Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1691-19/2018.
-J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2018. május 3. napján 10:00
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.

Aros János
Bánné dr. Gál Boglárka
Budai Erzsébet
Dr. Csiba Gábor Tamás
Csiger Lajos
Demkó Dóra
Jámbor Márk István
Janiczak Dávid

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Szalai Szabolcs
Szamosvölgyi Péter István
Szegedi Judit Katalin
Szeles András
Tamás Barnabás László
Török Dezső
Vadnai Zoltán Géza

Távol:
Balla Gergő, Bíró László, Hocza Tamás Attila, Pap Zsolt, Szűcs Erika Mária, Vécsi
István
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. Dr. Pozsgai Zsolt rendőr vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos,
személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes (meghívó
szerinti 1-2. napirend)

megjelent
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
nem
igen
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2. Varga János rendőr alezredes, osztályvezető, Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Rendőr-főkapitányság
Mezőkövesdi
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály – kitüntetett
(meghívó szerinti 1. napirend
3. Dendel Balázs címzetes rendőr zászlós, körzeti megbízott, BorsodAbaúj-Zemplén
Megyei
Rendőr-főkapitányság
Szerencsi
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály – kitüntetett
(meghívó szerinti 1. napirend)
4. Csóra György, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr
Szövetség (meghívó szerinti 2. napirend)
E. az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek képviselői
1. Miskolci Törvényszék – Dr. Répássy Árpád
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség – Dr. Miskolci
László
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság – Dr.
Vereckei Csaba, megyei rendőrfőkapitány
F. a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
1. Stumpf Andrásné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. Barna Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Roma
Önkormányzat elnöke
3. Bán Gergelyné Szónoczky Mária, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Területi Ruszin Önkormányzat elnöke
4. Repka Antalné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák
Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
G. a sajtó képviselői
1. Észak-Magyarország
2. Európa Rádió
3. Irány TV
4. KULCS Magazin
5. Magyar Nemzet
6. MIKOM Kft.
7. MTI
8. Putnok Városi TV
9. Rádió M
10. RTL Klub
11. Szent István Rádió
12. TV2
13. Zemplén TV
14. Sajómente hírportál
15. Szuperinfó
16. Globo TV

igen

igen

igen

nem
nem
igen

nem
nem
nem
nem

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

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző, Dr. Sáfrány Borbála, a Szervezési-, Jogi és
Pénzügyi Osztály vezetője, Bánkuti Eszter, a Terület és Vidékfejlesztési Osztály
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vezetője, Czeglédiné Vitárius Ágnes pénzügyi csop.vez.,
informatikus, Szigeti-Molnár Krisztina jegyzőkönyvvezető.

Simon

Gáborné

A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelettel köszöntöm a
Közgyűlés megjelent tagjait, meghívott vendégeinket, valamint a hivatal részéről
megjelent munkatársakat! A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatképes, mivel a 29 megyei
önkormányzati képviselőből 22 fő jelen van, az ülést megnyitom.
Kérem, szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni. Jelenléti szavazást kérek.
Szíveskedjenek megnyomni az igen gombot.
Megállapítom,
hogy
22
megyei
önkormányzati képviselő van jelen a
teremben. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Öt képviselőtársunk hivatalosan is jelezte, hogy
nem tud részt venni mai közgyűlésünkön. Név szerint: Vécsi István, Balla Gergő,
Szűcs Erika, Hocza Tamás és Pap Zsolt képviselők jelezték, hogy a mai ülésünkön
nem tudnak részt venni. A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (3a) bekezdése
alapján tájékoztatom a Közgyűlést a Közgyűlés legutóbbi ülését követően történt
eseményekről és a hozott döntésekről. A tájékoztató a legutóbbi, 2018. február 26-ai
közgyűlés óta történt eseményeket foglalja össze.
 03.02. Miskolc, a hagyományokat folytatva a Magyar Ápolók Napja alkalmából itt
a Megyeházán köszöntöttük a megye ápolóit, illetve elismerések átadására került
sor.
 03.02. Miskolc, szintén a Díszteremben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Úszó
Szövetség 15., jubileumi díjátadó ünnepségét rendezte meg a Megyeházán, ahol a
sportolók, edzők, sportvezetők mellett a komoly áldozatokat vállaló szülőket is
köszöntöttem, mint házigazda, és díjat adtam át a LEN pontszámok alapján
megyénk legeredményesebb úszójának, a felnőtt bajnok Vécsei Rékának.
 03.06. Budapest, Pótápi Árpád nemzetpolitikai államtitkár levélben értesített,
hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. lebonyolításában egymillió forint
támogatást nyertünk határon túli partnerünk, Kárpátalja megye önkormányzatával
együttműködésben megvalósuló két projekt támogatására.
 03.09. Jósvafő részt vettem a megyei Éghajlatváltozási Platform 6. kihelyezett,
záró ülésén. A rendezvény célja a klímaváltozással kapcsolatos szakmai
kommunikáció biztosítása, a kapcsolat bővítés és tudásmegosztás volt.
 03.14. Szerencs, a hagyományokat folytatva ismét megyénk egy településével
együtt, az idén Szerencs Város Önkormányzatával közös ünnepi közgyűlés
keretében emlékeztünk az 1848. március 15.-ei forradalomra és szabadságharcra.
Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere mondott köszöntőt. Miután megnyitottam
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az ünnepi közgyűlést megyénk szülötte, Kovács Zoltán, kormányszóvivő mondott
ünnepi beszédet, majd kulturális műsorral folytatódott a megemlékezés.
03.15. Tokaj, Nemzeti Ünnepünk alkalmával Arló településen és Tokaj városában
megrendezett ünnepségen vettem részt, ahol ünnepi beszédet mondtam.
03.19. Tiszaújváros, Orbán Viktor miniszterelnök úr társaságában részt vettem a
japán JSR és a MOL csoport érdekeltségébe tartozó műgumigyár avatásán. Ezzel
tovább erősödött megyénk vegyipara.
03.20. Miskolc, a Megyeházán tartottuk meg a Via Carpatia 10. jubileumi
közgyűlését, amelyet megelőzően rövid tárgyalást folytattam felvidéki
partnerünkkel, Kassa megye új önkormányzati vezetőjével, Rastislav Trnkával.
03.26., Miskolc, a megyei foglalkoztatási paktum keretében kerekasztal
beszélgetést rendeztünk a Megyeházán, amely keretében több cég képviselője
ismertette az eddigi jó tapasztalatait.
03.27. Szirmabesenyő, Orbán Viktor miniszterelnök úr és Kovács F. László
tulajdonos társaságában részt vettem az Ongropack Kft. új telephelyének az
avatásán. A cég Kazincbarcikáról települ át és műanyag feldolgozással
foglalkozik.
03.28. Miskolc, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter társaságában részt
vettem a Yuassa Magyarország Kft. akkumulátor üzemének alapkőletételén. Az új
típusú akkumulátorokat fogják gyártani, valójában, amelyek könnyebb és
hosszabb időtartalmúak lesznek majd, Miskolc Északi Ipari Parkjában.
04.05. Halmaj, részt vettem az országos diák katasztrófavédelmi verseny megyei
döntőjén. Fontos, hogy a fiatalok megismerkedjenek a hatóságok munkájával,
tudják, hogy vészhelyzetben mit kell tenniük.
04.11. Miskolc, részt vettem és köszöntőt mondtam az Észak-Magyarország
napilap által szervezett, az egész megyére kiterjedő, Az igazi hősök köztünk élnek
szavazás nyerteseinek díjátadásán.
04.12. Miskolc, a Megyeházán, itt a Díszteremben a megyei civil központ
feladatait ellátó ERKE által szervezett civil egyesületi továbbképzésére került sor.
Itt közel 80 civil szervezet képviseltette magát. Arról szólt a képzés, hogy milyen
módon kell a civil szervezeteknek a törvényi megfelelőséget biztosítani az
elkövetkezendő időszakban.
04.25-27. Krakkó, a megyei önkormányzat delegációját vezettem az évente
megrendezésre kerülő Helyi Önkormányzatok Európai Konferenciáján.
05.02. Budapest, a tegnapi nap folyamán MÖOSZ ülésen, amelyen a Megyei
Önkormányzatok Országos Szövetsége elfogadta a 2017. évi pénzügyi
beszámolóját.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: 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 munkaterv 7. pontjában a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának
megválasztására vonatkozó javaslat szerepel. Az előterjesztést most még nem
tárgyaljuk, arra a felügyelőbizottság javaslatát követően a május 31-ei ülésen kerül sor.
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Egyébként pedig a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a
Közgyűlés napirendjére, mind a 17-re.
Megkérdezem, hogy a Közgyűlés tagjai részéről egyéb napirendi javaslat van-e?
Amennyiben van, kérem, szíveskedjenek azt megtenni.
Pasztorniczky Istvánnak adom meg a szót.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen Elnök úr, tisztelt Közgyűlés.
Egy javaslatom lenne és egy jelzésem. Az utóbbit mondom előre, az egyebekben
szeretnék hozzászólni. A javaslatom az lenne, hogy az Egyebek napirendi pontot a zárt
ülés elé hozzuk előre. Indoklásként azt tudom elmondani, hogy idő teli azzal, hogy
kivonulnak, újból jelenléti szavazás, újból bevonulnak, újból jelenléti szavazás.
szerintem, ha más jelentkező nincsen, egy nem túl hosszú napirendet betehetünk a zárt
ülés elé. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az egyebekben való
hozzászólást rögzítettem. Képviselő úr azt javasolja, hogy az Egyebek napirendi pont
előzze meg a zárt ülést. A Közgyűlés tagjait kérem, akkor szavazzunk, hogy
egyetértünk-e a javaslattal.
A javaslatról a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendi javaslat elfogadásáról.
13 igen, 7 nem és 3 tartózkodással a
napirendi
pontokat
megcseréltük.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérdezem képviselő társaimat, hogy egyéb
észrevétel javaslat van-e? Nem látok rá jelentkezőt. Akkor kérdezem a Közgyűlés
tagjait, hogy aki elfogadja így a módosított napirendet, az kérem, szavazzon. Szavazást
kérek.
23 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés a napirendi javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
18/2018. (V. 3.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. május 3-ai
ülése napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. május 3-ai
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj 2018. évi átadása
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2. Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról,
valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a határforgalom alakulásáról
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Előterjesztő:
Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye rendőrfőkapitánya
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017.
költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

évi

4. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének végrehajtásáról, javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
6. Éves összefoglaló jelentés a 2017. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
7. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
8. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi Programja 20172022 program végrehajtásának 2017. évi alakulásáról, tájékoztató a megye
településeinek
környezetvédelmi
programjairól,
javaslat
települési
környezetvédelmi programok megalkotására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
9. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált
módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Területi

Programjának

10. Tájékoztató a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs
Központ tevékenységéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
11. Javaslat az Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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12. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési
támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Alapítvány

13. Javaslat a Megszólaló Kezek Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
14. Javaslat a „Surányi Endre Szakképző Iskoláért” Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
15. Javaslat az „Egészségügyi Szakképzésért” Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
16. Egyebek
17. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának
2018. évi odaítélésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj 2018. évi átadása

