.
2. A Közgyűlés a Borsodivánkai Pszichiátriai Otthon Gondozottjaiért Alapítvány
„törlés alatt” (3462 Borsodivánka, József Attila utca 1.) gazdálkodó szervezet
ellen - a Pk.1551/1999/39. sorszámú végzéssel - törölt alapítvány vagyonát érintő,
a Miskolci Törvényszék előtt a 2.Vpk.8/2016 szám alatt folyamatban lévő
vagyonrendezési eljárásban történő felhasználás céljából nyilatkozik, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy a Borsodivánkai Pszichiátriai Otthon Gondozottjaiért
Alapítvány megszűnése miatt a Borsod Takarék Takarékszövetkezet
Borsodivánkai Fiókjánál vezetett 55100131-12000461 számú bankszámlán
található 536.129,- (Ötszázharminchatezer-egyszázhuszonkilenc) forint, valamint
a néhai Kozma Gábor Imre végrendeletében az Alapítványra hagyott 2.168.545,(Kettőmillió-egyszázhatvannyolcezer-ötszáznegyvenöt) forint a „Segíthetek?”
Alapítvány a Borsodivánkai Pszichiátriai Otthon Ellátottjaiért (nyilvántartási
száma: 05-01-0064497, székhelye: 3462 Borsodivánka, József Attila utca 1.)
részére kerüljön átadásra.
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3. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy az alapítványi forrás átvételével, és
annak a „Segíthetek?” Alapítvány a Borsodivánkai Pszichiátriai Otthon
Ellátottjaiért részére történő átadásával kapcsolatban szükséges eljárási
cselekményeket elvégezze, a kapcsolódó iratokat aláírja.
Felelős:
Török Dezső, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

8. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Klímastratégia 2018-2030 című
dokumentum elfogadására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 12. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertesse. Azt követően felkérem Rideg Adrienn asszonyt, a Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálat szakértőjét, hogy tartsa meg a prezentációt.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Klímastratégia kidolgozása a 2017. év elején
kezdődött meg. A Klímabarát Települések Szövetsége által közzétett útmutató alapján
konzorciumi partnerünk, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat készítette el
stratégiát.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Klímastratégia célul tűzi ki, hogy feltárja az
éghajlatváltozás megyében várható hatásait, és ezek elhárítására olyan reális,
megvalósítható célokat és intézkedéseket állítson fel, amelyek hatékonyan szolgálják a
felkészülést és egyúttal a megye más fejlesztési céljaival is összhangban vannak.
A Közgyűlés 2017. november 30.-i ülésén már megtárgyalta a stratégia előzetes,
egyeztetési változatát, melyet követően a megyei önkormányzat 2017. december 1-jén
elindította a megyei klímastratégia egyeztetési változatának társadalmasítását.
A beérkezett javaslatok tekintetében a klímastratégia készítői egyeztettek a megyei
önkormányzattal és a szükséges módosítások átvezetésre kerültek. Ennek
megtárgyalását és elfogadását kérjük majd a tisztelt Közgyűléstől. Köszönöm szépen.
Rideg Adrienn, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat szakértője: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt Alelnök asszony, tisztelt Főjegyző úr, tisztelt Közgyűlés. A BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Klímastratégia időtávja 2030.-ig szól és kitekintéssel 2050-re.
Klímabarát Települések Szövetségének módszertani útmutatója alapján készült. Ami
nagyon fontos, hogy összhangban áll a Nemzeti Éghajlat-változási Stratégiával és
tartalmazza mindazokat az elemeket, amely az éghajlatváltozás során kiemelten
fontos. Azaz tartalmazza a mitigációt, az adaptációt és a szemléletformálást, azaz
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foglalkozik az éghajlatváltozás mérséklésével, az éghajlatváltozás által okozott várható
hatásokra való alkalmazással, valamint a szemléletformálással is.
Tartalmi elemei láthatók a dián. Tartalmaz egy részletes helyzetelemzést,
helyzetértékelést. Ezekben megtalálható a megye üvegházhatású gáz kibocsátási
leltára, valamint egy olyan tíz tématerületet érintő éghajlati érzékenységvizsgálat is,
amely kulcs fontosságú. Emellett a helyzetértékelésben egy SWOT elemzési minta
található. Ezek alapján az értékelések alapján meghatároztuk a megye jövőképét,
valamint célokat rendeltünk hozzá mind a három témakörben, amelyekhez
intézkedések kerültek meghatározásra. A stratégia tartalmazza a végrehajtást is, azaz
egy finanszírozási tervet, egy partnerségi tervet és egy monitoring tervet is.
És akkor egy pár dolog a stratégiából, amely kulcs fontosságú. Meghatározásra
kerültek a megyében a klímaváltozással kapcsolatos fő kihívások. Ilyenek, mint a
hőhullámok negatív hatásai, az ár-és belvízveszély, villám árvíz kockázat, a lakossági
tüzelés káros hatásai, a felmelegedés és szárazodás, hogy csak a legfontosabbakat
említsem.
Emellett meghatározásra kerültek azok az erősségek és kitörési pontok is, amelyek a
megye életében nagyon fontosak. Ilyen a magas erdősültség, a sok természeti érték, az
átlag alatti viharkár érzékenység, a számos jó példa az energetikai korszerűsítésre és a
megújuló energiahasznosítás terén, valamint a megyei önkormányzat elkötelezettségét
is fontosnak tartottuk megemlíteni. Így megfogalmazódott a megyei klímastratégia
jövőképe, amely azt mondja, hogy Zöld és Innovatív Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
amely azt vetíti előre, hogy tudatosan egy klímabarát, energiahatékony pályán indul el
a megye a társadalmi, gazdasági megújulás felé a klímatudatos és zöld
gazdaságfejlesztés terén, az ország egyik példamutató térségévé válva. Ezt a jövőképet
-egy elég bonyolultnak tűnő, de nem az-célrendszer segíti, mely átfogó célt, specifikus
célt és részcélokat is meghatároz. Nagyon fontos, hogy mind a megelőzésre, mind a
felkészülésre és alkalmazkodásra, mind a szemléletformálásra meghatároz célokat.
Ezekhez a célokhoz intézkedések kerültek meghatározásra és a végrehajtás is.
És szeretnék pár szót szólni a széleskörű társadalmasításról, amit a Magyar Bányászati
és Földtani Szolgálatnál mi kulcsfontosságúnak tartunk. Tehát egy olyan közösségi
stratégiaalkotási folyamat zajlott le az elmúlt hónapokban, amelynek során a Megyei
Éghajlatváltozási Platform ülésein folyamatosan egyeztettük a stratégia tervezetét a
tagokkal, valamint négy különböző célcsoportnak szóló workshop került
lebonyolításra, amelyen szintén egyeztetésre kerültek a stratégiában található
cselekvési irányok, valamint december 1.-től egy szélesebb körű társadalmasítás is
elindult, amelynek eredményeként 32 darab észrevétel érkezett hozzánk. A
véleményezők között szeretném kiemelni az Észak-Magyarországi Vízügyi
Igazgatóságot, a Klímabarát Települések Szövetségét és a megyei közgyűlési tagokat
is. Az észrevételek jellegéről pedig fontosnak tartjuk elmondani, hogy a 80 százaléka
tartalmi kiegészítés volt. Úgyhogy ezeket mind átvezettük és elfogadtuk a stratégia
kialakítása során. Azt még szeretném elmondani, hogy a Klímabarát Települések
Szövetsége mind tartalmi, mind formai szempontból értékesnek minősítette a stratégiát
és szeretném megköszönni a beérkezett véleményeket és szeretném megköszönni a
Megyei Éghajlatváltozási Platform tagjainak és a megyei önkormányzat
munkatársainak is a közreműködését a stratégia kialakításában. Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a prezentációt. Az előterjesztést
két bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. A Bizottságunk 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés bizottságunk is megtárgyalta a napirendet. 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett és elfogadta és elfogadásra javasolja. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit,
a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
25 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
11/2018. (II. 26.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Klímastratégia 2018-2030 című dokumentum
elfogadása.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Klímastratégia 2018-2030 című dokumentumra vonatkozó
javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a határozat melléklete szerint elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Klímastratégia 2018-2030 című dokumentumot.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
2. A Közgyűlés elrendeli a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Klímastratégia 20182030 című dokumentumnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
honlapján (www.baz.hu) történő közzétételét.
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Felelős:
Dr. Kovács János, főjegyző
Határidő: azonnal
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 13. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen a munkát Adrienn.

9. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
elkészítéséről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Területrendezési

Terv

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 14. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
Közgyűlés 97/2017. (XI. 30.) határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a
megyei területrendezési terv módosításának költségeihez történő állami hozzájárulás
igénylése érdekében. Felhatalmazta továbbá elnökét a pályázat benyújtására, a
támogatási szerződés megkötésére, a szükséges intézkedések megtételére, és a
kapcsolódó dokumentumok aláírására.
A tájékoztatóban ezúton értesítjük a tisztelt Közgyűlést, hogy a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat 2017-ben sikeresen pályázott a megyei
területrendezési terv elkészítésével kapcsolatban.
Az önkormányzat a Miniszterelnökségtől 20.000.000,- Ft támogatásban részesült, a
támogatási szerződés aláírására még 2017. decemberében sor került. A támogatási
szerződésben foglaltaknak megfelelően, a jogszabályi előírások szerint kívánjuk
elvégeztetni a megyei területrendezési terv felülvizsgálatát.
A támogatott tevékenység megvalósításának időszaka: 2017–2018. év. Ez alapján
kérjük a tisztelt Közgyűlés által az előterjesztés elfogadását.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést két
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. A Bizottságunk 10 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja Közgyűlésnek.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, Közgyűlés,
bizottságunk tudomásul vette a tájékoztatót a Területrendezési Terv előkészítéséről.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit,
a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni. Lukács András frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Valóban látni, hogy a
megyei közgyűlés milyen fontos, érdemi napirendet tárgyal. Amikor elolvastam, hogy
tájékoztató a Megyei Területrendezési Terv elkészítésről, majd végig olvastam az
előterjesztést, aminek a végén az derült ki, hogy nincs terv, el sem kezdődött, akkor
elgondolkodik az ember egy picikét, hogy tehát ennyire komolytalanul vesszük a saját
dolgainkat, hogy ezt önálló napirendként megtárgyaljuk. Nem az Elnök úr jelenti be,
hogy majd visszatérünk, ha majd lesz valami érdemi dolog, de az
önkormányzatiságról, arról ne beszéljünk, mert az nem illik ide, meg az nem a
hatáskörünk.
Kedves képviselőtársak úgy érzem, hogy kezdünk egyre komolytalanabbak lenni.
Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Főleg akkor, amikor nem olvassuk el az
előterjesztéseket frakcióvezető úr. 2018. november 30.-án tárgyalt a Közgyűlés arról,
amiben felhatalmazta a közgyűlés elnökét a szerződés aláírására. Ez a tájékoztató arról
szólt, hogy időközben decemberben a szerződés megkötésre történt és most kezdjük
meg a munkát, mint ahogy látható benne 2018. decemberéig kell ezt a feladatot
elvégeznünk. Köszönöm szépen.
Más hozzászólást nem látok. A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat,
azonban kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről,
tehát, hogy meg fogjuk kezdeni ennek a tervnek az elkészítését.
21 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Köszönöm szépen.

10. Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások
felülvizsgálatára
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 15. sorszám alatt.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
megyei önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal megállapodást kötött a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján,
melyet a Közgyűlés 5/2015. (II. 12.) határozatával hagyott jóvá.
A Megállapodások IV. pontja 1.) alpontja előírja annak évenkénti felülvizsgálatát a felek
részéről.
Ennek megfelelően mind a négy, így a német, a roma, a ruszin, és a szlovák területi
nemzetiségi önkormányzattal egyeztetés történt a megállapodásban foglaltakról.
Az önkormányzatok részéről javaslat nem érkezett, ezért kizárólag a hatályos
jogszabályi rendelkezések kerültek beépítésre az új együttműködési megállapodásba.
Ezeknek jóváhagyását kérjük a tisztelt Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a javaslatot egy bizottságunk
véleményezte. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. A Bizottságunk 10 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Lukács András frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Csak azért, hogy
bizonyítsam, hogy el szoktam olvasni az előterjesztéseket, szeretném megkérdezni, a
mai napon ön szabadságon van, mert a határozati javaslatban február 26.
szabadságként van beütemezve. Tehát valóban nagyon komoly és tartalmas az
előterjesztés. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Megint nem
arról a napirendről beszél, ma már másodszor, mint amit éppen tárgyalunk. Az majd a
következő napirendi pont lesz. Eredetileg 15.-re volt tervezve a mai közgyűlésünk, én
ezt a szabadságütemezést januárban készítettem, tehát úgy terveztem, hogy a mai
napon szabadságon leszek, de helyette itt vagyok és közgyűlést vezetek.
Visszatérve a napirendi pontokhoz. Egyik nemzetiségi önkormányzat sem jelezte azon
szándékát, hogy szeretne a megállapodáson változtatni. Más kérdést, hozzászólást nem
látok. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
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25 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
12/2018. (II. 26.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi
önkormányzatok közötti megállapodások megkötése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok közötti
megállapodások felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés jóváhagyja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német
Nemzetiségi Önkormányzattal (1. számú melléklet), a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Területi Roma Önkormányzattal (2. számú melléklet), a Borsod-AbaújZemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzattal (3. számú melléklet), a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzattal
(4. számú melléklet) a helységhasználat, a nemzetiségi önkormányzatok működési
feltételeinek biztosítása, a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása tárgyában kötött
megállapodásokat e határozat 1-4. számú mellékletében foglaltak szerint.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 1. pontban megjelölt négy területi
nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodásokat aláírja.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a Közgyűlés Elnöke
azonnal