A napirendhez nem tartozik írásos előterjesztés.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a megjelent Dr. Pozsgai Zsolt rendőr
vezérőrnagy urat, rendőrségi főtanácsost, személyügyi országos rendőrfőkapitányhelyettest, Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornokot, megyei rendőrfőkapitányt,
valamint a megye rendőri vezetőit, a jelenlevő kedves vendégeket.
Külön tisztelettel köszöntöm a kitüntetetteket abból az alkalomból, hogy a mai napon
kerül sor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjak 2018. évi
átadására.
Narrátor: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Vendégeink! A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről szóló
10/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet értelmében Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Közbiztonságáért Díj adományozható azon személynek, aki a megye közrendjének,
közbiztonságának szolgálatában hosszú időn át kiemelkedő, példamutató munkát
végzett, vagy más magatartással általános elismerést vívott ki a lakosság körében.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15/2018. számú
határozatával döntött a Rendőrség Napja alkalmából e kitüntetésben 2018. évben
részesülők személyéről.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjak átadására kerül sor.
A kitüntető díjakat átadja Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke és Dr. Vereckei
Csaba megyei rendőrfőkapitány.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Közbiztonságáért Díjat adományoz
Varga János rendőr alezredesnek,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály
osztályvezetőjének.
Varga János rendőr alezredes hivatásos rendőri szolgálatát 1988-ban kezdte a
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság állományában járőr beosztásban.
1996-ban a Rendőrtiszti Főiskola Közlekedésrendészeti Szakán szerzett felsőfokú
végzettséget. Ugyanebben az évben a Közlekedésrendészeti Osztály megbízott, majd
kinevezett vezetője lett.
Munkájára az alaposság jellemző, pontos és precíz vezető, felkészültsége kiemelkedő.
Szakterületének ismert és elismert személyisége, aki az eltelt évek alatt a
közlekedésbiztonsági, baleset-megelőzési feladatokra összpontosítva azon fáradozik,
hogy a közlekedők biztonságérzete javuljon, így nevéhez kötődik Mezőkövesden a
„Sulimoped” program. Szakmai támogatója az „Iskola rendőre” programnak,
amelynek keretében számos iskolában baleset-megelőzési oktatásokat szervez.
Titkára a helyi baleset-megelőzési bizottságnak.
Fegyelmezett és példamutató magatartása, vezetői területen szerzett szakmai
tapasztalatai jelentősen segítették abban, hogy a vezetése alatt álló
Közlekedésrendészeti Osztály kiemelkedő eredményeket érjen el.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Varga János rendőr
alezredes részére a megye közrendjének, közbiztonságának szolgálatában hosszú időn
át végzett kiemelkedő, példamutató munkájának elismerésére 2018. évben BorsodAbaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjat adományoz.
Narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése BorsodAbaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjat adományoz
Dendel Balázs címzetes rendőr zászlósnak,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Szerencsi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály
körzeti megbízottjának.
Dendel Balázs címzetes rendőr zászlós a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
elvégzését követően 2003-ban kezdte meg hivatásos rendőri szolgálatát a Budapesti
Rendőr-főkapitányság XVI. kerületi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályán
járőr beosztásban.
2005-ben kérelmére a Szerencsi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály
állományába került áthelyezésre ugyancsak járőrként.
Rátermettségére, kiemelkedő képességeire tekintettel 2011-ben körzeti megbízotti
kinevezést kapott, mely beosztást jelenleg is betölt. Tevékenységi területéhez Szerencs
város, valamint Bekecs és Legyesbénye községek tartoznak.
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Munkájáról, melyet példamutatóan, lelkiismeretesen végez, a lakosság részéről
folyamatosan pozitív visszajelzések érkeznek. A felé megnyilvánuló bizalmat jól
tükrözi az is, hogy a bejelentések nagy részét közvetlenül nála teszik meg.
Kiváló hely- és személyismerete révén az elmúlt években több alkalommal is fontos
információkkal
tudott
szolgálni
az
illetékességi
területén
elkövetett
bűncselekményekkel kapcsolatban a Bűnügyi Osztály részére.
A rendőrség hivatásos állományában eddig eltöltött szolgálati ideje alatt
felelősségérzettel végzett munkája bizonyította rátermettségét és a rendőri hivatás
iránti elkötelezettségét.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Dendel Balázs címzetes
rendőr zászlós részére a megye közrendjének, közbiztonságának szolgálatában hosszú
időn át végzett kiemelkedő, példamutató munkájának elismerésére 2018. évben
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjat adományoz.
Török Dezső, a Közgyűlés elnöke: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése és a jelenlevők nevében ismételten gratulálok a kitüntetetteknek. További
munkájukhoz jó egészséget és újabb szakmai sikereket kívánok.

2. Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról, valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a
határforgalom alakulásáról Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Előterjesztő:
Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye rendőrfőkapitánya
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál Csóra
György urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőrszövetség elnökét.
Felkérem az előterjesztő Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok urat, BorsodAbaúj-Zemplén megye rendőrfőkapitányát, hogy amennyiben szükségesnek találja,
egészítse ki a beszámolót.
Kérdezem továbbá Dr. Pozsgai Zsolt rendőr vezérőrnagy urat, rendőrségi főtanácsost,
személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettest, hogy azt követően kíván-e
hozzászólni az előterjesztéshez. Köszönöm szépen.
Dr. Vereckei Csaba: Tisztelt elnök úr, tisztelt Alelnök asszony, tisztelt hölgyeim és
uraim, tisztelt Közgyűlés! Az idővel az ember nem csak öregszik, hanem talán
rutinosabbá és tapasztaltabbá is válik és én megpróbálok bölcsen gazdálkodni a
rendelkezésemre álló időkerettel és nem a korábbi hibámba esni, úgyhogy nagyon
röviden egészíteném ki az írásos anyagot, amit tudomásom szerint mindenki
megkapott előzetesen.
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Tegnapi napon a bizottsági meghallgatás keretében, azt hiszem, hogy kimerítően
tárgyaltuk a témát és a feltett kérdésekre remélem, hogy megfelelő válaszokat tudtam
adni. Annyit szeretnék hozzáfűzni az írásos anyaghoz, hogy Magyarországon és
természetesen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is kiegyensúlyozott a közbiztonság,
sem földrajzi, sem rendészeti értelemben nincsenek no-go zónák. a megyében és
Magyarországon a polgárok biztonságban és nyugalomban élhetik mindennapjaikat.
Az elmúlt esztendő jelentős nemzetközi eseményekkel terhelt volt. Hacsak egy rövid
felsorolás keretében felidéznénk a FINA Vizes Világbajnokságot megrendeztük, volt
ifjúsági olimpia, judo világbajnokság, FORMA1-es futam, Visegrádi Négyek
legfelsőbb vezetőinek találkozóit megrendeztük, itt járt az orosz elnök, illetve az
izraeli miniszterelnök. Ezek az események majdhogynem egybe estek időrendi
sorrendben. Folyamatos feladatot jelentettek a teljes magyar rendőrségnek és ezeknek
a feladatoknak a biztosításában a megye rendőri állománya is részt vett és derekasan
helyt állt. Mindeközben azért folyamatos migrációs nyomás nehezedik a déli
határszakaszokra. Ezeknek a határőrizeti feladatoknak a kezelésében részt vettünk és
részt veszünk folyamatosan a megyei állománnyal. Illetve a migrációs válság Uniós
szintű kezelésében is közreműködtünk oly módon, hogy nemzetközi missziókban is
részt vettek és részt vesznek kollégáim. Emellett a válsághelyzet más irányú kezelése
céljából elrendelt és a készenléti rendőrség 3000 fős létszámbővítését célzó
toborzásból is kivettük a feladatokat, eredményesen teljesítettük ezeket a kihívásokat.
Mindezen sűrű és átlagostól eltérő, vagy azon felüli programok ellenére a megyében
nem következett be biztonsági deficit. A közterületi jelenlétünket tovább tudtuk
növelni és az általunk nyújtott szakmai eredményeknek köszönhetően javult a
megyében lakók szubjektív biztonságérzete.
Ezt az értékelést én három forrásból nyert információkkal szeretném megerősíteni,
illetve három forrásból származó információk, amik ezt a meggyőződést kialakították
bennem. Egyrészt ezek az információk és visszajelzések származnak a lakosságtól,
másrészt az önkormányzatoktól, harmadrészt pedig a szakmai irányító szervünktől az
Országos Rendőr-főkapitányságtól. A lakosság részéről úgy jutottunk ezekhez az
információkhoz, hogy 2017. év végén egy nagyon széleskörű közvélemény-kutatás
zajlott le Magyarországon. Itt a megkérdezettek háromnegyede válaszolt úgy, hogy
pozitív módon nyilatkozott a rendőrség munkájáról. általánosságban a lakosság
háromnegyede elégedett a magyar rendőrség munkájával. A megkérdezettek 50
százaléka tapasztalt javulást az elmúlt 10-15 évben a rendőrség teljesítményében és
több, mint 60 százalék nyilatkozott úgy, hogy a rendőrök felkészültsége jelentősen
javult. Közel 40 százalék nyilatkozott oly módon, hogy szerintük a korábban tapasztal
visszaélések száma csökkent a rendőrség munkáját illetően, illetve az egyetlen igazán
jelentős szegmens a megkérdezettek részéről, illetve a negatív visszajelzés a reagálási
idő gyorsasága kapcsán merült föl, de itt is a megkérdezettek kétharmada egyébként,
elégedett volt a rendőrség munkájával. Másrész az önkormányzatok a
Belügyminisztérium által 2011. év óta megismételt kérdőíves felmérésre nyilatkoztak
és az ötös fokozatú skálán a tavalyi évre nézve 4,46-os értékelést kapott a megye
rendőri állománya, ami egyébként magasabb, mint az előző év és az utóbbi 5 évben
folyamatosan emelkedik ez a fajta lakossági elégedettségi mutató itt a megyében.
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Ezen túlmenően év közben folyamatosan tettünk eleget a törvényi kötelezettségünknek
és a települési önkormányzatok előtt beszámoltunk. 111 alkalommal került erre sor és
mind a 111 alaklommal elfogadták a beszámolónkat a települési önkormányzatok.
És a szakmai értékelés a harmadik pillére, vagy lába ennek az értékítéletnek. Az
Országos Rendőr-főkapitányság a saját értékelésünket követően minősítette a megyei
rendőrállománynak a munkáját, amelyet kivételes minőségűre értékeltek. Tehát a
szakmai oldal is megerősítette azt a lakossági és önkormányzati véleményalkotást,
amiről számot adtam.
Emellett pozitív hatást gyakorolt és a jövőre nézve is pozitív hatást gyakorol az a tény,
hogy tavaly év végén 104 darab nagy teljesítményű és rendkívül jól felszerelt új
gépkocsit kapott a megye rendőri állománya. ezeknek a járműveknek a hadrendbe
állításával 6 évről 2,5 évre csökkent a szolgálati gépkocsik átlagéletkora, illetve az idei
év elején március, április hónapban a civil autók cseréje, illetve amortizációs
megújulása megtörtént. További több tucat rendőrautó érkezett a nyomozóknak és az
ügyintézőknek is. Ez is hozzátartozik a munkavégzés minőségének emeléséhez és a
munkakörülmények javulását pedig én abban látom majd, hogy elindult a megyében 7
rendőrségi objektumot érintően, 2 milliárd forint összegben egy felújítási,
korszerűsítési munkálatsorozat, aminek a közepén vagyunk és remélem, hogy ennek az
eredménye hamarosan látszódni fog.
Emellett az anyagban szereplő statisztikai adatokkal kapcsolatban, csak annyit
szeretnék jelezni, hogy szinte valamennyi értékelt szempont szerint javuló tendenciát
sikerült elérnünk, ami önmagunkhoz képest is, illetve az előző évi számadatokhoz
képest csak egy-két példa, hogy csökkent a regisztrált bűncselekmények száma
összességében és kategóriánként is. A 100 ezer lakosra jutó bűncselekményszám is
csökkent, a hatékonyságunk, eredményességünk nőtt, nőtt a nyomozáseredményességi
mutató és javult a felderítési eredményességünk, ami nagyon fontos és én ezt minden
évben kiemelem, hogy tavaly sem volt egyetlen-egy olyan emberölés a megyében,
aminek a tettesét ne derítettük volna föl és ne fogtuk volna el és ez érvényes
természetesen az idei év eltelt időszakára is.
Komoly hangsúlyt fektetünk a bűnmegelőzésre, a bűn-és baleset megelőzésre.
Kiegészíteném. Két kritikus szegmensét látom én a rendőri munkának itt a megyében,
az egyik a kábítószer bűnözés, a másik pedig a közlekedés-biztonság.
Meggyőződésem, hogy mind a kettő érdekében a leghatásosabban a megelőzés
eszközeivel tudunk majd élni. Az áldozatvédelem természetesen része a
bűnmegelőzésnek és itt országosan megint kiemelkedőt tudtunk teljesíteni, vagy
nyújtani, hiszen közel 600 esetben került sor a megelőző távoltartás jogintézményének
alkalmazására, ami azért fontos, mert szakmai meggyőződésünk, álláspontunk szerint
ezzel súlyosabb bűncselekményeket, tragédiákat lehet megelőzni. Tulajdon elleni
szabálysértésekre továbbra is kiemelt hangsúlyt fektetünk, hiszen ezek az apró
bosszúságok tudják a mindennapi életet megkeseríteni, az előző évek gyakorlatához
képest, tavaly is közel ezer fővel szemben alkalmaztuk a gyorsított eljárást és közel
ezer fő szabálysértési őrizetét hajtottuk végre.
Ami nagy öröm számomra és egyik szakmai célkitűzésem részbeni megvalósulása,
hogy 9 kiképzett és 3 növendék szolgálati kutyával bővült tavalyi évben a szolgálati
kutyáink állománya. Ehhez nagyon komoly segítséget kaptunk a megyében működő
önkormányzatoktól, amit ismételten szeretnék megköszönni. A kollégáim nagyon
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lelkesen állnak ennek a feladatnak a végrehajtása elé, nagyon-nagyon köszönik a
kutyákat és biztos, hogy eredményesen meg fogjuk tudni szolgálni ezt a
segítségnyújtást.
A közterületi szolgálatunk összességében javult, csekély mértékben nőtt a közterületen
eltöltött órák száma is. A legfontosabb talán, hogy a szolgálatteljesítés minősége
javult, hiszen a szakmai szempontok közül kiemelném azt, hogy több, mint 10
százalékkal nőtt a körözött személyek elfogásának aránya. Ami időt a közterületen
töltünk, azt szeretnénk minél hatékonyabban és minél eredményesebb tevékenységgel
eltölteni.
A megye valamennyi települése körzeti megbízottakkal lefedett. 252 rendszeresített
körzeti megbízotti státuszunk van. Egy-két apró fluktuációtól eltekintve, szinte teljesen
feltöltött ez az állomány, és amikor valahol a pótlás igénye jelentkezik, arra mindig
soron kívül intézkedünk.
És jön az idézőjeles feketeleves, a közlekedésbiztonság. Bár a balesetek száma
gyakorlatilag nem változott, eggyel több halálos baleset történt, mint az előző évben és
a meghaltak száma is azonos az előző évivel, itt sokkal komolyabb célkitűzéseket
fogalmaztunk meg, mint a szinten tartás, vagy a stagnálás. Ami eredmény, hogy
egyrészt csökkent az ittasan okozott balesetek száma és az ittasan balesetezők aránya,
viszont aggasztó, hogy ezzel szemben a bódult állapotban vezetők és a bódult
állapotban balesetet okozók száma megnövekedett. A tavalyi évben 4 olyan halálos
balesetünk volt, ahol igazolttá vált a bódult állapotban történt vezetés, ezért is
döntöttünk úgy, hogy új eszközöket és módszereket és az előre menekülés taktikáját
választjuk. Ezért állítottunk rendszerbe új szolgálati gépjárműveket új feladatokkal,
illetve teszt üzemben vásároltunk olyan eszközöket, amelyek az alkoholszondához
hasonlóan bizonyos körökben képesek jelezni a drogfogyasztást a közúti
közlekedésben résztvevőknél. Nagyon komoly reményeket fűzünk ezeknek az
eszközöknek az alkalmazásához.
POS terminálokat helyeztünk el járőrautókba, hogy a visszatartásos módszer
alkalmazásával nagyobb fegyelmet érjünk el a külföldi közlekedők körében is. Illetve
most tudatosult bennem, hogy kétszeresen is megerősítést nyert a közlekedési
szakterület tevékenysége hiszen, korábbi évek jól bevett gyakorlatához és egyik
büszkeségünkhöz híven az idén is lett „Év Rendőre” Borsod-Abaúj-Zemplén
megyéből, a Megyei Főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály vezetője Pitkó
László rendőr alezredes úr közlekedési kategóriában az év rendőre lett, illetve a megye
Közbiztonságáért díjat szintén egy közlekedési rendőr kaphatta most meg. Ez azt
jelenti számomra, hogy jó úton haladunk és az erőfeszítések, amelyeket megtettünk és
megteszünk, azok nemcsak statisztikai és szakmai eredményeket hozzák, hanem egybe
esik a nagyobb közösség értékítéletével is. Jelentem befejeztem. Illetve bocsánat Elnök
úr, majdnem kifelejtettem azt, ami már-már természetes, hogy ezt a sok jót és szépet
nem tudtuk volna összehozni és megalkotni, hogyha nincs az a támogatás, amivel a
munkánkhoz viszonyul, akár a megyei közgyűlés, akár a megye valamennyi települése
és tenni akaró embere és természetesen stratégiai partnerünk a Polgárőrség. Nagyon
szépen köszönöm a támogatást, a közreműködést és remélem, nem hangzik visszásan,
ha azt mondom, hogy a jövőben is számítunk ezekre a támogatásokra. Köszönöm
szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen főkapitány úrnak a szóbeli
kiegészítését és felkérném, vezérőrnagy urat szintén tegye meg hozzászólását.
Dr. Pozsgai Zsolt: Tisztelt Elnök úr, Alelnök asszony, Polgármester urak, tisztelt
Közgyűlés, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Engedjék meg, hogy Papp Károly rendőr
altábornagy, országos rendőrfőkapitány úr és az Országos Rendőr-főkapitányság
nevében tisztelettel köszöntsem önöket a mai beszámolón. 2017-ben is az volt a
rendőrség fő feladata, hogy Magyarország polgárai számára megfelelő minőségű
közbiztonságot garantáljon minden településen, az állampolgári bejelentésekre időben,
megfelelően és szakszerűen reagáljon. Az elmúlt években megfelelően folyamatos
közterületi jelenlétet biztosítottunk a közbiztonság alapjának. Rendőrszakmai
szempontból továbbra is komoly kihívást jelentett az illegális migrációval és a
terrorfenyegetettséggel kapcsolatos feladatok ellátása. A helyi közbiztonság
ellátásában stratégiai szövetségeseink a települési önkormányzatok, amelyekkel
rendszeres párbeszéd és kapcsolattartás valósult meg. A Főkapitány úr által említett
felmérés alapján országosan a települési önkormányzatok a rendőrséggel való
kapcsolatukat 97,8 százalékban jónak, vagy kiválónak értékelték. Köszönetemet
fejezem ki a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Közgyűlésnek, hogy a tavalyi év
folyamán is kiemelt figyelmet szentelt a Megyei Rendőr-főkapitányság
tevékenységére, a közbiztonságra és a közrendre. Köszönöm a Megyei Rendőrfőkapitányság állományának erkölcsi és anyagi támogatását. Biztosíthatom Önöket és
a megye polgárait, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság vezetése 2018. évben is
megtesz mindent annak érdekében, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányság megfelelő közbiztonságot tudjon garantálni a megye lakóinak. A
Megyei Rendőr-főkapitányság személyi állománya 2017. évben kiemelkedő munkát
végzett, úgy gondolom, hogy az eredmények és a számok magukért beszélnek.
Tisztelettel kérem önöket a beszámoló elfogadására és gratulálok az elismerésben
részesült kollégáknak és köszönjük még egyszer az elismerést és tisztelettel köszönöm
megtisztelő figyelmüket.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen rendőr vezérőrnagy úr
hozzászólását.
A beszámolót két bizottságunk tárgyalta és 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 a beszámolót 7 igen,0 nem és 2 tartózkodás mellett
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 elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Csiger Lajos frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Csiger Lajos, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés, Dandártábornok
úr, Urak, Vezérezredes úr, Kapitány úr. Köszönjük szépen ezt a beszámolót, amelyre
ugyan törvényi felhatalmazás alapján készülnek, de mégis mindig jó nekünk ezt látni.
Jó látni az eredményeket és ebben a beszámolóban még az is különleges, hogy konkrét
bűncselekményekről is szó esik benne. Én, mint helyi önkormányzati képviselő
Mezőkövesden meghallgattam és áttanulmányoztam és abban is javuló tendenciákat
fedeztem fel. Magam nevében és a FIDESZ frakció nevében szeretnék gratulálni
ezekhez az eredményekhez. Szeretném megköszönni a megye rendőri állományának a
munkáját, azt a hivatástudatot, azt az odafigyelést és akaratot, amelyet a közbiztonság
érdekében kifejtenek, hiszen biztonságban érezzük magunkat. Régebben emlegettünk
ilyen szubjektív biztonságérzetet is és az is javul és megvan a lakosság körében. Én
legalábbis így érzékelem. És a további munkájukhoz szeretnék jó egészséget és
kitartást és sikereket kívánni. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Lukács András frakcióvezető úrnak adom meg a
szót.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Tábornok úr,
Urak, Kapitány urak, tisztelt Képviselőtársak. Megszokhattuk, hogy minden évben
magas színvonalú és nagyon tartalmas beszámolót prezentál Főkapitány úr. Azt is
megszokhattuk, el vagyunk kényeztetve egy picit, hogy a statisztikák szinte kivétel
nélkül minden évben picit, vagy időnként jelentősebb javulásról tesznek
tanúbizonyságot a bűnügyi munka, a rendőri tevékenység szinte valamennyi területén.
Jóleső érzés azt is tapasztalni, hogy minden évben a beszámolókban találunk új
elemeket, új momentumokat. A bizottsági üléseken pedig mód van arra és a tegnapi
napon is mód volt arra, hogy egy-egy részterületnek a hátterét megismerhessük, mi
van a számok mögött, hogy az állampolgári ráérzések, megérzések azok helyesek, nem
helyesek, megalapozottak vagy nem megalapozottak. Ezért megnyugtató és még
egyszer mondom, jóleső érzés minden évben ezzel az anyaggal foglalkozni és
Főkapitány úr tartalmas beszámolóját elemezgetni.
Nagyon röviden két elemet emelnék ki a jelenlegi előterjesztésből. Az egyik az, hogy a
felderítési mutató ismét javult, kis mértékben ugyan, de ez az egyik eleme annak, hogy
a bűnelkövetők azt érezzék, hogy van visszatartó erő. Hiszen a súlyos
bűncselekményeknél kizárt, hogy megússzák Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az
elkövetők azt, hogy nem lesz a tettüknek következménye. Jóleső érzés, hogy azoknál
az úgynevezett kisebb és nehezen kezelhető cselekményeknél is javult ez a felderítési
mutató, amely az állampolgárok mindennapi biztonságérzetét mutatja, befolyásolja,
kvázi a kisebb értékű lopások, eltulajdonítások esetében is. Jó volna majd egyszer
tudni azt is, hogy a bírósági eljárások elhúzódása, eredményessége, vagy
eredménytelensége hogyan kapcsolódik a rendőri munkához, hiszen azt tudjuk, hogy
élen jár a megye a gyorsított eljárásokban, az előállításban. Itt közel 1000 fő esetében
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került sor erre csak 2017. évben, mert az elkövetőket a felderítés mellett a gyors
büntetés az legalább annyira visszatartja.
Érdekes elemezgetni a különböző kapitányságok mutatóit. Ebből pedig az a
következtetés is levonható, hogy nincs szoros összefüggés az emberek szociális
helyzete, vagy egy terület szociális-, demográfiai helyzete és a bűncselekmények
száma között. Bár ezt sokan feltételezzük, vagy feltételezték, hiszen a jobb
adottságokkal rendelkező körzetekben hasonló nagyságrendűek arányait tekintve a
cselekmények, mint a súlyos szegénységgel küzdő területeken. Nagy valószínűséggel
a belső arányok változnak.
A másik, ami a tegnapi napon is felvetődött és eléggé komoly érdeklődést váltott ki, az
a családon belüli erőszak problematikája, hiszen ez nincs annyira szem előtt. Mégis ha
azt nézzük, hogy milyen ennek a hatása a következő nemzedékre, akkor bizony nem
legyinthetünk egy apró gesztussal, hogy ez nem olyan túl nagy probléma. Hiszen nem
érint tömegeket, de ha azt nézzük, hogy Borsod megye-ahogy Főkapitány úr is
mondta-554 fő esetében alkalmazta a távolságtartás intézményét ideiglenes
intézkedésként, akkor azért ez mutatja, hogy egy jelentős számú családban okoz
gondot a családon belüli erőszak, hiszen meggyőződésünk-a szakirodalom legalábbis
ezt mondja-, hogy ebben a bűncselekmény kategóriában nagyon magas a látencia.
Tehát már azok az esetek kerülnek felszínre, amelyek zömmel rendőri intézkedést
igényelnek. Én gratulálok, ahhoz a példa értékű munkához, amit ezen a területen végez
a megye rendőri állománya, a hozzáértő szakemberek.
Egy apró jelzés csak, hiszen az elmúlt időszakban, az elmúlt években nagyon sokszor
foglalkozik a média az illegális migráció kérdésével. Tudom, hogy ez nagyon súlyos
probléma nagyon sok országban és látom, hogy a megyei rendőri vezetés is a
következő időszak feladatai között másodikként, kiemelt helyen szerepelteti az
illegális migrációt. De, ha azt nézzük, hogy hasonló ütemben fog fejlődni a probléma
megoldása, akkor a 2017-es 5 főből, 2-2,5 főre fog csökkenni az illegális migrációban
érintett személyek száma. Tehát megértem, hogy ezzel kiemelten kell foglalkozni,
viszont úgy érzem, hogy a többi szakterülettel is legalább olyan mértékben és
gondossággal kell majd foglalkozni.
A végére marad a köszönet szava. Köszönet a megyei Főkapitány úrnak, kollégáinak
azért a magas szintű szakmai munkáért, amellyel a kapitányságok, a megyei
főkapitányság munkáját szervezik, rendezik, irányítják és köszönet a teljes személyi
állománynak, akik részt vesznek ebben a munkában. Egy apró kitekintés, bár ennek az
anyagnak csak periférikusan volt része bemutatni, a polgárőrök tevékenységét is
ezúton szeretném frakciónk nevében megköszönni és természetesen gratulálni a
kitüntetetteknek, az elismerést megkapóknak. Köszönöm szépen a szót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a felszólalásokat. Képviselő úr
a tegnapi nap folyamán Emőd térségében 5 fő hazánkban illegálisan tartózkodó
személyt állítottak elő és ez már az éves átlagot teljesen lefedi. Ettől függetlenül
kérdezem Főkapitány urat kíván-e reagálni a hozzászólásokhoz.
Dr. Vereckei Csaba: Csak két mondatban. Nagy tisztelettel köszönöm szépen a
dicsérő szavakat. Én is azt szerettem volna jelezni, hogy az idő már túlhaladta ezt az
állapotot, hiszen tegnap az ötös számot, azt már teljesítettük. Igazából annyit szeretnék
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még jelezni, hogy vezérőrnagy úr előzetesen tájékozódott az irodámban, hogy mi vár
itt rá, és hogy mennek itt a történések és én annyit mondtam neki, hogy Borsod-AbaújZemplén megyében megbecsülik és szeretik a rendőröket. Én ezt tapasztalom minden
nap, minden fórumon, amit nagy tisztelettel minden kollégám nevében ismételten
szeretnék megköszönni. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A beszámolóhoz nem tartozik
határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a beszámoló
tudomásulvételéről.
23 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
beszámolót a Közgyűlés tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A rendőrségi munka segítése
érdekében Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése 2 darab tabletet ajándékoz a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrségnek. Köszönetünket fejezzük ki az
állománynak az elmúlt évben végzett tevékenységeikért. Megkérem Főkapitány urat
vegye át az ajándékokat.
A második napirendi pontunkat ezennel lezárom.

3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 04. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem dr. Kovács János főjegyző úr
távollétében Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző asszonyt, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Az előterjesztés a 2017. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet
módosítására tesz javaslatot. Ennek az az indoka, hogy az elnyert EFOP pályázat a
Borsod-Abaúj Zemplén Megye Felzárkóztatás Politikai Együttműködések Támogatása
a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódó pályázat elindult. Ennek az
előkészítési szakasza folyamatban van és ennek a költségeit meg kellett előlegezni.
Ezért kellett az önkormányzat költségvetéséből 5 millió forintot átcsoportosítani az
önkormányzati hivatal költségvetésébe. Ennek az átvezetésére kerül sor ebben a
rendeletmódosítási javaslatban. Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az elterjesztést 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 7 igen, 0 nem és 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: Elnök úr, Közgyűlés.
Bizottságunk 7 igen, 7 tartózkodással mellett érvényes döntést nem hozott. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk a rendelet-tervezetet 9 igen, 0 nem, 2
tartózkodás mellett elfogadta és 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.
Nem látok jelentkezőt. Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a rendelet-tervezet elfogadásáról, amelyhez minősített
többség szükséges.
15 igen, 0 nem és 8 tartózkodással a
Közgyűlés a rendelet-tervezetet elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2018. (V. 8.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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:
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1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének
-

költségvetési bevételi főösszegét
finanszírozási bevételek főösszegét
bevételi főösszegét

539.612 e Ft-ban
683.167 e Ft-ban
1.222.779 e Ft-ban

állapítja meg. (1. melléklet)”
2. §
A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének
-

költségvetési kiadási főösszegét
finanszírozási kiadások főösszegét
kiadási főösszegét

1.031.877 e Ft-ban
190.902 e Ft-ban
1.222.779 e Ft-ban

állapítja meg. (1. melléklet)”
3. §
A R. 1., 2., 2.1., 3., 3.1., melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5. melléklete lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő
második napon hatályát veszti.
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálhatók a Mellékletek
között 05. sorszám alatt.
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4.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének végrehajtásáról, javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
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: Felkérem Aljegyző asszonyt, az előterjesztést
ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. Az
előterjesztés az önkormányzat 2017. évi gazdálkodását mutatja be kettős bontásban, az
önkormányzat és az önkormányzati hivatal vonatkozásában. Az önkormányzat főbb
bevételi számai:
A módosított bevételi összeg 848.497 e Ft, teljesítése pedig 775.060 e Ft, amely
91,35%-os teljesítést jelent.
Az önkormányzati hivatal javasolt bevételi összege 374.282 e Ft volt, a tényleges
bevétel 373.892 e Ft, mely 99,9%-os teljesítést jelent.
A főbb bevételi források a központi költségvetési támogatás mellett, a különböző
pályázatokból befolyó összegek. Úgy, mint a hazai forrású pályázatok, például az
önkormányzatok rendkívüli támogatása, vagy az értéktár bizottság részére nyújtott
támogatás, az Európai Uniós támogatások, a TOP pályázatokból, az EFOP pályázatból
befolyt összegek, valamint a Europe Direkt pályázati összeg a legfőbb bevételi
források.
Így a bevételek a tervezett eredeti előirányzathoz képest 128,42 %-ban teljesültek.
Hiszen ahogy jönnek be a pályázati pénzek ez örök mozgásban van az év folyamán.
A kiadásokat illetően, ugyanannyi volt a tervezett kiadási főösszeg 848.497 e Ft az
önkormányzat részéről, ez 481.307 e Ft-os tényleges kiadás jelenik meg. Ez 56,72%os teljesülés.
Az Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzata az 374.282 e Ft volt, ez 239.590 e Ftos tényleges teljesüléssel valósult meg.
Elmondhatjuk azt, hogy az önkormányzat valamennyi adatszolgáltatási kötelezettségét
határidőre teljesítette, valamennyi támogatással, amivel szükséges volt elszámolt az év
folyamán. Az önkormányzatnak hitelállománya, tartozása nincs. Kifizetetlen számlája
sincs az előterjesztés elkészítésekor. Elmondhatjuk azt, hogy az önkormányzat
takarékosan, a pályázati lehetőségeket kihasználva gazdálkodott a 2017. évben.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A beszámolót mind a három
bizottságunk megtárgyalta. 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. Bizottságunk mind a határozatot, mind a rendelet-tervezetet 7 igen,
0 nem és 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, Közgyűlés.
Bizottságunk 7 igen, 3 nem, és 4 tartózkodás arányban szavazta ezt a határozati
javaslatot és 7 igen és 7 nemmel pedig a rendelet-tervezetet. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát ismertesse véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk mind a határozati javaslatot, mind a
rendelet-tervezetet 6 igen, 0 nem, 5 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra
javasolja a Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés
tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Pasztorniczky István képviselő úrnak adom meg a szót.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm a szót elnök úr. Tisztelt Közgyűlés.
Az államháztartási törvény 91.§ - a előírja-olvasom szó szerint - A zárszámadási
rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani
a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves
költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A bizottsági ülésen
kérdésemre megtudtam, hogy nem készült el ez az ellenőrzés a Kincstár részéről és
nem csökkenti ennek a súlyát az, hogy más településeken sem, települési
önkormányzatokon sem. Legalábbis Újhely, Patak vonatkozásában néztem meg. Ott
sem készültek el ezek az ellenőrzési jelentések. Ezeknek az lenne a funkciója, hogy a
szakmai oldalról rendben van és erről tájékoztassa a képviselő testületet, illetőleg a
közgyűlést. Így dönteni, hogy nincs ilyen szakmai ellenőrzés elég nehéz. Úgyhogy
nem tudjuk elfogadni ezt a zárszámadást és én felhívnám a Aljegyző asszony
figyelmét, hogy miután az ön feladata a törvényességi észrevétel tétele, még akkor is
hogyha nem is a saját döntésünkről van szó, még akkor is, ha egy ellenőrző hatóság
követi el a törvénysértést. Úgy látszik, hogy ebben a FIDESZ-es jogállamban ezt
következmények nélkül meg lehet tenni, mert ez 2017. óta hatályos rendelkezés és én
még nem találkoztam ilyen ellenőrzési jelentéssel egy zárszámadás tárgyalásakor sem.
És itt külön felhívnám, így jegyzőkönyvi úton a Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Ellenőrzési Főosztályának a figyelmét is, majd remélem elolvassák a
jegyzőkönyvet, hogy ez az ő hatáskörük lenne, ennek az észrevételezése. Ennyit
szerettem volna elmondani. köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Mi a 2017.-es
zárszámadási adatokat megküldtük a Magyar Államkincstárnak, megküldtük
véleményezésre. Még nem kaptuk meg. Csak egy másodinformáció 2016. évest 2017.
novemberében kaptuk meg. Picike türelmet kérek képviselő úr, ha meg fog érkezni,
megkapja a választ.
Más hozzászólót nem látok.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat és egy rendelet-tervezet kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni először határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
15 igen, 5 nem és 3 tartózkodás mellett a
Közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
19/2018. (V. 3.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének végrehajtásáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és
elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a rendelettervezet elfogadásáról, amelyhez minősített többség szükséges.
15 igen, 5 nem és 3 tartózkodás mellett a
rendelet-tervezetet elfogadta a Közgyűlés.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2018. (V. 8.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2017. évi zárszámadásáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
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cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének végrehajtását
1.148.952 e Ft bevétellel,
(1., 2. melléklet)
720.897 e Ft kiadással,
(1., 3. melléklet)
428.055 e Ft maradvánnyal,
hagyja jóvá.
2. §
A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg teljesítéséből
 a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
működési és felhalmozási kiadását
(3. melléklet),
 a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzati
Hivatal
működési
és
felhalmozási kiadását
(3. melléklet)
összeggel hagyja jóvá.

481.307 e Ft

239.590 e Ft

3. §
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Hivatal „0”-ra leírt eszközeinek állományát
összevontan a 7. melléklet tartalmazza.
4. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzati Hivatal pénzeszköz állományának változását a 8. melléklet
tartalmazza.
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5. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzati Hivatal eszközeit rendeltetése szerinti vagyonkategóriánként a
9. melléklet tartalmazza.
6. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által nyújtott kölcsönök lejárat és
eszközök szerinti bontását a 10. melléklet tartalmazza.
7. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évben a gazdasági
társaságokban való részesedéseit a 11. melléklet tartalmazza.
8. §
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetéséről szóló beszámolót a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

2017.

évi

9. §
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetéséről szóló beszámolót a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet.
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálhatók a Mellékletek
között 07. sorszám alatt.
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5.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának módosítására
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 Aljegyző asszonyt, ismertesse az
előterjesztést.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. Ahogy
Elnök úr is mondta, az előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
és az Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának
módosítására tesz javaslatot. A módosításnak kettős indoka van. Egyrészt a
jogszabályi változásoknak való megfelelés, másrészt pedig a belső szabályzatok
közötti összhangnak a megteremtése. A közbeszerzések terén a legfontosabb
jogszabályi változás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszernek a bevezetése.
Tulajdonképpen ennek a rendszernek a használatához szükséges módosítások
átvezetésére kerül sor a Szabályzatban. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy
bizottságunk tárgyalta. Kérném 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 9 egybehangzó igen szavazattal a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. 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.
19 igen, 1 nem és 3 tartózkodással a
Közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
20/2018. (V. 3.) határozata

25
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának
módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának
módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés az 5/2016. (II. 18.) határozatával elfogadott és a 9/2017. (II. 16.)
határozattal módosított, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és
Beszerzési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
1.1.

Az I. Rész I. Fejezet 1. pontjának 1.4. és 1.5. alpontjai helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek, egyidejűleg a jelenleg hatályos 1.5. és 1.6. alpontok
számozása – változatlan szöveggel – értelemszerűen 1.6. és 1.7. alpontra
módosul:
„1.4. A Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztálya gondoskodik a
közbeszerzési terv és annak módosításai közzétételéről az Önkormányzat
honlapján, illetve az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a
továbbiakban: EKR).”
„1.5. Az éves összesített közbeszerzési tervet a költségvetési év elején,
legkésőbb március 31. napjáig kell elkészíteni és az Önkormányzat honlapján
közzétenni, illetőleg az EKR-ben rögzíteni.”

1.2.

Az I. Rész I. Fejezet 2. pontjának 2.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép, egyidejűleg a következő 2.3. alponttal egészül ki:
„2.2. Az eljárás megindításáról értékhatártól függetlenül a Közgyűlés Elnöke
dönt.”
„2.3. Az eljárást lezáró döntés meghozatala 15 millió Ft értékhatárig a
Közgyűlés Elnökének hatáskörébe tartozik, 15 millió Ft értékhatár fölött az
eljárások lezárásáról a Közgyűlés dönt.”

1.3.

Az I. Rész I. Fejezet 3. pont 3.3. alpontjának j.) alpontja az alábbiak szerint
módosul, egyidejűleg a következő s.) és t.) alpontokkal egészül ki:
„j.) a bíráló bizottság szakvéleményének elkészítése és a témafelelősnek
történő megküldés útján döntésre történő felterjesztése,”
„s.) jogosultsággal rendelkezik az EKR Önkormányzat mint ajánlatkérő
nevében történő alkalmazásával kapcsolatban,”
„t.) a Kbt.-ben meghatározott adatok, információk, hirdetmények EKR-ben
történő közzététele.”

1.4.

Az I. Rész I. Fejezet 3. pont 3.4. alpontja az alábbiak szerint módosul:
„3.4. Az eljárás során az ajánlatkérő munkáját legalább 3 tagú bíráló
bizottság segíti. A bíráló bizottság tagjait a Közgyűlés Elnöke jelöli ki.”
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1.5.

Az I. Rész I. Fejezet 3. pont 3.5. alpontjának első mondata az alábbiak
szerint módosul:
„3.5. A bíráló bizottság 3 tagjának a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai,
közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel kell együttesen rendelkeznie.
[…]”

1.6.

Az I. Rész I. Fejezet 3. pont 3.7. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.7. A bíráló bizottság feladata:
3.7.1. a közbeszerzési eljárások lefolytatásával megbízott szervezet útján
szakvéleményt és döntési javaslatot készít a döntéshozó részére,
javaslatát a Kbt. szerint írásban indokolja,
3.7.2. a bíráló bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet
fel kell tölteni az EKR-be.”

1.7.

Az I. Rész II. Fejezet 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. A Pénzügyi és Társadalmi Bizottság figyelemmel kíséri az Önkormányzat
által indított közbeszerzési és beszerzési eljárásokat, azokról tájékoztatást
kérhet.”

1.8.

Az I. Rész II. Fejezet 5. pontja az alábbi E)-H) alpontokkal egészül ki:
„E) A Közgyűlés 17/2018. (II. 26.) határozata értelmében felhatalmazza az
EKR-ben rögzített ún. superuser felhasználóját a további, az egyes
eljárásokban általa megbízott bíráló bizottsági tagok részére történő
szerepkörök (rendszer szintű, szervezet szintű, eljárás szintű és ajánlat szintű
szerepkörök) megadására.”
„F) Dönt a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott személy vagy
szervezet részére az EKR-ben adható szerepkörökről.”
„G) Dönt az EKR-ben lévő jogosultságok, szerepkörök elvételéről,
megszüntetéséről és felhatalmazza a superusert azok végrehajtására.”
„H) A Kbt. 113. §-a szerinti eljárásban dönt arról a legalább három
gazdasági szereplő személyéről, akiknek az eljárást megindító felhívást
köteles megküldeni az ajánlatkérő.”

1.9.

Az I. Rész III. fejezet 1. pontjának második mondata az alábbiak szerint
módosul:
„1. […] A közbeszerzési tervet az Önkormányzat honlapján – az esetleges
módosításokkal együtt – közzé kell tenni, illetőleg az EKR-ben rögzíteni kell,
és biztosítani kell, hogy legalább 5 évig folyamatosan elérhető legyen. […]”

1.10. Az I. Rész IV. Fejezet 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Az eljárás során hozott döntésekért a Közgyűlés és a Közgyűlés Elnöke
felel.”
1.11. Az I. Rész V. Fejezet 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
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„2. A megállapodás megkötése tárgyában meghozandó döntés az Elnök,
avagy a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.”
1.12. Az I. Rész VI. Fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. Az Önkormányzat közbeszerzési eljárását érintő, a Közbeszerzési
Döntőbizottság előtt indult jogorvoslati eljárásról a Főjegyző haladéktalanul
köteles a Közgyűlés Elnökét tájékoztatni.”
1.13. Az I. Rész VI. Fejezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás eredményeként
megsemmisíti az eljárást lezáró ajánlatkérői döntést, a közbeszerzési eljárás
további vitelére vonatkozó döntéseket a Közgyűlés Elnöke, illetve a külső
lebonyolító szakvéleménye és javaslata alapján Közgyűlés hozza meg.”
1.14. A II. Rész I. Fejezet 1. pontjának 1.4. és 1.5. alpontjai helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek, egyidejűleg a jelenleg hatályos 1.5. és 1.6. alpontok
számozása – változatlan szöveggel – értelemszerű sorrendben 1.6. és 1.7.
alpontra módosul:
„1.4. Az éves összesített közbeszerzési tervet a költségvetési év elején,
legkésőbb március 31. napjáig kell elkészíteni és az Önkormányzat honlapján
közzétenni, valamint az EKR-ben rögzíteni.”
„1.5. A Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztálya gondoskodik a
közbeszerzési terv és annak módosításai közzétételéről az Önkormányzat
honlapján, illetve az EKR-ben.”
1.15. A II. Rész I. Fejezet 2. pontjának 2.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép, egyidejűleg a következő 2.3. alponttal egészül ki:
„2.2. Az eljárás megindításáról értékhatártól függetlenül a Főjegyző dönt.”
„2.3. Az eljárást lezáró döntés meghozatala 15 millió Ft értékhatárig a
Főjegyző hatáskörébe tartozik, 15 millió Ft értékhatár fölött az eljárások
lezárásáról a Közgyűlés dönt.”
1.16. A II. Rész I. Fejezet 3. pont 3.3. alpontjának j) alpontja az alábbiak szerint
módosul, egyidejűleg a következő s) és t) alpontokkal egészül ki:
„j) a bíráló bizottság szakvéleményének elkészítése és a témafelelősnek
történő megküldés útján döntésre történő felterjesztése,”
„s) jogosultsággal rendelkezik az EKR Hivatal mint ajánlatkérő nevében
történő alkalmazásával kapcsolatban,”
„t) a Kbt.-ben meghatározott adatok, információk, hirdetmények EKR-ben
történő közzététele.”
1.17. A II. Rész I. Fejezet 3. pont 3.4. alpontja az alábbiak szerint módosul:
„3.4. Az eljárás során az ajánlatkérő munkáját legalább 3 tagú bíráló
bizottság segíti. A bíráló bizottság tagjait a Főjegyző jelöli ki.”
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1.18. A II. Rész I. Fejezet 3. pont 3.5. alpontjának első mondata az alábbiak szerint
módosul:
„3.5. A bíráló bizottság 3 tagjának a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai,
közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel kell együttesen rendelkeznie.
[…]”
1.19. A II. Rész I. Fejezet 3. pont 3.7. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.7. A bíráló bizottság feladata:
3.7.1. a közbeszerzési eljárások lefolytatásával megbízott szervezet útján
szakvéleményt és döntési javaslatot készít a döntéshozó részére,
javaslatát a Kbt. szerint írásban indokolja,
3.7.2. a bíráló bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet
fel kell tölteni az EKR-be.”
1.20. A II. Rész II. Fejezet 4. pontja az alábbi E)-H) alpontokkal egészül ki:
„E) Felhatalmazza az EKR-ben rögzített ún. superuser felhasználóját a
további, az egyes eljárásokban általa megbízott bíráló bizottsági tagok
részére történő szerepkörök (rendszer szintű, szervezet szintű, eljárás szintű
és ajánlat szintű szerepkörök) megadására.”
„F) Dönt a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott személy vagy
szervezet részére az EKR-ben adható szerepkörökről.”
„G) Dönt az EKR-ben lévő jogosultságok, szerepkörök elvételéről,
megszüntetéséről és felhatalmazza a superusert azok végrehajtására.”
„H) A Kbt. 113. §-a szerinti eljárásban dönt arról a legalább három
gazdasági szereplő személyéről, akiknek az eljárást megindító felhívást
köteles megküldeni az ajánlatkérő.”
1.21. A II. Rész III. fejezet 1. pontjának második mondata az alábbiak szerint
módosul:
„1. […] A közbeszerzési tervet az Önkormányzat honlapján – az esetleges
módosításokkal együtt – közzé kell tenni, illetőleg az EKR-ben rögzíteni kell,
és biztosítani kell, hogy legalább 5 évig folyamatosan elérhető legyen. […]”
1.22. A II. Rész IV. Fejezet 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. Az eljárás során hozott döntésekért a Közgyűlés és a Főjegyző felel.”
1.23. A II. Rész V. Fejezet 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2. A megállapodás megkötése tárgyában meghozandó döntés a Főjegyző,
avagy a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.”
1.24. A II. Rész VI. Fejezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás eredményeként
megsemmisíti az eljárást lezáró ajánlatkérői döntést, a közbeszerzési eljárás
további vitelére vonatkozó döntéseket a Főjegyző, illetve a külső lebonyolító
szakvéleménye és javaslata alapján Közgyűlés hozza meg.”
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2. A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökét és a Főjegyzőt a jelen határozat 1. pontja
szerinti módosításokat tartalmazó és a határozati javaslat mellékletét képező
egységes szerkezetbe foglalt Szabályzat aláírására és kiadására.
Felelős:

Török Dezső, a Közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: azonnal
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 09. sorszám alatt.

6.

Éves összefoglaló jelentés a 2017. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 10. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. A
Közgyűlés a 65/2016. (XI.23.) határozatával fogadta el a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési tervét. A jogszabályok
előírják, hogy a zárszámadással egyidejűleg kell a belsőellenőrzés teljesítéséről szóló
jelentést a Közgyűlés elé terjeszteni. A jelen előterjesztés azokról az ellenőrzésekről ad
tájékoztatást, amelyeket az elmúlt évben a belső ellenőr lefolytatott. Ez öt területet
érintett: pénzkezelési tevékenységet, a tárgyi eszközök nyilvántartását, a cél jellegű
juttatások, támogatások odaítélését és kifizetését, a bizonylati rendet, valamint a
könyvelés helyességét. A belső ellenőri megállapítások alapján olyan szabálysértési
hiányosságot a belső ellenőr nem tapasztalt, amely bármely intézkedést vonna maga
után. Azt gondolom, hogy a Hivatal ezen a területen is jól teljesített. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Az összefoglaló jelentést mid 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. A Bizottságunk 9 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja a 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, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk az ellenőrzési jelentést 14 igen szavazattal elfogadta és
elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 11 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! 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.
23 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta. Köszönöm.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
21/2018. (V. 3.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső
ellenőrzési tervének végrehajtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2017.évi belső ellenőrzési tervének
végrehajtásáról szóló jelentést, és az alábbi döntést hozza:
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi
belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló összefoglaló jelentést elfogadja.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: azonnal
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7. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív
végrehajtásának helyzetéről
Előterjesztő:
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője

Program

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 11. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. Az
előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről ad tájékoztatást. Egyrészt tájékoztatást ad a megyei helyzetről, hogy
milyen pályázati felhívások jelentek meg és azok hogyan teljesülnek és ennek a
folyamata. Másrészt tájékoztatást ad az önkormányzat saját pályázatairól a TOP
keretében. Ezek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területén lévő SEAP-ok
felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása, valamint
a Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködések Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében. Ez a két nagy pályázat van, amiben vezető szerepet tölt be a megyei
önkormányzat, illetve a hivatal. A harmadik részben az előterjesztés tájékoztatást ad
azokról a pályázatokról, ahol szintén konzorciumi partnerként, de nem vezető
partnerként vesz részt a megyei önkormányzat. Itt a fő feladatok a
projektmenedzsmenti feladatok, nyilvánosság biztosítása. Körülbelül erről szól az
előterjesztés. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! A beszámolót 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. Bizottságunk 7 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: Bizottságunk 8 igen szavazattal,
6 tartózkodás mellett elfogadta, elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen!
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Lukács András frakcióvezető úr, parancsoljon.
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Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr! Tisztelt Képviselőtársak.
Egy érdekes előterjesztést olvashattunk a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program végrehajtásának helyzetéről. Gyakorlatilag örülhetünk, hiszen közel 94
milliárd forint a megyében Miskolccal együtt kifizetésre került az elmúlt néhány évben
a különböző programok támogatásaként. Bennem és nagyon sokakban az a kérdés
vetődik föl, hogy akkor hogy látszik ez meg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
Megmondom őszintén, hogy elkeserítő a helyzet. Elkeserítő azért, mert amikor arról
beszélünk, hogy az eredeti dokumentumok, amikor elfogadásra kerültek, a
területfejlesztés egyik alfája és omegája, azt mondták a szakértők és elhittük, mert ez a
tapasztalatunk, hogy egy területre akkor fognak jönni befektetők és akkor lesz
beruházás, ha járhatók az utak, megfelelő a közlekedési infrastruktúra. Tisztelt
képviselőtársak nem tudom, hogy kinek mi a tapasztalata, de a környezetet, a megyét
járva a közlekedés feltételrendszere az nemhogy javult, hanem jelentősen romlott az
elmúlt években. Igaz, hogy mindig lehet találni olyan útszakaszokat, ahol felújítások
zajlanak, sőt mindig lehet hivatkozni arra, hogy előkészítés, közbeszerzés, építés
mikor melyik fázisban van egy-egy komolyabb útfejlesztés a megyében. Jelenleg
például az M30-as határig terjedő szakaszának, a Miskolc és az országhatár közötti
szakasz építése kezdődött el. Tehát lehet rá hivatkozni, de ha megnézzük a megye
főútjait, alsóbb rendű utakról ne is nagyon beszéljünk, a 4 és 5 számjegyű utakról,
hiszen azok ma már közlekedésre nagyon sok helyen alkalmatlanok és ezt a
közszolgáltatók, vagy szolgáltatók meg is fogalmazzák. Érdemes volna a
közútkezelővel felvenni a kapcsolatot és megkérdezni, hogy mit terveznek. Én
szeretném is kezdeményezni majd, hogy a következő fél évben kerüljön be a
munkatervünkbe utólagosan a megye közútjainak állapota és a közeljövőben tervezett
útfelújítások helyzete, hiszen a településeket járva ma már van olyan település, ahová a
kenyeres autó nem akar kimenni, mert olyan járhatatlanok az utak, ahová a körzeti
állatorvos már nem hajlandó kimenni olyanok az utak és ez csak egy apró szegmense a
terület és településfejlesztésnek. Tisztelt Elnök úr, nagyon-nagy tisztelettel szeretném
kérni, hogy a következő alkalommal arról is kapjunk tájékoztatást a végrehajtás
helyzetéről szóló anyagban, hogy melyik területen hol tartunk a kifizetett projektek
megvalósításában, mi a hatása ezeknek. Mert köszönjük szépen, hogy a megye által
közvetlenül érintett néhány projektet megismerhetjük úgymond részleteiben, de a
megyének a felelőssége abban is fönnáll, hogy a megye egésze hogyan fejlődik, mert
olyan célokat tűztünk ki, amelyeket közösen fogadtuk el. Tehát ebben azonos a
felelősségünk. Ez a program azt kell, hogy szolgálja, hogy a megye lakóinak
életkörülményei javuljanak, hogy a megye népességmegtartó képessége javuljon, hogy
ne elkívánkozzanak innen az emberek és sorolhatnánk, mert emlékszünk még azokra a
prioritásokra, amelyeket közösen jó szándékkal szavaztunk meg. Szeretnénk látni,
hogy ez hogyan áll konkrétan a következő beszámolónál. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr a kérdést. Azt
is mondhatnám, én azt gondolom, hogy minden kívánsága így teljesüljön, az az anyag,
ami ki van osztva ott ön előtt. Ugyanis a Terület és Településfejlesztési Operatív
Program az úgy működik, hogy előre finanszíroz. Amikor megnyerte egy település a
pályázatot, akkor aláírja a támogatási szerződést és egy elkülönített alszámlán
megkapja a 100 százalékát a projektnek. Tehát az a pénz, amiről beszélünk Miskolc
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város nélkül, a közel 86 milliárd forint az odakerült az önkormányzatokhoz, a nyertes
pályázatoknál vannak. A megvalósítás pedig még most zajlik. A 2015.-ben kiírt
pályázatokról 2016. őszén döntöttünk mi is, az Irányító Hatóság utána meghozta az
egyéb szükséges döntéseket, megkötötték a támogatási szerződést a Kincstárral és
utána volt lehetőség, hogy lehívják ezeket a forrásokat. A forráslehívás után
értelemszerűen el kellett végezni a projekteknek a készlettervezését. Olyan jellegű
terveket kellett készíteni a közbeszerzéshez, amelyek alapján meg lehet tervezni, hogy
mennyibe fog kerülni a teljes beszerzés és engedélyeztetni is kellett a közbeszerzést.
Most ott járunk, hogy éppen az utak tekintetében 59 km - a 4 és 5 számjegyű utak
tekintetében – út felújítására nyertünk pénzt a TOP kereteiben néhány héten belül
lezárják a kesznyéteni hidat, ami benne van ebben az 59 km és 1 híd felújításában.
Úgyhogy folyamatban vannak ezek az események, a pénzek ott vannak az
önkormányzatoknál, majd most kerül sor arra, hogy az indikátor számokat összesítsük.
2018. október 31. egy olyan időpont, ahol már az Irányító Hatóság minden TOP
felhívás tekintetében készít egy összesítést az indikátorok teljesítésével és december
31.-vel az Európai Uniónak is meg kell mutatnunk, hogy hogy alakultak a források
felhasználásai, milyen indikátorszámok, milyen mértékben teljesültek. Köszönöm
szépen a kérdést.
Más jelentkezőt nem látok. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
14 igen, 0 nem és 8 tartózkodással a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
22/2018. (V. 3.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának helyzetéről szóló beszámolót
és azt elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
értelem szerint

8. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi Programja
2017-2022 program végrehajtásának 2017. évi alakulásáról, tájékoztató a
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megye településeinek környezetvédelmi programjairól, javaslat települési
környezetvédelmi programok megalkotására
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 Aljegyző asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen Elnök úr.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi Programját a Közgyűlés 2017.
szeptemberében fogadta el. Az előterjesztés bemutatja azokat a folyamatban lévő
pályázatokat, amelyek szorosan a környezetvédelemhez, illetve a klímavédelemhez
kapcsolódnak. Ez három pályázat, a Környezetvédelmi Program elkészítése, a lezárult
KEHOP-os pályázat, amelynek az eredménye a Megyei Klímastratégia, illetve a
folyamatban lévő TOP-os pályázatunk, amelyek a SEAP-ok felülvizsgálatára, a
SECAP.ok elkészítésére irányul. Bemutatja továbbá az előterjesztés azt is, hogy miért
vannak olyan kevés számban települési környezetvédelmi programok, illetve, hogy
milyen figyelemfelhívást kell a megyei önkormányzatnak is tenni annak érdekében,
hogy ez a szám növekedjen. Hangsúlyt helyez az előterjesztés továbbá arra is, hogy a
pályázatok lezárását követően se maradjon el az érzékenyítés, a figyelemfelhívás a
környezetvédelem, a klímavédelem fontosságának a hangsúlyozása. Ennek egyik
eszköze a megjelent rajzpályázat, hiszen az iskolások, kisgyermekek megszólítása
ezen a téren igen fontos. „A legtermészetesebb játszótér a természet maga” ez a
rajzpályázatnak a címe, amelynek a díjkiosztóját az önkormányzat júniusban sorra
kerülő Megyenap keretében tervezi. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. 2018.-ban mintegy 5 millió
forintot különítettünk el a Környezetvédelmi Programnak az éves végrehajtására.
Ennek az 5 millió forintnak a terhére kerül majd a rajzpályázatnak a díjazása is
kiírásra. Az előterjesztést két 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. Bizottságunk 7 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Ez a napirend volt, ahol a legaktívabbak voltak a bizottság tagjai, mert a
hulladékkezelés, hulladékszállítás, az úton-útfélen lerakott hulladékoknak a kezelése,
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vagy nem kezelése váltott ki nagy vitát. Azt gondolom, hogy a későbbiek folyamán
ezzel foglalkoznunk kell a Monitoring rendszerünknek az üzemeltetésénél. Egyébként
11 igen szavazattal és 3 tartózkodással elfogadtuk és elfogadásra javasoljuk a
határozati javaslatot.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Káli Sándor képviselő úrnak adom meg a szót.
Káli Sándor közgyűlési tag: Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Elnök úr. Én nagyon
érdekesnek tartottam Aljegyző asszonynak azt a megállapítását, miszerint a gyerekek
újra érezzék azt a környezetet és élvezzék azt, amiben élhetünk. Egy nagyon szellemes
megállapítás szerint az itt jelenlévők egy részének a gyermekkora még úgy telt, hogy
minket azzal büntettek, hogy nem mehettünk ki az udvarra, vagy nem mehettünk ki az
udvaron kívülre. Ma meg a gyerekeket azzal büntetik, ha muszáj kimenni nekik, tehát
egy teljesen új szemlélet van kialakulóban. Az anyagot én azért tartom nagyon
fontosnak, mert az önkormányzat lényegesen megváltozott, korlátozott lehetőségei
között ez egy fontos kezdeményezés, hogy a fiatalokat sokféle akcióba bevonja. Hadd
egészítsem ki azzal, hogy számomra nagyon meglepő volt egy német példa. Egy
barátomnak a 6-7 éves kisfia hazajött és odaállt elém és elkezdte mondani, hogy mi a
környezettel való bánásmódnak a 6 vagy 7 vagy 8 pontjai. Tehát muszáj csinálni.
Egyre emlékszem, hogy például az ember a rágót, azt nem eldobja, hanem vissza rakja
a papírba és úgy rakja be a kukába. Tehát ezt most azért mondom, hogy szerintem
nagyon-nagyon ránk férne az, hogy gyermekeinknél újra, talán eleminek tűnő dolgokat
elmagyarázzunk, mert valószínűleg a szülőktől sem kapják már ezt meg. A
Területfejlesztési Bizottság elnök urához csatlakozva, azt vetettük fel néhányan, hogy
az ami szerintem nem változik, vagy szemmel láthatóan romlik, ez a környezetünknek
a hulladék-felhalmozódása, ha úgy tetszik. Én nem olyan régen jártam egy kalandos
úton, hogy elindultam hazafelé Lengyelországból és a lengyel települések egyszerűen
tisztábbak. Tisztább az érzeted. Ebből csak azt akarom mondani, hogy - és erre kértünk
volna számadatot - és ez nem egyfajta szemrehányás és nem azt mondom, hogy ezért
elnök úr a felelős, vagy bárki a felelős, de újra meg kellene néznünk ezt a szemét
helyzetet, ami azt jelenti, hogy az erdőkbe, vízfolyásokba, én úgy érzem nő az illegális
hulladéklerakásoknak a száma. Nézzük már meg, hogy ez tényleg így van-e. Ha így
van, akkor tudunk-e valamit csinálni, mert azt hiszem, hogy ebben egyet tudunk érteni,
hogy ez nem csak a mi jó érzetünket befolyásolja, hanem mindenkiét, aki ide jön. És
ilyenkor érzem azt, egy másik fővárosi kirándulásomnak volt a borzasztó élménye,
hogy Máriaremetétől átgyalogolva talán Nagykovácsiig, azt kell mondanom mintha
nem is ebben az országban élnénk, hanem valahol Ausztriában. Mert az utak rendben
voltak, mert itt van ez a bizonyos híres Örkény telefonfülke, ami ott a falu végén áll,
nincs összefirkálva, nincs felborítva. Tehát az a borzasztó, hogy egy országon belül is,
amit én nagyon sokszor elmondtam, olyan szakadás jön létre, ami ebben a pillanatban
áthidalhatatlan és hogy visszakapcsolódjak frakcióvezetőnk szavaihoz, ebben a
migráns ügyben is Borsod-Abaúj-Zemplén megyének az a legfontosabb kérdése, hogy
egyenlőre úgy tűnik, hogy innen inkább mennek az emberek, mint jönnének.
Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. A klímastratégia
készítése kapcsán a Katasztrófavédelmet is bevontuk magának a klímastratégiának a
készítésébe. A hulladék begyűjtését és kezelését a Katasztrófavédelem koordinálja. Az
elmúlt időszakban eléggé sokféle változáson ment át nemcsak a megyében, hanem az
országban a hulladékgyűjtés, hulladékkezelés. Azt kértük a Katasztrófavédelemtől,
hogy mérjék fel, hogy hány településen, milyen típusú és jellegű szelektív
hulladékgyűjtés folyik. Benne is van az anyagban egyébként elég részletesen. Még a
Katasztrófavédelem számára is meglepő volt, hogy egyre több, több, mint 100
településen van szelektív hulladékgyűjtés a megyében a 358 településből. Azt kell,
hogy mondjam, hogy ahol sok a hulladék, ott sajnos az önkormányzat is tehet róla.
Egyrészt, mert nem helyeznek ki olyan hulladékgyűjtő edényeket. Világos, ez költség,
és egy önkormányzatnak, ha ezt tudja, akkor viselnie kell, ha nem tudja, akkor nem
fog kihelyezni ilyen hulladékgyűjtőt. De azt gondolom, hogy azért ebből a
szempontból viszont jó az az irány, hogyha a gyerekeknél kezdjük azt a bizonyos
szemléletformálást. Ezek a gyerekek egyszer felnőnek és a saját gyermekeiket is arra
fogják oktatni, hogy a szelektív hulladékgyűjtés az teljesen rendben van. A
Katasztrófavédelem és a budapesti szakemberek úgy kezdték az első ilyen szelektív
hulladékos tárgyalást, hogy megkérdezték, hogy kinek hány szelektív hulladékgyűjtője
van. Ha most a közgyűlés tagjai nyilatkoznának, akkor talán el tudnák mondani, hogy
kettő, legfeljebb három. Van olyan ország, ahol 4 vagy 5 féle szelektív hulladékgyűjtő
működik. Ebbe az irányba kell haladni országos szinten is. Még egy pici kis türelmet
várok, de a szemléletformálás az ebbe az irányba visz minket. Más jelentkezőt nem
látok.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
19 igen, 0 nem és 4 tartózkodással A
Közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
23/2018. (V. 3.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi Programja
2017-2022 program végrehajtásának 2017. évi alakulásáról, tájékoztató a megye
településeinek környezetvédelmi programjairól, javaslat települési környezetvédelmi
programok megalkotására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Környezetvédelmi Programja 2017-2022 program végrehajtásának 2017. évi
alakulásáról, tájékoztató a megye településeinek környezetvédelmi programjairól,
javaslat települési környezetvédelmi programok megalkotására beszámolót és azt
elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
értelem szerint

9. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált Területi Programjának
módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálhatók a
Mellékletek között 13. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztés nem az eredeti anyagban, hanem
egy picit később került megküldésre. Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen elnök úr.
A megyei Integrált Területi Programokat, rövidebb nevén az ITP-ket egy évben
kétszer lehet módosítani. Most tartunk a tavaszi módosítási időszakban. A megyei
önkormányzat is felülvizsgálta a hivatal segítségével az Integrált Területi Programot és
javasol benne módosításokat. Az egyik legfontosabb módosítás az egy indikátor
célértéknek a módosítása, „Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése” CO34-es
számú indikátor, ami a TOP-nak a módosítása kapcsán jött létre, hiszen egy országos
szintű indikátor módosítás, így a megyére jutó indikátor szám is csökken. Ennek az
átvezetése is megtörtént az indikátormódosítás javaslatában.
A másik fontos módosítás a forrásátcsoportosítás. Lehetővé teszi az ITP módosítása,
ha egy intézkedésen belül visszahulló források vannak, azok egy szinttel feljebb, tehát
tengelyszinten kerüljenek felosztásra, nemcsak arra az egy pályázati felhívásra
kerüljön felosztásra.
A TOP-5.1 intézkedés keretében a helyi munkaerő-foglalkoztatási paktumok
pályázatai során 9 millió forint megmarad, a paktumok nem használták fel. Ez a 9
millió forint zárolásra került az ITP módosítási javaslatban és a bölcsőde fejlesztésre
kívánja a későbbiekben felhasználni. Azonban ehhez magának a programnak a
módosítása szükséges. Ezt csak előre jelezzük, hogy ezt a 9 millió forintot a TOP-1.4es tengelykeretében bölcsődei férőhelyek létesítésére kívánjuk felhasználni. A
határozati javaslat javasol egy felhatalmazást elnök úr részére, hogy a felszabaduló
források esetében új pályázati felhívásokat kezdeményezhessen, hiszen nagyon fontos
az, hogy ezek minél hamarabb megtörténjenek azt követően, hogy realizálódnak ezek
a visszahulló források. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy
bizottságunk tárgyalta.
Felkérem a Területfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
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Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk megtárgyalta, bár részleteibe nem mentünk bele, de úgy
gondoljuk, hogy ezek a módosítások szükségesek és el kell, hogy fogadjuk. Így is
döntöttünk, 13 igen, 1 tartózkodás mellett javasoljuk elfogadni a határozati javaslatot.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. 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.
21 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
24/2018. (V. 3.) határozata
Tárgy: Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált Területi Programjának
módosítására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Integrált Területi Programjának módosításáról szóló javaslatot és az alábbi
döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált Területi Programjának
módosítására vonatkozó javaslatot az előterjesztésben, és a határozati javaslat 1.
sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
2. A Közgyűlés felkéri Főjegyzőjét, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált
Területi Programjának módosított változatát az illetékes döntéshozó részére küldje
meg.
Felelős:
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
Határidő: azonnal
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 14. sorszám alatt.
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10. Tájékoztató a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs
Központ tevékenységéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 15. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. Az
Európai Bizottság - Magyarországi Képviselete 2013 tavaszán írta ki a pályázatát a
Europe Direct Hálózat Megyei Információs Központoknak a működtetésére. Ez egy 5
évre szóló pályázat, tehát ennek a pályázatnak az utolsó évében tartunk, 2018-ban.
Ennek a Europe Direct Információs Központnak a 2017. évi tevékenységét mutatja be
az előterjesztés. Láthatjuk azt, hogy egy irodát működtet internet hozzáféréssel a
Központ, ahova bárki betérhet, ha az Európai Unióval kapcsolatos információra van
szüksége, ahol felvilágosítást kap a kollégáktól, vagy maga is utánanézhet a
számítógépen keresztül, ha ez az igénye. Weblapot működtet a Központ, valamint
Facebook oldalon folyamatosan hírleveleket, fontos információkat közöl a megye
lakosai számára. Megjelenik az Információs Központ saját maga által szervezett
rendezvényeken. Igen népszerűek a középiskolákban tartott előadásaik, vetélkedőik,
illetve a megyében számos egyéb kiemelt rendezvényhez is kapcsolódnak, ahol
megjelennek és tájékoztató anyagokat, totókat tölthetnek ki az érdeklődők, tehát
megmozgatják a rendezvényen résztvevőket.
Nagyon röviden ennyi. Köszönöm szépen.
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 7 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság, elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Elnök úr, Közgyűlés. Ez egy
tájékoztató, tehát nem tartozik hozzá határozati javaslat, de tudomásulvétel történt, 14
igen szavazattal.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk a tájékozatót 11 igen, 0 nem 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.
Nem látok jelentkezőt. A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban
kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
19 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Két közgyűlési tagunk nem szavazott.

11. Javaslat az Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 16. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. Az
Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány Kuratóriumának elnöke fordult elnök úrhoz
támogatásért miszerint „Nemzeti Összetartozás Napja” alkalmából egy két napos
rendezvényt szeretnének tartani Vadnán, illetve Sajószentpéteren 2018. június 30.-án
és 2018. július 01.-én. Itt egy kulturális programot is szeretnének megvalósítani, ahol
határon túli magyar népi együttesek lépnének fel. Elnök úr 100.000,-Ft összeggel
javasolja támogatni az alapítványt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Az előterjesztést egy
bizottságunk a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság tárgyalta.
Felkérem a Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. Bizottságunk 9 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. 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.
19 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a
Közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
25/2018. (V. 3.) határozata
Tárgy: Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az Összefogás
Sajószentpéterért Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést
hozza:
1. A Közgyűlés az Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány (3770 Sajószentpéter,
Erőmű u. 23.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 100.000,- Ft támogatást
biztosít, amelyet az Alapítvány kizárólag a „Nemzeti Összetartozás Napja”
elnevezésű Vadnán, illetve Sajószentpéteren 2018. június 30. és 2018. július 01.
napján megrendezésre kerülő rendezvény költségei fedezésére fordíthat. A
támogatást a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018.
évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklete
„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére
biztosítja.
Felelős:
Határidő:
2.

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.

Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
értelemszerűen
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12. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány
támogatására
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: Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. A BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratóriumának titkára fordult
elnök úrhoz, hogy a 2018. októberében kezdődő, „Bűn és bűnhődés” című
bűnmegelőzési szabadegyetemi képzést támogassa. Az alapítvány 2004 óta szervezi
meg ezt a bűnmegelőzéshez kapcsolódó szabadegyetemet, ahol mindig nagyon fontos,
hogy a megfelelő témákhoz a megfelelő előadókat megtalálják, hiszen egy-egy ilyen
szabadegyetem körülbelül 200 főt mozgat meg. Ennek a szabadegyetemnek a
megrendezéséhez kérik a támogatást és Elnök úr 200.000,-Ft összeggel javasolja őket
támogatni. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! A javaslatot a Pénzügyi és
Társadalmi Bizottság tárgyalta.
Felkérem a Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. Bizottságunk 9 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! 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.
19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot a közgyűlés elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
26/2018. (V. 3.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány támogatása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő
döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány (3527
Miskolc, Zsolcai kapu 32.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 200.000,- Ft
támogatást biztosít, amelyet az Alapítvány kizárólag a 2018. október 10. napjával
kezdődő „Bűn és bűnhődés” című bűnmegelőzési szabadegyetemi képzés
megvalósítása költségeinek fedezésére fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklete „Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:
2.

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.

Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
értelemszerűen

13. Javaslat a Megszólaló Kezek Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 18. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm. A Megszólaló
Kezek Alapítvány kuratóriumának elnöke fordult elnök úrhoz, hogy a „Kulturális
Kalandozások” elnevezésű koncertsorozatot támogassa. Ez 2018. március és 2018.
decembere között valósulna meg. A megye több településére szeretnének eljutni ezzel
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a kulturális kalandozással, amelyen a koncertek mellett közművelődési előadásokat is
tartanának az érdeklődőknek
Elnök úr 80.000,-Ft összeggel javasolja támogatni az alapítványt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Az előterjesztést a Pénzügyi és
Társadalmi Bizottság tárgyalta.
Kérem elnök urat, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. Bizottságunk 9 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! 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.
18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot a közgyűlés elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
27/2018. (V. 3.) határozata
Tárgy: Megszólaló Kezek Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Megszólaló Kezek
Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Megszólaló Kezek Alapítvány (3516 Miskolc, II. ker. Görgős u.
17.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 80.000,- Ft támogatást biztosít, amelyet
az Alapítvány kizárólag a 2018. március hónap és 2018. december hónap között
szervezett „Kulturális Kalandozások” elnevezésű koncertsorozata költségei
fedezésére fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati
rendelet 3.1. melléklete „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre” sora terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.
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Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
értelemszerűen

14. Javaslat a „Surányi Endre Szakképző Iskoláért” Alapítvány támogatására
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: Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen.
A "Surányi Endre Szakképző Iskoláért" Alapítvány képviselője fordult elnök úrhoz
azzal, hogy a Pedagógusok Szakszervezete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Szervezetével közösen, mint már hosszú évek óta, 2018. június 22. napján is szeretnék
megrendezni a díszoklevél átadó ünnepségüket. Ezek azok az úgynevezett színes
diplomák, amik attól függően, hogy mikor vették át a diplomájukat, 50 év után az
arany, az utolsó a 70 év után rubint diplomát kapnak a pedagógusok. Ezt az
ünnepséget szeretnék méltó képen megrendezni és ehhez elnök úr 80.000 forint
összegű támogatást javasol.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Az előterjesztést a Pénzügyi és
Társadalmi Bizottság tárgyalta.
Kérem elnök urat, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. Bizottságunk 9 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! 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.
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20 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
28/2018. (V. 3.) határozata
Tárgy: "Surányi Endre Szakképző Iskoláért" Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a "Surányi Endre
Szakképző Iskoláért" Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő
döntést hozza:
1. A Közgyűlés a "Surányi Endre Szakképző Iskoláért" Alapítvány (3702
Kazincbarcika, Irinyi u. 1.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 80.000,- Ft
támogatást biztosít, amelyet az Alapítvány kizárólag a Pedagógusok
Szakszervezete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetével közösen
megrendezésre kerülő díszoklevél átadó ünnepség költségeinek fedezésére
fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati
rendelet 3.1. melléklete „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre” sora terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:
2.

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.

Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
értelemszerűen

15. Javaslat az „Egészségügyi Szakképzésért” Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 20. sorszám alatt.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen.
A "Egészségügyi Szakképzésért" Alapítvány kuratóriumának elnöke fordult elnök
úrhoz azzal a kéréssel a „III. Megyei Anyaság Konferencia” megrendezéséhez
nyújtson támogatást. Ez a konferencia 2018. április 27-én sikeresen le is zajlott. Az
Alapítvány a konferenciát a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében tanuló középiskolások
számára szervezte, ahol a pályaművüket ismertethetik, amelyben az anyaság
szépségeit mutatják be különböző egészségügyi és művészeti vonatkozásokon
keresztül.
Elnök úr 150.000,-Ft összeggel javasolja támogatni a rendezvényt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Az előterjesztést a Pénzügyi és
Társadalmi Bizottság tárgyalta.
Kérem elnök urat, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. Bizottságunk 9 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! 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.
20 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
29/2018. (V. 3.) határozata
Tárgy: "Egészségügyi Szakképzésért" Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a "Egészségügyi
Szakképzésért" Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést
hozza:
1. A Közgyűlés az "Egészségügyi Szakképzésért" Alapítvány (3529 Miskolc,
Szigethy M. utca 8.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 150.000,- Ft támogatást
biztosít, amelyet az Alapítvány kizárólag a 2018. április 27. napján megrendezésre
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kerülő „III. Megyei Anyaság Konferencia” elnevezésű rendezvény költségei
fedezésére fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati
rendelet 3.1. melléklete „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre” sora terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:
2.

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.

Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
értelemszerűen

16. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A mai javaslat és napirend változás miatt az
Egyebek napirendi pont elé állunk. Pasztorniczky István képviselő úrnak adom meg a
szót.
Pasztorniczky István, közgyűlési tag: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés.
Számos médiahír foglalkozik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban üzemelő a
régió egyetlen Onkológiai Sugárterápiás Központjának az üzemeltetési és tulajdonjogi
vitájával, amely miatt a közvélemény elé került információk szerint a betegellátás
színvonala és biztonsága a szerződés felmondása miatt bizonytalanná vált. Tekintettel
arra, hogy a berendezések létesítésére és üzemeltetésére 2006-ban történt szerződés óta
2011. év végéig, az államosításig a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
volt az ellátás felelőse és az intézmény fenntartója, így a Közgyűlés tagjaiként mi is
érintettek vagyunk, legalábbis akik akkor képviselők voltunk a 2017.-ig 8 milliárd
forintba kerülő szolgáltatás biztosításáért, amelyről az Állami Számvevőszék
vizsgálati jelentése ezt állapította meg. A közgyűlés és a GYEMSZI a hatékony
gazdálkodáshoz szükséges követelményeket nem érvényesítette, nem kérte számon és
nem ellenőrizte, valamint a jóváhagyott éves ellenőrzési tervekben foglalt ellenőrzések
végrehajtásáról nem teljes körűen gondoskodtak. Tehát emiatt is, de nemcsak ezért,
hanem a megye lakosainak képviseletében is kérdezem Csiba Gábor
képviselőtársamat, volt főigazgató urat, mint a szerződést aláíró egyik személyt és
természetesen elnök urat is, hogy milyen megnyugtató megoldás várható ebben az
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ügyben. Amennyiben önök nem tudnak válaszolni, javaslom a Közgyűlés forduljon
felterjesztéssel a jelenlegi felügyeleti jogokat gyakorló Emberi Erőforrások
Minisztériuma, vagy majdani jogutódjához tájékoztatást és intézkedést kérve a megye
betegeinek érdekében. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Nekem annyi
információm van ebben az ügyben, Tiba megbízott igazgató úrral folytatott
telefonbeszélgetés után, hogy ő volt az, aki a szerződést felmondta természetesen. A
gépek töretlenül üzemelnek, tehát a kórháznak ez a tevékenysége nem szünetel.
Egyenlőre, sehova nem kell fordulni, ki kell várni azt, amíg jogilag is rendeződnek a
dolgok, de az ellátás az továbbra is folyik a kórházban.
Más jelentkezőt nem látok.
Felkérem Aljegyző asszonyt, mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Választási Iroda vezetőjének általános helyettesét, hogy az országgyűlési képviselők
2018. évi választásának eredményéről szíveskedjen rövid tájékoztatást adni a
Közgyűlés számára.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. 2018.
április 8.-án az országgyűlési képviselők választására került sor. Borsod-AbaújZemplén megyében 7 országgyűlési egyéni választókerületben, 815 szavazókörben
szavazhattak a választópolgárok, mind az országgyűlési választó kerületek egyéni
jelöltjeire, illetve az országos pártlistákra, vagy a 13 nemzetiség valamelyik országos
listájára. Ezt a választópolgárok választásától, identitásától függően. Borsod-AbaújZemplén megyében összesen 536.709 választópolgár került fel a névjegyzékbe, ebből
353.620-an mentek el szavazni, ez 65,89 százaléknak felel meg, tehát a megyénkben is
magas volt a részvételi arány. A legmagasabb részvételi arány a miskolci székhelyű I.
választókerületben volt, ahol 70,48 százalékos volt a részvételi arány, a
legalacsonyabb az ózdi székhelyű III. számú választókerületben, 58,65 százaléka ment
el a választópolgároknak szavazni. Az összes többi választókerületben a kettő között,
igen magas részvételi arány volt. Ami még érdekes lehet, hogy a lakóhelye szerint,
337.118 választópolgár szavazott átjelentkezéssel, vagy a hazai, vagy a
külképviseleteken 16.502-en szavaztak a megyében. A választási igazgatási
feladatokat a Területi Választási Iroda irányítása, útmutatása, ellenőrzése mellett 123
Helyi Választási Iroda munkatársai végezték, akiknek azt gondolom, hogy köszönetet
mondhatunk, hiszen hónapokon keresztül dolgoztak azért, hogy a választások rendben
lezajlódjanak. Olyan rendkívüli esemény a megyében nem történt, ami a választásokat
huzamosabb ideig megzavarta volna, vagy fel kellett volna függeszteni a választást,
tehát elmondhatjuk, hogy rendben lezajlottak a választások. Ahogy mondtam 7 egyéni
választókerület van a megyében. Kettő miskolci székhelyű, az I. és a II.
választókerület. Az I. választókerületben Csöbör Katalin, a II. választókerületben
Hubay György szerzett mandátumot. Az előző 20.724 szavazattal, a II.
választókerületben pedig 19.434 igen szavazat kellett a mandátumhoz. Az ózdi
székhelyű III. választókerületben Ríz Gábor szerzett mandátumot 20.623 szavazattal.
A kazincbarcikai székhelyű IV. választókerületben Demeter Zoltán 21.965 szavazatot
kapott és szerzett mandátumot. Az V. sátoraljaújhelyi székhelyű választókerületben dr.
Hörcsik Richárd 23.544 szavazatot kapott. A VI. a tiszaújvárosi székhelyű
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választókerületben Koncz Ferenc 25.662 szavazatot kapott és szerzett mandátumot. A
VII. választókerületben, ami Mezőkövesd székhelyű Tállai András 28.718 szavazatot
kapott. Mind a hét választókerületben érvényes és eredményes volt választás maga.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Egyebek napirendi ponton
belül más nem jelentkezett szólásra. Ezt a napirendi pontot lezárom. utolsó napirendi
pontunk zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra. A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja
alapján a Közgyűlésnek zárt ülésen kell megtárgyalnia a következő kitüntető díj
odaítélésre vonatkozó előterjesztést.
Kérem vendégeinket, hogy az üléstermet a zárt ülés időtartamára szíveskedjenek
elhagyni.
A 17. napirend tárgyalása zárt ülésen történik.

Dr. Kovács János
főjegyző távollétében

Szombatiné dr. Sebők Emese
aljegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke