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a Mellékletek
között 16. sorszám alatt.
11. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2018. évi
szabadság ütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 17. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A 26.-át frakcióvezető úr, majd át fogom írni és
tájékoztatom, hogy melyik napon szeretném kivenni a szabadságomat. Az
önkormányzati törvény 49. § (1) bekezdése alapján bejelentem személyes
érintettségemet, azonban a döntéshozatalban részt kívánok venni.
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Megkérdezem, hogy kíván-e valaki a képviselők közül kizárási javaslatot tenni?
Nem látok jelentkezőt.
Megállapítom, hogy kizárási javaslat nem hangzott el, ezért a döntéshozatalban részt
fogok venni, szavazni fogok.
Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 199. törvényben foglaltak szerint a
polgármester előterjesztésére a képviselő testület minden év február 28-ig jóváhagyja a
polgármester szabadságának ütemezését. Tekintettel arra, hogy a törvény értelmében a
polgármesterre vonatkozó szabályokat a megyei közgyűlés elnökére értelemszerűen
vonatkoztatni kell, a jelen előterjesztésben a fenti törvényi előírásnak teszünk eleget,
melynek elfogadását kérjük a tisztelt közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A javaslatot bizottságok nem véleményezték.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
24 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
13/2018. (II. 26.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2018. évi szabadság
ütemezésének jóváhagyása
A Közgyűlés megismerte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökének
2018. évi szabadság ütemezéséről szóló javaslatát és a tervnek megfelelően az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
Hónap
január 02, 17, 19, 25, 26
február 9, 16, 22-23, 26
március 2, 9-10, 22-23, 29
április 6.
május 18, 24-25.
június 7, 8, 21-22.
július 5-6, 9-13, 16-20.
augusztus 6-10, 30-31.
szeptember 21, 28..

Munkanapok száma
5 nap
5 nap
6 nap
1 nap
3 nap
4 nap
12 nap
7 nap
2 nap
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október 12, 19, 26.
november 16, 23.
december 7, 13-14, 17-19, 27.
Felelős:
Határidő:

3 nap
2 nap
7 nap

Dr. Kovács János főjegyző
2018. december 31.

12. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2017. II.
félévi tevékenységéről
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés alelnöke, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár Bizottság elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 18. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
Megyei Értéktár Bizottság megfelelve a magyar nemzeti értékek és hungarikumok
gondozásáról szóló Kormányrendeletben foglaltaknak, félévente beszámol
tevékenységéről a Közgyűlésnek.
A bizottság 2017. év második félévében szeptember 19-én ülésezett, ahol megtárgyalta
a:
1.) Javaslat a „szomolyai rece”Magyar Értéktárba történő felvételére, valamint a
2.) Javaslat a „Karcsai hajtovánka, a Karcsai kemencés lepcsánka, a Karcsai
lakodalmas töltelék, a Karcsai nagybéles, a Karcsai Református templom, a
Karcsai törvepaszuly, a Karcsai Értéktár falvédőgyűjteménye, a Karcsai vászon
felhasználása” Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktárba történő felvételére
tárgyú javaslatokat.
A Javaslat a „szomolyai rece” Magyar Értéktárba történő felvételére 2017. szeptember
29.-én a Hungarikum Bizottság elnöke részére megküldésre került, a karcsai értékek
pedig bekerültek a megyei értéktár elemei közé.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a
Földművelésügyi Minisztérium pályázati felhívására „Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
nemzeti értékek bemutatkozása a jósvafői Hucul Lovas Napon” címmel, melyet a
minisztérium a maximálisan elnyerhető 2.000.000,-Ft vissza nem térítendő
költségvetési támogatásban részesített.
A 2017. december 8.-án megrendezett Megyei Hucul Lovas Nap célja egyrészt az volt,
hogy a hucul lófajta génmegőrzésének fontosságára és a fajta turisztikai kínálatára
hívja fel a figyelmet, másrészt pedig, hogy nemzeti értékekeinket -így pl. Cigánd,
Szomolya, Csernely, Karcsa, Encs települési és megyei értéktárban lévő nemzeti
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értékeit- a fiatal generáció is megismerje. Ennek a pályázat eleget is tett, hiszen közel
150 gyermek részt tudott venni a rendezvényen.
A bizottság a 2017. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját a 6/2018. (I. 30.)
határozatával fogadta el.
Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a javaslatot elfogadni
szíveskedjen. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A beszámolót három
bizottságunk véleményezte. Kérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. A Bizottságunk 10 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. 14 igen szavazattal bizottságunk elfogadta és elfogadásra javasolja a
beszámolót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonya:
Bizottságunk a határozati javaslatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja a Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit,
a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Pasztorniczky István képviselő úrnak adom meg a szót.
Pasztorniczky István: Köszönöm szépen Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés, megragadom
az alkalmat, hogy tájékoztassam a közgyűlés tagjait, hogy a napirend kapcsán
rámentem részben az Értéktár Bizottság honlapjára, másrészt pedig teszteltem is azt és
feltöltöttem megyei értékként a Megyeháza épületet és Díszterme témájú javaslatomat.
Ezt csak azért, miután itt ülésezünk és ezek a szép freskók és maga az épület is úgy
gondolom, hogy egy olyan érték, ami a miénk is. Tehát erről akartam tájékoztatni a
közgyűlés tagjait. Maga a honlap működésében volt némi zavar, meg bizonyos
hiánypótlás még részemről is várandó, de ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Más jelentkezőt
nem látok. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
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szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű
többség szükséges.
25 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
14/2018. (II. 26.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2017. II. félévi
tevékenységéről.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2017. II. félévi
tevékenységéről szóló beszámolót, és az alábbi döntést hozza:
1.) A Közgyűlés elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2017.
II. félévi tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
2.) A Közgyűlés felkéri a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság
szervezési, titkársági, adminisztrációs feladatait ellátó Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztályát, hogy jelen
döntését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (www.baz.hu),
valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár hivatalos honlapján
(www.baz.hu/ertektar) hozza nyilvánosságra.
Felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály osztályvezetője
Határidő: értelem szerint

13. Tájékoztató a TOP-5.1.1-15 kódszámú, Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési
együttműködés
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében
című
pályázat
megvalósításának előrehaladásáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 19 sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Foglalkoztatási
és Gazdaságfejlesztési Paktumszervezete a 2018. február 21-ei ülésén megtárgyalta és
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4/2018 számú határozatával elfogadta 2018. évi munkatervét, amely az előterjesztés
kiegészítéseként utólag került megküldésre a Közgyűlés tagjai részére.
Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az
előterjesztésben a megyei foglalkoztatási paktum 2017. évi tevékenységéről adunk
tájékoztatást.
Megalakult és mára 35 taggal működik a Paktumszervezet, a szakmai és menedzsment
munkatársak minden konzorciumi tagnál felvételre kerültek. Az év során elkészült
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Foglalkoztatási Stratégája, majd az év második felében
megkezdődött a képzés és a foglalkoztatás is a programon belül.
A projekt a megvalósítási szakaszába lépett, ehhez kapcsolódóan jelen közgyűlési
előterjesztéshez-ahogy azt Elnök úr is említette- kiegészítésként megküldésre került a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Paktum és
Paktumiroda munkaterve, melyek a 2018. évi tevékenységeket tartalmazzák. A
munkaterveket a Paktumszervezet – ahogy azt szintén Elnök úr említette - 4/2018.
számú határozatával fogadta el 2018. február 21-én. Ennek megtárgyalását és
elfogadását kérjük a tisztelet Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót mind a három
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 10 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. A Területfejlesztési Bizottság a TOP-51.1.-15 kódszámú, Foglalkoztatási
és gazdaságfejlesztési Paktum tájékoztatóját megtárgyalta és 13 igen szavazattal
elfogadta és elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonya:
Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk a tájékoztatót 7 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit,
a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
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A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
25 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés a tájékoztatót elfogadta.

A közgyűlés zárt ülésen folytatódik, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz.

A zárt ülést követően.

16. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat elektronikus
közbeszerzési rendszerbe történő regisztrációjára, a regisztrációt elvégző
természetes személy kijelölésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 20. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztés a mai nap folyamán került
kiosztásra. Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19.)
Korm.rendelet 35. § (6) bekezdése értelmében minden, a Kbt. 5.§ (1) bekezdés szerinti
ajánlatkérőnek minősülő szervezet legkésőbb 2018. március 1-jéig köteles az
elektronikus közbeszerzési rendszerben regisztrálni.
2018. április 15-től – az EKR kötelező bevezetésétől – csak az EKR-ben jóváhagyott
regisztrációval rendelkező ajánlatkérők indíthatnak közbeszerzési eljárást.
A szervezet regisztrációjára egy természetes személy regisztrációját követőn kerülhet
sor, aki a szervezetet, azaz az ajánlatkérőt felvezeti az EKR-be, ezért szükséges a
Hivatal közbeszerzési feladatait ellátó ügyintézőjét erre kijelölni. Ennek elfogadását
kérjük a tisztelt Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot bizottságok nem
véleményezték. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben
kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
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Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy 24 igen, 0 nem és 0
tartózkodással a Közgyűlés a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
17/2018. (II. 26.) határozata
Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat elektronikus
közbeszerzési rendszerbe történő regisztrációjára, a regisztrációt elvégző természetes
személy kijelölésére
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat elektronikus
közbeszerzési rendszerbe történő regisztrációjára, a regisztrációt elvégző természetes
személy kijelölésére tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy elnöke felhatalmazza a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Hivatal közbeszerzési feladatait ellátó
ügyintézőjét arra, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
elektronikus közbeszerzési rendszerbe történő regisztrációját annak nevében
elvégezze, valamint hogy az elektronikus közbeszerzési rendszer alkalmazására
vonatkozó jogosultságokat gyakorolja, továbbadja.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlése elnöke
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
2. A Közgyűlés felkéri Főjegyzőjét, hogy jelen határozat 1. pontja értelmében
tekintse át a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatát, és a szükséges módosításokat végezze el.
Felelős:
Dr. Kovács János, főjegyző
Határidő: 2018. június 30.

17. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Egyebek napirendi pontban jelezte hozzászólási
szándékát Budai Erzsébet képviselő asszony. Megadom neki a szót.

41
Budai Erzsébet: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés szeretném tájékoztatni a tisztelt
Közgyűlést arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének minden képviselő
eleget tett, valamint kérem majd, hogy Pap Zsolt képviselő úr is, aki ma tett esküt a
közgyűlésben tegyen majd eleget ennek a kötelezettségnek. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándékát jelezte
Hocza Tamás képviselő úr. Megadom a szót.
Hocza Tamás: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Pont elment Szamosvölgyi
képviselő úr, aki lehet, hogy a kérdésemmel kapcsolatban esetleg kompetens, így hát
kénytelen vagyok Elnök úrtól kérdezni, hogy az elmúlt hétvégén felmerült, hogy a
sátoraljaújhelyi kórház csecsemő-és gyermek szakellátó rendszerében problémák
merültek fel és orvoshiány lépett föl. A tegnap esti sajtóban az látott nyilvánosságot,
napvilágot, hogy sikerült ezt a helyzetet orvosolni. Ezzel kapcsolatban szerettem volna
feltenni kérdést, hogy milyen szakellátó orvost sikerült és ki az személy szerint, hogy
ki látja el a csecsemő-és gyermek osztályon a szakellátást. Ez egy egyszerű háziorvos,
vagy pedig osztályos szakorvos főorvos, aki most jelen pillanatban ellátja ezt a dolgot?
Másik dolog, itt a napirendek között szerepelt a területfejlesztési stratégia, van
területfejlesztési koncepció, stb., ezek évek óta megvannak, viszont sajnos a megyében
élők nem látnak a megvalósulásából csak csekély részt, illetve minimális dolgot.
Folyamatosak a gyakorlatban az úthálózattal kapcsolatos fejlesztések elmaradásai.
Tehát 4 éve az önök országgyűlési képviselői megígértek, tehát folyamatosan az
utakkal kampányoltak, a 26-os út főút négysávosítását. Nem történt meg. A 37-es út
négysávosítása, nem történt meg. A 3-as számú főút mellett az M30 autópálya építse
nem történt meg. Azt tudom, hogy már ez majdnem indul. Hiába nevet Szeles
képviselőtársam, nincsen 30-as autópálya, megépítették a végét, tehát van egy
autópálya Miskolcig, aztán van vége. Tehát ez nagyon-nagyon szuper. És
folyamatosan halálos balesetek vannak és a halálos balesetek jelentős része a
kamionforgalom miatt következik be. Tehát itt életeket veszítünk el a kamionok miatt,
a kamionok közlekedése miatt. Tehát én javaslom vagy kérem, hogy sürgessék meg
ezeknek a főutaknak és gyorsforgalmi utaknak, vagy leendő autópályáknak az
elkészülését, mert akkora kamion-és teherforgalom van, hogy a közlekedést hátráltatja,
nehezíti, a láthatóság miatt és gyakorlatilag korábban Szerencsről Miskolcra be
lehetett érni 25-30 perc alatt, gyakorlatilag ez az idő manapság már 45-50 perc.
Illetve az elmúlt héten a sajtóban felmerült, hogy Tamás Barnabás úr,
képviselőtársunk, Putnok polgármestere, egy ilyen területfejlesztési stratégiai
egyeztetésen polgármestereket a sajtóközlemények szerint fenyegetett, illetve bizonyos
kijelentéseket tett. Nem láttam tőle a sajtóban cáfolatot, sem megerősítést, így itt
személyesen kérdezném, hogy akkor valóban megtörténtek-e ezek a mondatok, illetve
mivel nem láttam cáfolatot, akkor minimum, hogy elnézést kér emiatt, vagy akár
lemond. Illetve, ha nem akkor tessen kijönni és hátat fordítani és a Jobbik frakciója
majd teljesíti a kívánságát. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr a kérdését. Tamás
Barna képviselő úrnak adom meg a szót. Ügyrendit kért.
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Tamás Barnabás: Tisztelt Közgyűlés, ez itt már választási kampány, nem pedig a
közgyűlésről szól, személyeskedésről szól. Én ezt be tudom annak, meg nyilván a
bíróság is be fogja tudni annak, akik ezt így elferdítették, mert egyáltalán nem erről
volt szó és nem volt Területfejlesztési Tanács ülés. Nem ott hangzott el.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Képviselő úr a feltett néhány
kérdésére megpróbálok válaszolni. Az utak tekintetében nem tudok teljes körű választ
adni. Természetesen az M30-as most még arról szól, hogy mennek még a területkisajátítások. Éppen kaptunk arról értesítést, hogy még a jövő héten lesz ismét egy
ilyen terület-kisajátítási egyeztetés, ugyanis azok a magánszemélyek, akiknek
felajánlották azt az értéket, hogy milyen mértékben történne a kártalanítás, egyelőre
nem fogadják el. Tehát a probléma az, hogy még mindig a terület-kisajátításon megy
az M30-as kapcsán a vita. A 37-es főútról, arról volt szó, hogy Szerencsig négysávos
lesz. Ehhez hazai forrást kellene rendelni, a tervek egyébként meg készülődnek a
háttérben. Ettől részletesebb információt erről nem tudok önnek adni.
A sátoraljaújhelyi kórházzal kapcsolatban valóban pénteken röppent föl a hír.
Egyetlenegy orvos dolgozott ott gyermek fronton. Az orvos kolléga picit túlterhelt volt
az elmúlt időszakban, mert a helyettesítését nem sikerült megoldani. Pénteken
fölröppent, hogy esetleg megszünteti a tevékenységét, de a hétvégi egyeztetéseknek
köszönhetően, ma reggel 8 órától ugyanaz az orvos folytatja a tevékenységet, tehát
biztosítva van Sátoraljaújhelyben, a kórházban a gyermekellátás. Köszönöm szépen a
kérdést. Lukács András frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Igaz, hogy a demokrácia
és az önkormányzatiság védelmezői nem tartották indokoltnak, hogy a mai
közgyűlésen tárgyaljunk egy előterjesztést, amely annak a szóbeszédnek, egyesek
szerint kormányzati szándéknak vetett volna gátat, hogy az önkormányzatok 2000 fő,
vagy többek szerint 5000 fő alatt 2019. őszétől megszűnnének. Tudom, hogy a többség
mindig dönthet úgy, hogy mely kérdést tűzi napirendre és melyet nem. Ez viszont
üzenet. Üzenet azoknak, akik a megyében élnek, hogy ki mit tart fontosnak.
Meggyőződésem, hogy sokaknak fontos az önkormányzati rendszer fönntartása és
nekem nem megnyugtató, amit Elnök úr megnyugtatónak vélt, hogy Miniszterelnök úr
lezárta a kérdést, azt mondta, hogy nincs ilyen kormányzati szándék jelenleg.
Miniszterelnök úrról bár tudjuk, hogy soha nem hazudott, meg nem hazudik ma sem,
de mondott ő már különb dolgokat is, amikor a nyugdíjrendszer kvázi átalakításából az
történt, hogy a 3000 milliárd államosítását követően megígérte, hogy névre szóló
folyószámlák, nyugdíj folyószámlák lesznek. Keresse meg Elnök úr, én nem találom,
lehet, hogy valakinek van ilyen folyószámlája, nyugdíj folyószámlája nincs sokaknak.
Sok egyéb példát lehetne felhozni, de nem akarok kampánybeszédet tartani. Én csak
azt akarom kérni, hogy a jövőben legalább a demokrácia látszatát tartsuk fönn és
fajsúlyos kérdésekre, fajsúlyos választ adjunk, legalább vitatkozzunk róla, mert én
vártam volna például Elnök úrnál, nem akartam már még egyszer napirendnél szólni,
hogy akkor, amikor a szabadságütemezést jóváhagyta a megyegyűlés egyhangúlag,
akkor legalább egy előterjesztői módosítást tett volna, hogy komollyá tegye a döntést,
a határozati javaslatot legalább azon az egy ponton. Valóban kezdünk komolytalanná
válni, higgyük el. Főleg így, hogy magunkat tesszük azzá. Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a hozzászólást. Aros János
képviselő úrnak adom meg a szót.
Aros János: Köszönöm szépen Elnök úr. Ez utóbbira nem kívánok reagálni, hiszen
olyan légből kapott felvetésekre, aminek semmi alapja nincs, nem hiszem, hogy kell
reagálni. Sok ilyet fogunk még hallani majd az előttünk lévő néhány napban,
valószínűleg 40 napban.
Sátoraljaújhellyel kapcsolatban vártam, hogy visszajöjjön polgármester úr, mert ő a
leginkább szakavatott, hogy mik történtek ezzel kapcsolatban az elmúlt hétvégén.
Amit Elnök úr elmondott, az így volt. Annyi jó hírem van, hogy a sajtótájékoztatót
igazgató úr tegnap megtartotta, örömmel jelentette be, hogy ma reggel megtörténik a
munka fölvétele, sőt úgy néz ki, hogy még egy orvossal sikerül erősíteni az osztályt.
Tehát van, aki végzi a munkáját, mint például a településnek a polgármestere, vagy
országgyűlési képviselője és láttuk, hogy van, aki pedig nagy lendülettel kiáll a kórház
elé kampányolni ebben a témában is. Ez utóbbit nem tartom ízlésesnek. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Más jelentkezőt
nem látok. Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a márciusi ünnepi közgyűlésünkre 2018.
március 14-én, szerdán 11,00 órai kezdettel a Szerencsi Vár Színháztermében kerül
sor. Az ünnepi beszédet Kovács Zoltán kormányszóvivő mondja. A meghívót
rövidesen eljuttatjuk képviselőtársaimhoz és már azt is tudom önöknek jelezni, hogy
2018. június 16.-án a Megyenapunkat pedig Mezőkövesden fogjuk tartani,
Mezőkövesd városával együtt.
A mai napi munkát köszönöm mindenkinek, jó pihenést kívánok.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke

