Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1727-8/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2018. május 31. napján 10:30
órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aros János
Bánné dr. Gál Boglárka
Bíró László
Budai Erzsébet
Dr. Csiba Gábor Tamás
Csiger Lajos
Demkó Dóra
Jámbor Márk István
Káli Sándor

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

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

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

Szalai Szabolcs
Szamosvölgyi Péter István
Szeles András
Szűcs Erika Mária
Tamás Barnabás László
Török Dezső
Vadnai Zoltán Géza
Vécsi István

Távol: Balla Gergő, Hocza Tamás Attila, Janiczak Dávid, Szegedi Judit Katalin
Meghívottak:
A. Országgyűlési képviselők
megjelent
1. Csöbör Katalin
nem
2. Hubay György
nem
3. Riz Gábor
nem
4. Demeter Zoltán
nem
5. Hörcsik Richárd
nem
6. Koncz Ferenc
nem
7. Tállai András
nem
8. Juhász Péter
nem
9. Dr. Varga László
nem
B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
1. Dr. Lukács Irén főigazgató
igen
C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
1. Dr. Kriza Ákos polgármester
nem
D. napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
1. Taskó József, Nemzeti Agrárkamara (meghívó szerinti 3-4. igen
napirend)
2. Seres-Wirt Melinda, Nemzeti Agrárkamara (meghívó szerinti 3-4. igen
napirend)
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3. Dr.
Asztalos
Ágnes,
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (meghívó szerinti 2.
napirend)
4. Lórántné
Orosz
Edit,
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály (meghívó szerinti 2.
napirend)
5. Dr. Pető Edit, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerláncbiztonsági és Földhivatali Főosztály (meghívó
szerinti 2. napirend)
6. Ujfalvi Lajos László, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
(meghívó szerinti 5. napirend)
E. az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek képviselői
1. Miskolci Törvényszék – Dr. Fuhrmann Gábor
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
F. a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
1. Stumpf Andrásné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. Barna Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Roma
Önkormányzat elnöke
3. Szónoczki Mária, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Ruszin Önkormányzat elnöke
4. Repka Antalné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák
Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
G. a sajtó képviselői
1. Észak-Magyarország
2. Európa Rádió
3. Irány TV
4. KULCS Magazin
5. Magyar Nemzet
6. MIKOM Kft.
7. MTI
8. Putnok Városi TV
9. Rádió M
10. RTL Klub
11. Szent István Rádió
12. TV2
13. Zemplén TV
14. Sajómente hírportál
15. Szuperinfó
16. Globo TV

igen

igen

igen

igen

igen
nem
nem
nem
nem
nem
nem

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

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző, Dr. Sáfrány
Borbála osztályvezető, Czeglédiné Vitárius Ágnes pénzügyi csoportvezető, Gecsei
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Anikó paktummenedzser, Simon Gáborné informatikus, Szigeti-Molnár Krisztina
jegyzőkönyvvezető.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel Köszöntöm
Önöket. Tisztelettel köszöntöm a Közgyűlés megjelent tagjait, meghívott
vendégeinket, valamint a Hivatal részéről megjelent munkatársakat!
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése határozatképes, mivel a 29 megyei önkormányzati
képviselőből 24 fő van jelen, az ülést megnyitom. Kérem, szíveskedjenek pultjaikat
bekapcsolni. Jelenléti szavazást kérek. Kérem, szíveskedjenek megnyomni az igen
gombot.
Megállapítom,
hogy
24
megyei
önkormányzati képviselő van jelen a
teremben.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Négy képviselőtársunk Janiczak Dávid, Szegedi
Judit, Balla Gergő és Hocza Tamás képviselők jelezték, hogy a mai nap folyamán az
ülésen nem tudnak részt venni.
Felkérem Főjegyző Urat, hogy tájékoztassa a tisztelt képviselőket az európai uniós
általános adatvédelmi rendelet hatálybalépéséhez kapcsolódó, a képviselőket érintő
adatkezelési tevékenységről.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés.
Mint arról bizonyára már Önök is értesültek, hatályba lépett az Európai Unió új
adatvédelmi rendelete – közismert nevén: GDPR –, amely a nemzeti jogszabályokat
felülírva egységesíti az uniós tagállamok adatkezelési szabályait. Az új általános
adatvédelmi rendelet minden olyan szervezetre, intézményre hatással van, amely az
Unióban fejti ki működését, ilyen módon érinti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Hivatal adatkezelési tevékenységét is.
A Közgyűlés ülését megelőzően kiosztásra került a Tisztelt Közgyűlés tagjai részére
egy Adatkezelési Tájékoztató, amely a Hivatal új szabályozási környezetben
megvalósuló adatkezelési tevékenységével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat,
információkat tartalmazza. Kérem, hogy az abban foglaltakat figyelmesen olvassák el,
és az ugyancsak kiosztásra került, az adatkezelés egységesítését szolgáló Adatlap
kitöltésével segítsék a Hivatal jogszabályi előírásoknak megfelelő működését.
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a kiosztásra került Adatlapokon kizárólag olyan
adatok megadását kérjük, amelyekre a Hivatalnak a jogszabályokban előírt
kötelezettségeinek teljesítéséhez feltétlenül szüksége van.
Kérem, hogy a kitöltött Adatlapokat a Közgyűlés ülését követően Dr. Sáfrány Borbála
osztályvezető asszony részére szíveskedjenek átadni.
Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (3a)
bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést a legutóbbi ülését követően történt
eseményekről és a hozott döntésekről. Legutóbbi közgyűlésünk 2018. május 3-án volt,
azóta az alábbi események történtek.
Május 9-én Miskolcon itt a Megyeházán, a Díszterem adott otthont az EFOP-1.6.3.170014 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Felzárkózás Politikai Együttműködésének
Támogatására a Helyi Esélyegyenlőségi Programokhoz kapcsolódóan című pályázat
keretében megvalósuló alakuló ülésnek, az I. Megyei Felzárkózási Fórumnak az
eseménye történt meg. erről a képviselőtársaimat már tájékoztattam. Arról a 3 éves
projektről van szó, amihez 74,2 millió forintos támogatást nyertünk.
Május 11.-én Putnokon Köszönhettem a jubileumi XX. Gömör Expo látogatóit és
kiállítóit. Az alkalmat megragadva ezúton is gratulálok Tamás Barna polgármester
úrnak, hogy ilyen sikeres rendezvényt tudnak bonyolítani évek óta.
Május 12.-én Vizsolyban az Emlékhelyek Napja országos rendezvénysorozat
keretében, a Református templomban, mint a helyi rendezvény fővédnöke,
köszönthettem a megjelenteket.
Május 12.-én Rátkán Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő úr társaságában egy
sváb emlékpark avatásában vettünk részt. Régen tervezett beruházása volt már ez a
településnek, végre elkészült. A külföldi delegációkkal együtt vettünk részt.
Május 17.-én Miskolcon a VII. Avasi Borangolás keretében szakmai konferenciát
rendeztünk a Megyeházán a Földművelésügyi Minisztérium koordinálásával,
központjában az eredetvédelemmel és a Bükkaljai borvidék meglátogatásával. A
rendezvényt dr. Szinay Attila helyettes államtitkár úrral együtt nyitottuk meg.
V. hó 24-én TOP Monitoring Bizottsági ülés volt Esztergomban, a Szent Adalbert
Központban. A tavalyi évnek az értékelése hangzott el a TOP tekintetében, illetve az
ez éves fejlesztési keretnek a jóváhagyása történt meg.
Május 25.-én Miskolcon részt vettem az I. Észak Expón. A megyei napilap kiadója
nagy fába vágta a fejszéjét, amikor sok éves szünet után ismét, hagyományteremtés
céljával egy Expót hirdetett meg, egy gazdasági expót és a jövőben hagyományteremtő
céllal indította útnak.
Május 27-én Vámosújfaluban a Hősök Napján Hörcsik Richárd képviselő úrral
emlékeztünk meg az I. és II. Világháborúban elhunyt hősökről, hősi halottakról és az
áldozatokról.
A tegnapi nap folyamán, Budapesten a Pénzügyminisztériumban a Megyei Paktum
alakulásáról tartottam prezentációt, délután pedig átvehettem a Magyar Marketing
Szövetség a Marketing Aktív Megye elismerő címet, ami itt látható az asztal sarkán.
Ezt a címet tavaly alapították. Tavaly Somogy megye kapta, az idén pedig mi, BorsodAbaúj-Zemplén megye hozhattuk el. Ezúton is köszönetet mondok mindazoknak, aki
ennek a díjnak az elnyerésében közreműködtek.
Más eseményről nem tudom Önöket tájékoztatni.
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.

5
A munkaterv 1. pontjában a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására”című
előterjesztés szerepelt. Az előterjesztés megtárgyalására a Közgyűlés június 28-ai
ülésen kerül majd sor.
A munkaterv 5. pontjaként szerepelt a „Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési
Tanács 2017. évi tevékenységéről” című előterjesztés. A Tisza-tó Térségi Fejlesztési
Tanács elnöke országgyűlési képviselővé választása miatt lemondott elnöki
tisztségéről. Erre tekintettel a tájékoztatót a Közgyűlés a későbbiekben, várhatóan a
2018. szeptember 13-ai ülésén fogja megtárgyalni.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a Közgyűlés
napirendjére, így a mai ülés napirendjeinek elfogadására is:
1. Tájékoztató
a
TOP-5.1.1-15
Foglalkoztatási
és
gazdaságfejlesztési
együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pályázat megvalósításának
előrehaladásáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
2. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal tevékenységéről,
kiemelten:
a) Tájékoztató
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2017. évi tevékenységéről
b) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye élelmiszerbiztonsági és
állategészségügyi helyzetéről
c) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről,
különös tekintettel a közfoglalkoztatásra
d) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi
állapotáról
e) Tájékoztató a fogyasztóvédelem helyzetéről
Előterjesztő:
a kormánymegbízott helyett Dr. Lukács Irén főigazgató,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal érintett
főosztályainak vezetői
3. Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóságának tevékenységéről
Előterjesztő:
Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-AbaújZemplén megyei elnöke
4. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található piacok helyzetéről
Előterjesztő:
Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-AbaújZemplén megyei elnöke
5. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi
Regionális Területi Iroda Miskolci Irodájának tevékenységéről
Előterjesztő:
Ujfalvi Lajos László, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci
Irodájának vezetője
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6. Javaslat a Miskolc-Kassa (Kosice) Régióért Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
7. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Megkérdezem a Közgyűlés tagjait, van-e más
módosító javaslat a napirendre, amennyiben igen kérem, szíveskedjenek azt megtenni.
Csiger Lajos frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Csiger Lajos: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Ezt az utolsó napirendet a
Miskolc-Kassa Régió Kft. zárt ülésen tárgyalandó napirendet kérnénk mi a FIDESZ
frakció nevében, hogy vegyük előre és az ülés elején tárgyaljuk meg. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem látok.
Ügyrendi javaslatról van szó, kérdezem a Közgyűlést, hogy 1-es napirendként kívánjae tárgyalni az eredetileg 6-os előterjesztést.
21 igen, 0 nem, 2 tartózkodással a
Közgyűlés a módosító javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Más módosítás nincs, kérdezem a közgyűlést,
hogy az ilyen módon módosult napirendet, ami arról szól, hogy Miskolc-Kassa Kft. az
első és utána a többiek változatlanul, ezt a napirendet támogatja-e a Közgyűlés.
Szavazást kérek.
21 képviselő támogatta, 0 nem és 2
tartózkodás mellett a Közgyűlés elfogadta.
Zárt üléssel kezdünk. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
31/2018. (V. 31.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. május 31-ei
ülése napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. május 31-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat a Miskolc-Kassa (Kosice) Régióért Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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2. Tájékoztató
a
TOP-5.1.1-15
Foglalkoztatási
és
gazdaságfejlesztési
együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pályázat megvalósításának
előrehaladásáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
3. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal tevékenységéről,
kiemelten:
a) Tájékoztató
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2017. évi tevékenységéről
b) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye élelmiszerbiztonsági és
állategészségügyi helyzetéről
c) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről,
különös tekintettel a közfoglalkoztatásra
d) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi
állapotáról
e) Tájékoztató a fogyasztóvédelem helyzetéről
Előterjesztő:
a kormánymegbízott helyett Dr. Lukács Irén főigazgató,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal érintett
főosztályainak vezetői
4. Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóságának tevékenységéről
Előterjesztő:
Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-AbaújZemplén megyei elnöke
5. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található piacok helyzetéről
Előterjesztő:
Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-AbaújZemplén megyei elnöke
6. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi
Regionális Területi Iroda Miskolci Irodájának tevékenységéről
Előterjesztő:
Ujfalvi Lajos László, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci
Irodájának vezetője
7. Egyebek

A közgyűlés zárt ülésen folytatódik, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz.

A zárt ülést követően.
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2. Tájékoztató a TOP-5.1.1-15 Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési
együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pályázat megvalósításának
előrehaladásáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az
1364/2016. (VII.13.) Kormányhatározatban foglalt döntés alapján a Megyei
Önkormányzat, a Megyei Kormányhivatal, a Megyei Önkormányzati Hivatal és a
BORA 94 Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-vel konzorciumi
együttműködésben megyei foglalkoztatási projektet valósít meg.
A projekt célja: képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása a köz- és
gazdasági szféra partnerségében; ezen belül a hátrányos helyzetű, megváltozott
munkaképességű munkavállalók elhelyezkedésének segítése.
A jelen előterjesztés számot ad az eddig végzett feladatokról, együttműködési
formákról, rendezvényekről, bemutatja a megyei paktumiroda ernyőszervezeti,
koordinációs és monitoring tevékenységét, tájékoztatást ad a kérdőíves felmérés
folyamatáról, az indikátorok teljesüléséről, és a paktum honlapjáról, amely a
www.bazpaktum.hu címen érhető el. Ennek elfogadását kérem a tisztelt Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót mind a három
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 11 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Elnök úr, tisztelt Közgyűlés.
Bizottságunk is megtárgyalta az előterjesztést, amely gyakorlatilag a Hivatal
munkájáról és az előrehaladásról szól. A név egy kicsit finoman fogalmaz, hogy
tájékoztató, ennek beszámolónak is kellene lennie. Épp ezért szavaztunk róla mi is. 13
igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadtuk. Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonya:
Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk minden jelenlévő tagja támogatta a
tájékoztatónak a tudomásulvételét, 10 igen szavazattal. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Talán még annyit el tudok
Önöknek mondani, hogy a tegnapi nap folyamán Lórántné Orosz Edit asszonnyal és a
delegációjával együtt a Pénzügyminisztériumban voltunk. Regionális értekezlet volt,
Heves és Nógrád megye is ott volt. Mind a három megye tájékoztatta a
Pénzügyminisztériumot azzal kapcsolatban, hogy hogyan haladunk előre a Paktum
megvalósítása tekintetében. Lehetőség volt olyan kérdések feltételére, ami eddig
megválaszolatlan volt az Irányító Hatóság részéről, hisz nem csak a
Pénzügyminisztérium, hanem az IH vezérkara, és a Kincstár, a Megyei és a Budapesti
Kincstáraknak a képviselői is ott voltak egy szélesebb körű egyeztetés keretén belül.
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.
22 igen, 0 nem és 1 tartózkodással a
tájékoztatót a Közgyűlés tudomásul vette.
Köszönöm szépen.

3. Tájékoztató
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
tevékenységéről, kiemelten:
a) Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2017. évi tevékenységéről
b) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye élelmiszerbiztonsági és
állategészségügyi helyzetéről
c) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről,
különös tekintettel a közfoglalkoztatásra
d) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi
állapotáról
e) Tájékoztató a fogyasztóvédelem helyzetéről
Előterjesztő:
a kormánymegbízott helyett Dr. Lukács Irén főigazgató,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal érintett főosztályainak vezetői
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a
Mellékletek között 04. sorszám alatt.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál az
előterjesztő Dr. Lukács Irén főigazgató asszonyt, továbbá Lórántné Orosz Edit
főosztályvezető asszonyt, Dr. Asztalos Ágnes főosztályvezető asszonyt és dr. Pethő
Edit főosztályvezető helyettes asszonyt. Köszönöm szépen, hogy itt vannak.
Felkérem Dr. Lukács Irén főigazgató asszonyt, hogy amennyiben szükségesnek találja,
egészítse ki a tájékoztatókat.
Dr. Lukács Irén: Tisztelt Közgyűlés. Tulajdonképpen a nap is kevés lenne ahhoz,
hogy elmondjam, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalban milyen
munka zajlik. Az állami feladatok teljes körű monitoringozása és teljes körű hatósági
ügyintézés folyik a hivatalban. Nem csoda, hogy a meghívóban a tájékoztatók között
van némi nemű elírás, ugyanis az államigazgatás a folyamatos működése mellett belső
átalakításon, átalakuláson is keresztül ment és már 2017. januárját úgy kezdtük, hogy a
járásokat megerősítettük. Ez kormányzati célkitűzés volt. Emiatt a földművelésügyi és
az erdőgazdálkodási feladatok a megyében a megyeszékhelyet tekinti járás, így a
Miskolci Járási Hivatal hatáskörébe kerültek. Tehát a Miskolci Járási Hivatal az, aki
2017. január elsejétől ezeket az ügyeket hatósági szempontból intézi. Ugyanígy a
fogyasztóvédelemmel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy az általános járási
hatáskörbe tartozik a fogyasztóvédelmi kérdéskörök jó része, ezzel gyakorlatilag
megteremtve annak az esélyét, hogy minden járásban, így a megyében mind a 16
járásban teljes körű fogyasztóvédelmi tevékenység folytatódjon és folyik.
Természetesen vannak a fogyasztóvédelemnek olyan kiemelt területei, az anyagból
egyébként ez kiolvasható, olvashatták, ilyen az e-kereskedelem, a piaci versenyben
való fölénnyel visszaélés esete. Ezek a tevékenységek is járási hatáskörbe kerültek.
Most 2017-ben tehát, sok más hatásköri változás mellett a Hivatal munkájáról
elmondhatom, hogy magas színvonalon végzik a munkatársaink a feladatukat és
valamennyi hatáskörnek eleget tettünk és a tervünkben szereplő adatokat is és előírást
és vállalást is teljes körben teljesítettük. A 2017-es beszámoló teljes körű, ami az Önök
asztalára került és a bizottságok meg is tárgyalták. Én néhány kiegészítést tennék.
Azt gondolom, hogy a foglalkoztatáspolitika a legfontosabb terület, hiszen a gazdaság
élénkítése az, ami ezt a régiót és ezt a megyét leginkább kell, foglalkoztassa annak
érdekében, hogy az itt élők valóban felzárkózhassanak az ország látható, értékelhető
életszínvonalához. A 2017-ben megindult kedvező munkaerő-piaci tendenciák 2018.
első negyedévében is folytatódtak és így elmondhatjuk, hogy a foglalkoztatás területén
az elsődleges munkaerő-piac fejlődése volt a meghatározó. A közfoglalkoztatottak
száma az első negyedévben csökkent. A közfoglalkoztatotti számot kell
csökkentenünk úgy, hogy az elsődleges munkaerő-piacra kell munkaerőt
átcsoportosítani. 2018. első negyedévben 266.200 ember volt foglalkoztatott a
megyénkben és a foglalkoztatási arányuk 63,7 %-ot tesz ki. A KSH adatai szerint a
megye munkanélküliségi rátája 4,8 %-ra csökkent. Én azt gondolom, hogy ez
örvendetes, az aktív népességen belül természetesen és az is örvendetes, hogy
csupán 1% alatti, 0,9 %-kal haladta meg az országos átlagot a munkanélküliségi ráta.
Ez óriási jelentőséggel bír. A közfoglalkoztatási programokban az első negyedévben
28.718 főt foglalkoztattak. Ez 4.800 fővel kevesebb, mint az előző év azonos
időszakában a közfoglalkoztatottak számát tekintve.
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Ezzel a kiegészítéssel szeretném megteremteni a lehetőségét annak, hogy amennyiben
kérdésük van, nagyon szívesen megpróbálok jómagam és az itt lévő főosztályvezetői
kollégáimmal együtt válaszolni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Főigazgató asszonynak a
szóbeli kiegészítését. A tájékoztatót 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 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonya:
Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 10 egybehangzó igen szavazattal
támogatta az általunk tárgyalt c. pontban található munkaerő-piaci helyzettel
kapcsolatos tájékozatónak a tudomásulvételét.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Szűcs Erika képviselő asszonynak adom meg a szót.
Szűcs Erika: Köszönöm a szót Elnök úr. Én két témához szeretnék észrevételt fűzni.
Az egyik a munkaerő-piaci helyzetről szóló beszámolónak az a része, amelyik a
hátrányos helyzetűeknek a közfoglalkoztatás keretében különböző programok
keretében történő bevonását mutatja be. Elsősorban azért hozom szóba, mert van más
előterjesztés is itt a közgyűlésen, amely a mezőgazdaság helyzetéről szól és az
közismert, hogy 2010. óta itt a mezőgazdaság, mint egy potenciális kitörési lehetőség
és a hátrányos helyzetűek foglalkoztatási ágazata jelenik meg. Leírják azt, hogy a
közfoglalkoztatás keretében az önkormányzatok kialakítottak bizonyos önellátási
hálókat, igen ám, de ezek eléggé drága történetek hiszen, azért tudnak életben maradni,
merthogy közpénzből a bérek majdnem vagy teljesen finanszírozva vannak, és nem
árutermelésről szólnak. Márpedig itt tartós foglalkoztatás, versenyképes foglalkoztatás,
megfelelő jövedelem akkor lehetséges, ha piacosítják a mezőgazdasági termelést, még
akkor is, ha közfoglalkoztatásból indul. Van szó arról, hogy vannak szociális
szövetkezetek, ezek között van olyan is, amelyik mezőgazdasági termeléssel
foglalkozik. Én a magam részéről úgy gondolom, elsősorban ezt az irányt kellene
támogatni és mindenképpen tovább kellene lépni a kialakult helyzeten, mert biztos,
hogy ez nem fenntartható.
A másik a fogyasztóvédelem kérdése. Én nem találtam számot, hogy hányan végzik
ezt a feladatot, de úgy látom, hogy irdatlanul nagy és sajnos a tájékoztató jelzi, hogy
Magyarországon a fogyasztóvédelmet szerintem erősíteni kell, hiszen a vizsgált

12
ellenőrzések 20%-50%-ig találtak olyan eseteket, amik kifogásolhatók voltak, amire
azt kell mondanom fogyasztóként is, hogy nem lehet azt mondani, hogy rózsás. Tehát
gondolom, hogy a törvényi, meg az ellenőri apparátus, tehát a humánerőforrás
oldaláról is ezt erősíteni kell. És egy személyes példa alapján szeretném azt javasolni
meggondolásra, hogy a panaszok, bejelentések kezelése az központosítva legyen a
Megyei Kormányhivatalnál, hiszen ott a fogyasztó valamelyik szolgáltatóval, vagy
kereskedővel ütközik, ami nem egy egyszerű történet. az én esetemben is az volt, hogy
az áramszolgáltatóval szemben tettem panaszt, itt helyben nem adtak nekem igazat, de
én panaszt tettem a Magyar Energiahivatalnál is és ott nekem adtak igazat. Na, most
látszik a levelezésből, hogy egy ilyen nagy multinacionális cég a maga jogi
apparátusával hogy pattint le mindenkit. Tehát azt gondolom, hogy egy panasz, egy
bejelentés érdemi elbírálása és a panaszos tényleges hatósági képviselete a szolgáltató,
vagy kereskedő, vagy az előtt, aki ellen a panasz szól, az egy nagyobb erőfeszítést és
több odafigyelést igényel, ami nem biztos, hogy a járási hivataloknál megvan. Én
egyébként ennek a tapasztalatait elküldtem Főigazgató asszonynak és örülök, hogy
ebből a levelezésből az derült ki, hogy egyetértünk abban, hogy meg kell erősíteni.
Azóta a történet a közigazgatási bíróságot is megjárta, ott is az én álláspontomat,
illetve az energiahivatal álláspontját fogadták el, hogy látszik ebből a történetből
számomra, hogy itt komolyabb felkészültség kell, tehát valószínűleg jobb lenne
koncentrálni. Végül is 174 panasz, nem olyan, hogy az egy éves eloszlásban olyan
rettenetes nagy szám lenne, de a Fogyasztóvédelmi Hatóság érdemi rekrutációja nőne
akkor, ha érezné a bejelentő azt, hogy valóban együtt küzdenek egy adott ügyben
azért, hogy a fogyasztónak lenne igaza. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Káli Sándor képviselő úrnak
adom meg a szót.
Káli Sándor: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Én úgy gondolom, hogy a
tájékoztató, ami elém került, az egy jó anyag, ugyanakkor eszembe jutott Tiszafüred
egykori polgármesterének, Rente Ferencnek a szava, hogy a harag az hatalom nélkül
nem sokat ér és kicsit így vagyunk most, én úgy gondolom, hogy sok befolyásolásunk
nincs az eseményekre. Az anyag minden esetre felvilágosított, hogy bátran őszinte
lehetek, hiszen egy év múlva elérem a megye férfi lakosságának átlag életkorát, tehát
sok kockáztatni valóm nincs, ha őszintén elmondok néhány dolgot.
Az egyik az, hogy szerintem érdemes lenne azt a többszöri javaslatot megvalósítani,
hogy szétszednénk legalább négy pontra ezt a beszámolót, mert itt jelenleg az
erdőgazdaságtól a munkaerőpiacig és egészségügyig látszik, hogy minden elhangzik és
jobb lenne, hogyha az itt jelenlévő szakértőknek is nem egyfajta ilyen össze nem
hasonlítható témában kellene a kérdéseket feltenni. A konkrét dolog, amit el szeretnék
mondani, egyrészt az, hogy a létszámcsökkenés az úgy gondolom, hogy itt most, mint
„Sorsod Borsod” ahogy itt a sok helyi szurkoló mondja. Erre alapítva azt kell
mondanunk, én úgy gondolom, hogy ez egy olyan szám, ami az összes többi számot
befolyásolja. Tehát itt az újság is megírta, a legutóbbi közgyűlésen is tárgyaltuk, hogy
az 5 véletlenül idetévedt migránst leszámítva úgy tűnik, mintha innen mindenki
menne, vagy nagyon sokan mennének el. Tehát olyan mértékben csökken a létszám,
hogy ha ezen belül megnézzük például a mutatót, a foglalkoztatás helyzete, ezt biztos,
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hogy nagyon befolyásolja. A valódi következtetések levonásához én azt mondanám,
stratégiában érdemes lenne azt megnézni, ami nagyon fájdalmas, hogy trendjeiben
hogy néznek ki mely települések fognak megszűnni Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében. Ez reális szám sajnos, vagy reális érték. Ezen kívül pedig a megyén belüli
mozgásoknak az iránya, hogy néz ki. Én azt tapasztalom, hogy menekülésből
költöznek nagyobb települések felé emberek kisebb településekről. Ezen kívül pedig
az országban vannak olyan adatok is, hogy térségeknek, megyéknek, nagyvárosoknak
a lakosságszáma növekszik. Na, most azt is érdemes lenne megnézni, hogy mik ezek a
vonzerők, ami miatt oda inkább mennek emberek. És van egy meredek szám, amit
fogalmam sincs, hogy hogyan lehet megállapítani, ez pedig a külföldön munkát
vállalóknak a megyei eloszlása. Mert én szerintem, ha igaz az, hogy annak idején
Amerikába is ebből a térségből vándoroltak ki a legtöbben, akkor én tartok attól, hogy
a mozgás most is ebből a térségből nagyon magas. Hiszen, ha én is valahol a nyugati
határon laknék, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy én itthon maradok, csak
éppen átutazgatok a szomszédba, de ez nem megengedhető Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében, hiszen innen el kell menni ahhoz, hogy valaki kint munkát vállaljon. Na,
most az adatok alapján én befejezésként azt szeretném mondani, hogy szerintem a
döntéshozókat riadóztatni kell, hogy mi is a helyzet a térségünkben, hiszen azért, ha jól
magunkba nézünk, azért azt látjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon kritikus a helyzet. És
én itt most nem politikai párt, vagy akár ellenzéki alapon, hanem úgy mondom, hadd
mondjam így Nektek, Borsodiaknak, hogy itt katasztrofális trendek mutatkoznak, amit
talán mi még megmegúszunk, de a gyerekeink, unokáink már nem. És az én
tapasztalatom pedig az, hogy az ország más részeit nem nagyon érdekli az, hogy mi
hogy vagyunk. Tehát azt mondják, hogy igen itt gond van, de hát az, akinek megvan a
munkája, aki biztosítva látja a trendjét a saját városában, azt nem nagyon szokta
idegesíteni az, hogy a perifériákon és mi ehhez tartozunk, ott mi a helyzet. Tehát a
javaslatom, az valami olyasmi, hogy a számadataink alapján próbáljuk meg, vagy
próbálják meg, akik ezt megtehetik, hogy lármázzuk fel mindazokat, akik segíthetnek,
mert az utolsó órában vagyunk. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Vécsi István képviselő úrnak
adom meg a szót.
Vécsi István: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés. Egyetértek Főigazgató
asszonnyal, amikor azt mondta, hogy nagyon sokat lehetne ezekről a tájékoztatókról
beszélni, talán külön-külön órákat is tudnánk. Én ezek közül a közfoglalkoztatással
szeretnék foglalkozni, már csak azért is, mert átolvasva ezt az anyagot azt látom
benne, hogy a Vízügyi Igazgatóságtól, a Megyei Rendőrkapitányságtól, a
Katasztrófavédelemtől kezdve, belvíztársulatoknál a legfőbb téma az, hogy
közfoglalkoztatott. Nyílván ezeknek a közfoglalkoztatottaknak, ha ennyi területen
akarjuk őket foglalkoztatni, akkor kell valamilyen képzés is, ami be is indult több
településen működőképesnek látszik ez a tanfolyam. Amire én rá szeretnék kérdezni az
az, hogy digitális szakadék képzése is végigsöpört a településeken mondván, hogy a
számítógépes ismeret majd az elsődleges munkaerőpiacon lehetőséget ad ezeknek az
embereknek a számára. Történt-e olyan felmérés, hogy ezzel a tudással hány ember
tudott elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon és milyen eredménnyel járt ez?
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Ezeknek a tanfolyamoknak a végén a közfoglalkoztatásban részt vevő valamilyen
OKJ-s bizonyítványt is kap, ami azt mondja, hogy bizonyos szakterületen elért
bizonyos eredményt. Ugyanakkor ez nem mindig tükröződik a munkabérben. Fognake az OKJ-s bizonyítványt szerzett szakmunkások szakmunkás bért kapni a
közfoglalkoztatásban, mikor várható, mert most ezt valamennyien tudjuk, hogy nem.
Múltkor is szó volt a szociális szövetkezetekről. Ebben az anyagban minthogyha egy
kicsit háttérbe lettek volna szorítva, nem tudom, hogy mi a kormányzati akarat, hogy
lépcső lesz-e a közfoglalkoztatottaknak szociális szövetkezetbe történő átlépése, mert
azt lehet látni, hogy azon szakmunkások helyébe, akik elhagyták az országot és
külföldre mentek, ebből a rétegből az elsődleges munkaerőpiacon bizony nem lehet
majd betölteni azt az űrt, ami megjelent. Felmerült bennem az a kérdés is, és örülök
neki, hogy a munkanélküliség csökken, hogyha közfoglalkoztatottakat nem számítjuk
a foglalkoztatottak körébe, akkor mennyi Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a
foglalkoztatási ráta.
Végezetül még arra szeretném egy kicsit felhívni a figyelmét a Közgyűlésnek, vagy a
szakmával foglalkozóknak, hogy azok a mezőgazdasági foglalkoztatási formák,
amelyekben előállítják a közfoglalkoztatásban a termékeket, paprikát, paradicsomot,
uborkát, azok gyakorlatilag azokon a településeken, ha kiviszi az önkormányzat a
piacra, ott megöli azokat a vállalkozókat, akik ebből gyakorlatilag megélnek, mert
nyilván egész más a költsége és a költségérzékenysége. Én annak is örülök, hogy
nagyon sok forintot fordítottunk a közfoglalkoztatásra. Viszont annak nem örülök,
hogy úgy tűnik számomra, hogy nagyon sok része ennek a pénznek elfolyik,
szétfolyik. Olyan pályázatoknak a kiírásával ki lehetne alakítani azoknak a hátrányos
helyzetű és a megyében két járás kivételével gyakorlatilag mindegyik hátrányos
helyzetű, a gazdasági arculatát, amely tényleg az elsődleges munkaerőpiacra tudná
kivinni ezeket az embereket és megtudnának talán abból élni. De ehhez nem csak az
önkormányzatoknak az erőlködése szükséges, hanem kellene ehhez a szakmának az
irányított pályáztatása, aminek eredményeképpen azt lehetne mondani, hogy igen, nem
volt arculata ennek a gazdasági területnek, de most van, lett és ebből ennyi-ennyi
ember meg tudott élni. És akkor nem beszélnénk itt arról, hogy 65 ezer fő, vagy még
talán több is, akik a közfoglalkoztatásban dolgoznak. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Lukács András frakcióvezető
úrnak adom meg a szót.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Képviselőtársak,
tisztelt Előterjesztők. Káli Sándor képviselőtársam érdemben vázolta azt, hogy ha
magukat a tájékoztatókat olvassuk el, akkor azok korrektek, tényszerűek, bemutatják
mindazt, ami zajlott és ami a Kormányhivatal hatáskörében, feladatkörében eljárva
történt az elmúlt évben, illetve visszatekintésben is például az egészségügyi
helyzetben, vagy a demográfiai helyzet bemutatása során. Ha csak ezt olvassuk el,
akkor majdnem azt mondhatjuk, hogy itt egyébként minden rendben van. Ha viszont a
számok mögé nézünk, akkor az érdemi információt abból kapjuk, hogy Borsod-AbaújZemplén megyéből az elmúlt 10 évben két Ózdnyi ember elment, ennyivel csökkent a
megye lakossága. Hogy most ez a természetes népességfogyás miatt, vagy elvándorlás
miatt majdnem azt mondom, hogy részben közömbös, nem teljesen, de részben
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közömbös. Vagy, ha csak az elmúlt egy évet nézzük, akkor egy Szikszónyi és két
Sajósenyényi település ürült ki formálisan a számok ismeretében. Ha ezek után mi itt
úgy csinálunk, hogy itt egyébként nincs tennivalója a megyei önkormányzatnak, a
kormányzati szerveknek, elsősorban a választott testületeknek, akkor szerintem
nagyon rossz úton járunk. Valóban érdemes volna tételesen foglalkozni azzal, hogy
hogyan és miként lehet megállítani azokat a kedvezőtlen folyamatokat, amelyek
jellemzik Borsod-Abaúj-Zemplén megyét és hozzá teszem, hogy ezt az Észak-keleti
régiót is. Lehet azt mondani, hogy nekünk, mint megyei közgyűlésnek egyetlen-egy
igazi hatáskörünk van a terület és településfejlesztés koordinálásán, ennek a
fejlesztésén keresztül elérni azt, hogy jól érezzék magukat Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében az emberek. Meggyőződésem, hogy ezzel saját magunkat próbáljuk
felmenteni, ha ezzel az egy feladattal kipipáljuk magunk felelősségét és ugyanígy
kockázatosnak tartom azt is, ha azt mondjuk, hogy mi megteszünk mindent, hiszen
látjuk, megismertük azokat a folyamatokat, mindig olvasunk tájékoztatókat és
megbeszéljük, hogy mi a helyzet, de a hogyan továbbról szinte semmilyen szó nem
esik, a hogyan továbbra nem szavazunk meg javaslatokat, véleményt. Nem kérjük sem
a döntéshozókat, sem a megye országgyűlési képviselőit, hogy vigyék tovább azokat a
problémákat és azokat a javaslatokat, amelyek befolyásolják a következő években
Borsod-Abaúj-Zemplén megye és a ma még itt élő, alig több, mint 650 ezer ember
sorsát, mindennapjait. Én ezért csatlakozom ahhoz, amit Káli Sándor barátom
fogalmazott meg, hogy a következő időszakban és ne egy távoli jövőben próbáljunk
meg ezzel a kérdéssel átfogóan foglalkozni és ne úgy, hogy megint elkészíttetünk
valakivel egy stratégiát és megint kipipáltuk, hogy mi megtettünk mindent. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Szamosvölgyi
Péter képviselő úrnak adom meg a szót.
Szamosvölgyi Péter: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr, Közgyűlés. Természetesen
tudjuk, hogy az ellenzék azt keresi meg egy előterjesztésben, amibe belekapaszkodhat
és bírálhatja. A többség, a Kormány, a vezető koalíció pedig, ha úgy gondolja, akkor
arról beszél, ami szerinte előrelépés és tendenciajellegű az elmúlt időszakhoz képest.
Nem ezt szeretném kielemezni, hanem azt a költői kérdést tenném föl, hogy
megszavazta-e a szemben ülő frakció az Uniós csatlakozást annak idején? Meg hát. Mi
is megszavaztuk. Akkor, aki egy kicsit is felvilágosult volt és látta az európai trendeket
tudta azt, hogy a munkaerő áramlása a rosszabb szintről, a magasabb finanszírozási
szint felé mozog Európán belül is, az Unión belül is és itt is.
Következő költői kérdés: Emlékeznek erre a szlogenre? Nyithatok cukrászdát
Bécsben. Ja, érdekes. Akkor az volt az egyik kulcs szó, kulcs mondat, hogy a magyar
fiatal, akiben van akarat, van benne spiritusz, az nem csak Magyarországon dolgozhat,
hanem Nyugat-Európa bármelyik országában, például Bécsben, Ausztriában, vagy
Londonban, Angliában és folytathatnám a sort. Sajnálatos, de teljesen természetes
dolgot hoztak fel képviselőtársaim. Teljesen természetes, hogy egy fiatalban van
ambíció és lát lehetőséget és van nyelvtudása és külföldön háromszor, négyszer, vagy
ne adj Isten ötször annyit keresne mint itthon, fogja a sátorfáját és el fog menni. Ez
akkor szűnhet meg és akkor állhat meg, ha van program, amivel lehet gondolkozni
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előre. Ha nincs, akkor állhat meg, ha a helyi gazdasági viszonyok annyira
megerősödnek, hogy ha szoroz és oszt, ha összead és kivon, nem fogja megérni, hogy
elmegy a Dunántúlra, vagy a Lajtán túlra. Ezért kell dolgoznunk és ezért kell a
gazdaságot, minden ágazatát kőkeményen erősíteni Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében.
A közmunkaprogrammal kapcsolatban. Miért baj az, hogy van közmunkaprogram?
Miért baj az, hogy kapnak lehetőséget azok az emberek, akik alul tanultak? Miért ne
lenne szerves része a magyar gazdaságnak és a munkaerőpiacnak a közmunka? Miért
ne lenne, amikor az önkormányzatoknak, például Sátoraljaújhely esetében igen nagy
szüksége van a közmunkaprogramban résztvevőknek a munkájára és bár a Paktumos
pályázatok ebben az évben nem ebbe az irányba mennek el, nekünk igenis hiányozni
fognak ezek az emberek, ha fölszippantja őket a gazdaság. Igenis hiányozni fognak,
mert onnantól kezdve mi is kőkeményen meg kell, hogy fizessük még azt az embert is,
aki az utcán takarít. Addig vannak lehetőségeink, amíg ehhez állami finanszírozást,
állami támogatást kapunk. Tehát én nem különösebben érdeklődöm amiatt, hogy
mennyi a közmunkás és mennyi a gazdaságban elhelyezkedőknek a száma, mert
nekem az nagyon fontos, hogy ebben a megyében ilyen alacsony a munkanélküliség
még soha nem volt. És ez még akkor is így van, ha nagyon sokan külföldön dolgoznak,
most már néha szlovák területen is. Hallunk egy, s mást, hogy Kassa környékén is
vannak, akik munkát vállalnak. Mindezek alapján én amellett, hogy rengeteg jogos
felvetés és javaslat és jó kérés hangzik és hangzott el ennél a napirendi pontnál, én
inkább az optimistább vonalát közelíteném meg és mindazoknak, akik évek óta azon
dolgoznak, hogy a megye előrébb lépjen legalább egyet, megköszönjem a munkáját,
így a Kormányhivatalnak is és Főigazgató asszonynak is.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem látok.
Főigazgató asszonynak adom meg a válaszlehetőséget.
Dr. Lukács Irén, főigazgató asszony: Köszönöm szépen. Azt gondolom, minden
hozzászólás érdemi volt és azt gondolom, hogy a közös gondolkodás a megyében élő
valamennyi állampolgárnak a kötelessége is. Ezért minden egyes hozzászólást
jegyzeteltem, külön írtam a kérdést, mert ezek egy része továbbgondolni való, más
részét pedig az anyag tartalmazza, valamint 2018. I. negyedévével én készültem,
hiszen ami elmúlt most már csak regisztrálni tudjuk, arról már beszámolni tudunk, de
ami előttünk áll, akár 2018-ban 3 negyedév, akár befolyásolni is tudjuk. 2018-ban a
start munkaprogramra a magyar költségvetés 225 milliárd forintot irányzott elő és ezek
részben olyan közfoglalkoztatási programok, amelyek országos közfoglalkoztatási
programok. Itt elhangzott az is, Vécsi István mondta, hogy a vízügy valóban vízügy,
az erdőgazdálkodás, a rendőrség, a katasztrófavédelem is egy ilyen kiemelt
programban kap lehetőséget a foglalkoztatásra. De ki szeretném emelni az országos
közfoglalkoztatási programok közül a hajléktalan mintaprogramot, amiben már
megkezdődött ez a program, aminek a végrehajtása során, egyelőre mintaként 66 fő
foglalkoztatására, képzésére, élethelyzetének javítására kerül sor. Ez egy nagyon-nagy
lehetőség, mert ezeknek az embereknek, ezekkel az emberekkel soha senki nem
törődött abból a szempontból, hogy ismételten lábra állítsa őket és valóban a közösség
hasznos tagjának érezzék magukat.
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A közfoglalkoztatásnak tehát van országos lába és valóban van a járási start
munkaprogram, aminek keretében, ahogyan itt elhangzott a települések környezetének
a rendbetétele, a közutak karbantartása, szennyvízelvezetés, illegális hulladéklerakók
felszámolása, mezőgazdasági földutak karbantartása, vagy akár a bio- és megújuló
energiafelhasználás, vagy helyi sajátosságokra épülő start munkaprogramok indultak
be. Összesen ezekben a programokban 2018. I. negyedévében 627 fő bevonásával, 627
védett program került elfogadásra. Iszonyatosan sok és sokféle, de a megyénk
települései is, az országban mi vagyunk az első olyan megye, akinek 357 települése
van és valóban a települések helyi igényeit figyelembe kell venni.
A közfoglalkoztatásba bevontak száma 27.739 fő. Átlagosan havonként 28.700 fő
foglalkoztatására kerül sor a különböző közfoglalkozatási programok keretében. Azt is
el kell mondanom és itt Szamosvölgyi Péter képviselő úr utalt arra, hogy mi lesz
akkor, ha kevesebb közfoglalkoztatotti létszám kerül majd megállapításra az egyes
településeken. Ez egy nagyon reális veszély, hiszen az említett kormányhatározat
kifejezetten előírja, hogy a közfoglalkoztatottakat lehetőség szerint minél nagyobb
számban, - célszám is van meghatározva, 200 ezer fő- 2020-ig az elsődleges
munkaerőpiacra kell őket átirányítani. Ez azt jelenti, hogy már 2018-ban is 4800 fővel
kell csökkenteni a közfoglalkoztatottak számát. Minimálisan tehát várható és
kapacitálni is kell a közfoglalkoztatottakat arra, hogy megtalálják az elsődleges
munkaerőpiacon a helyüket.
Elhangzott itt az is, hogy valóban a mezőgazdaság az, amiben 4262 fő volt az átlagos
foglalkoztatotti létszám és, hogy a mezőgazdasági termelésük során az egyébként
helyben elhanyagolt földek ismételt megművelésére került sor. És még valamire,
tulajdonképpen az itt élőknek a figyelmét ráirányítjuk arra a természetes életközegre,
ami egy településen, falusi környezetben korábban természetes volt, hogy a
konyhakert azért van, hogy műveljük, hogy állítsuk elő saját magunk számára az
egészséges termékeket. Tehát ennek valóban van egészségügyi, van gazdasági
szempontból is kihatása. A Belügyminisztériumnak figyelme volt arra, hogy az ilyen
módon előállított mezőgazdasági termékek valóban piacra kerüljenek, hasznosuljanak,
ezért aztán különböző nehézipari egységekkel, például konzervipari gazdasági
társaságokkal tartják a kapcsolatot és beszállítóikká váltak ilyen módon a helyi
előállítók, de a szövetkezeti forma is egy ajánlott forma, erősen ajánlott és támogatott
forma is, de a szövetkezetek létrehozása ma a demokráciában nem kötelező. Nem lehet
előírni, hogy valaki szövetkezetben gondolkodjon csupán. Mindenkinek mérlegelnie
kell, mit tett az önkormányzata, hogy ezt fel tudja-e vállalni, mert a kezdeti támogatást
követően sajátra át kell állni és a versenyben meglévő elvárásokat kell teljesíteni
ahhoz, hogy a versenyben megállják a helyüket és bevételük legyen.
A Szűcs Erika képviselő asszony a fogyasztóvédelmi hatáskörökről beszélt. Az, hogy
egy-egy kereskedelmi egység, vagy egy-egy gazdálkodó szervezet betartja-e a
fogyasztóvédelmi előírásokat sokkal hatékonyabban lehet helyben ellenőrizni.
Szeretném Önöket tájékoztatni arról, az EFOP-os programok keretében az egész
Kormányhivatal és természetesen a Munkaügyi Központ is, mint szervezeti egység
bevonásra került és az ellenőrzéseket mind koncentráltan kívánjuk a jövőben
megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozásokat nem minden egyes szakigazgatási
szervünk, szervezeti egységünk fogja meglátogatni, hanem egyfajta csoport fog részt
venni ebben és ők minden ott folyó tevékenységet vizsgálni, ellenőrizni fognak. A
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megállapításokat közös jegyzőkönyvbe fogják foglalni és ezt követően a hatósági
eljárás vagy megindul, vagy lezárul azzal maradéktalanul eleget tettek a jogszabályi
előírásoknak. Egyre inkább partnerekké szeretnénk válni a gazdasági társaságok
számára, ezzel segítjük az ő létüket, a KKV-knek egyébként a folyamatos fejlődését is.
A panaszok, bejelentések központosításával kapcsolatban azt szeretném elmondani,
hogy amellett, hogy hatósági ügyekben központosítottunk, a fogyasztóvédelmi
kérdésekben az a választópont, hogy melyik szervezeti egységnek a hatáskörébe
tartozik. Ez nem jelenti azt, hogy az egyes területekről beérkezett panaszok tárgyában
nem összterületi szinten gondolkodunk és munkacsoportok nincsenek létrehozva
annak érdekében, hogy a panasz kapcsán megfogalmazott, akár jogszabály
módosításra is tegyünk javaslatot. Erre lehetőségünk van és ezt is fogjuk tenni.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal esetében, amit elmondott a
képviselő asszony, valóban itt rezsipontként a számla átláthatóságával tud foglalkozni
a fogyasztóvédelmi hatóság, az egyéb kérdéskörökben pedig nincs jogszabályi
felhatalmazása a Kormányhivatalnak, ezért aztán mélységeiben ezzel nem is tud
foglalkozni. Ugyanúgy mélységeiben nem foglalkozik a jótállási és szavatossági
kérdésekkel, hiszen a Kamara mellett működő Békéltető Testület próbálja meg peren
kívül intézni a jogvitát, ha pedig erre nem kerül sor, vagy nem jár eredménnyel, akkor
a bírósághoz fordulhat a fogyasztó.
Káli Sándor által elmondottakhoz szeretném elmondani, hogy folyamatos kérdés és
folyamatos dilemmája ez a közigazgatásnak, államigazgatásnak, hogy centralizáltként,
vagy decentralizáltként. Minden mindennel összefügg, 2010-ben a Kormány a megyei
szinten, területi szinten az integráció, a centralizáció mellett döntött, éppen azért, hogy
komplexitásában tudjuk áttekinteni az állami feladatokat megyei szinten. Ezért
vagyunk itt és ezért van lehetőség arra, hogy egy témakört többoldalúan tudjunk
megközelíteni.
A falvak elnéptelenedése valóban kedvezőtlen. 652.400 fő volt 2017. január 1.-én a
megye lakosainak száma, 2018. január 1.-én 648 ezer főre csökkent. Ez a megye
elöregedésével van összefüggésben részben, részben valóban a megyéből a fiatalok
szerencsét próbálnak, akár a fővárosban, vagy külföldön is. A külföldön munkát
vállalók számát tekintve nincsenek kimutatásaink, arról vannak kimutatásaink, hogy a
külföldi munkavállalók a megyében hányan vesznek részt és milyen munkakörökben
vállalnak munkát. Egyet azonban tudnunk kell, eddig az volt a trend, hogy
Szlovákiába mentek át a határ menti falukból az emberek dolgozni, ma pedig, miután a
szlovák gazdaságból a multinacionális cégek 2017. óta elkezdtek erőteljesen
Magyarország felé nézni, illetőleg Magyarország felé vették az irányt, sok szlovákiai,
Szlovákiában működő multinacionális cég települt át Magyarországra. Tehát a határok
mentén a munkaerő áramlása oda-vissza megtörténik, megtörténhet.
Vécsi István közfoglalkoztatással kapcsolatosan felvetett kérdéseire megpróbálok
válaszolni. A közfoglalkoztatottaknak az egyidejű képzése mindenképpen fontos és az
OKJ-nak nevezett képzettségek, vagy szakképzettség megszerzésével kapcsolatosan
jogszabály rendelkezik arról, hogy azok, akik szakképzettséggel rendelkeznek,
bérminimumot kapnak, akiknek nincs szakképzettsége 8 órás munkavégzést feltételező
esetében, a minimálbért határozza meg a jogszabály. Tehát van különbség azok között,
hogy valaki szakképzett, vagy nem. A kérdés az, hogy az OKJ-s mikor válik
szakképzetté, ami tulajdonképpen ezt a fajta bérminimumot fogja majd eredményezni.
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Ez majd egy más kérdés, a központi költségvetésé, én azt gondolom. 2018. I.
negyedévében 40 ezer munkaerőigényt regisztrált a Foglalkoztatási Főosztály. Ennek a
munkaigénynek a 12 %-ka érkezett a versenyszférából. Hol hasznosítják a különböző
közmunkaprogramokban megtermelt termékeket? Nyilvánvaló, hogy a közétkeztetés
területén, pillanatnyilag ott van leginkább keletje ezeknek a termékeknek, de hogyha a
szövetkezeteket megalakítják ezeken a területeken, akkor nyilvánvalóan piaci logika
alapján kell működniük és kell megméretni a versenytársakkal szemben magukat. Erre
kezdetben bértámogatást is kapnak. Az, hogy a hatósági arculat kialakítása kapcsán a
Kormányhivatalnak milyen kompetenciája van, vagy lehet, én azt gondolom, hogy a
mezőgazdasági arculat kialakításában az Agrárkamara az, ami leginkább partnere
lehet, de természetesen a Kormányhivatal nem zárkózik el az elől, mint ahogyan eddig
sohasem, hogy a megye gazdasági fellendítésében saját eszközeivel és a decentralizált
foglalkoztatási pontok felhasználásával partner legyen.
Lukács András képviselő úrnak a hozzászólásához annyit szeretnék mondani, a
számok rendben vannak, mert a KSH adatait is felhasználtuk benne és ezt ezúton
köszönjük. A folyamatukkal mélyebben foglalkozni valóban érdemes, mi a szolgáltató
Kormányhivatalnak a programját valósítjuk meg immár egy éve. A szolgáltató
kormányhivatali programon belül a különböző partnerek, így gazdasági szereplők,
civil szféra, önkormányzatok, gazdasági kamarák, maguk az ügyfelek és a
munkatársaink bevonásával együtt gondolkozunk abban, hogy hogyan lehetne a
Hivatal szolgáltatásait még színvonalasabbá tenni és hogyan tudna fókuszálni a
tényleges gazdasági folyamatokra és hogyan tudna tulajdonképpen közvetítő szerepet
betölteni. Ezt egyébként a jogszabály előírja számunkra, hogy közvetítő szerepet
töltünk be a megye és a kormányzat között. Mi ennek próbálunk minden eszközzel
megfelelni, mind a 2664 munkatársammal együtt. Állok az Önök rendelkezésére,
amennyiben van olyan ötletük, van olyan programjuk, aminek megvalósításához kérik
a Hivatal együttműködését. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Főigazgató asszonynak a
válaszait. Több képviselőt nem látok jelentkezni. A kérdések nagy része az mégis csak
a közfoglalkoztatásról és az elvándorlásról szólt. Szeretném képviselő asszony
figyelmébe ajánlani dr. Nagy István agráriumért felelős miniszternek a mondatait, ami
arról szólt, hogy ő a közfoglalkoztatottakra, mint potenciális munkaerő tartalékra
tekint és az elkövetkező időszakban azon dolgozik, hogy mintegy 50 ezer ember
kerüljön át az agráriumba, hisz a mezőgazdaság továbbra is egy kitörési pontja lehet az
országnak. A képviselő urak az elvándorlásról beszéltek, csak két mondatot hadd
idézzek ebből az anyagból. Az elmúlt év során egyetlen járásban sem nőtt a lakosok
száma. Valóban így van, de legkevésbé az encsi és mezőcsáti fél százalékkal fogyott, a
legnagyobb arányú csökkenés pedig a putnoki és a tiszaújvárosi. A putnokiban 1,6% a
tiszaújvárosi 1,7 %-kal csökkent. Óriási különbség van a két járásnak a jövedelmi
viszonyai között, mégis azt történt, hogy a megyéből, Tiszaújvárosból, mint az egyik
legfejlettebb régiós területről a legnagyobb vándorlás. És akkor még egy a megye
növekedéséről, vagy a megélhetéssel kapcsolatban. A megye 1 főre jutó GDP-je az
országos átlag 70,5 %-át tette ki. 2009. és 2010-ben mért mélypont óta 9,2 %-kal
növekedett, így a megyék rangsorában a 17. helyről 13. helyre került. Azt gondolom,
hogy a számok azt mutatják, hogy az irány jó. 7 év alatt 7 helyet léptünk előre a
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megyék rangsorában. Legfeljebb azt mondhatjuk, hogy nem elég gyors, hanem lassú.
Más hozzászólást nem látok.
A tájékoztatókhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy egyenként szavazzunk a tájékoztatókról.
Kérem, hogy szavazzunk először az a) pontban szereplő tájékoztató
tudomásulvételéről, ami a Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2017. évi
tevékenységéről szól.
19 igen, 0 nem és 1 tartózkodással a
Közgyűlés tudomásul vette a tájékoztatót.
Kérem, hogy szavazzunk a b) pontban szereplő tájékoztató tudomásulvételéről, amely
Borsod-Abaúj-Zemplén megye élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi helyzetéről
szól.
19 igen, 0 nem és 1 tartózkodással a
Közgyűlés tudomásul vette a tájékoztatót.
Kérem, hogy szavazzunk a c) pontban szereplő tájékoztató tudomásulvételéről, amely
Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, különös tekintettel a
közfoglalkoztatásról szól.
19 igen, 0 nem és 1 tartózkodással a
Közgyűlés tudomásul vette a tájékoztatót.
Köszönöm szépen.
Kérem, hogy szavazzunk a d) pontban szereplő tájékoztató tudomásulvételéről, amely
Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi állapotáról szól.
19 igen, 0 nem és 1 tartózkodással a
Közgyűlés tudomásul vette a tájékoztatót.
Köszönöm szépen.
Kérem, hogy szavazzunk az e) pontban szereplő tájékoztató tudomásulvételéről, amely
a fogyasztóvédelem helyzetéről szól.
20 igen, 0 nem és 1 tartózkodással a
Közgyűlés tudomásul vette a tájékoztatót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Főigazgató asszony köszönöm szépen a
tájékozatót és azt is, hogy itt voltak. További szép napot kívánok Önöknek.
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4. Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Igazgatóságának tevékenységéről
Előterjesztő:
Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-AbaújZemplén megyei elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 05. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál az
előterjesztő Taskó József Urat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-AbaújZemplén megyei elnökét, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja,
egészítse ki a tájékoztatót.
Taskó József: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az általunk előterjesztett
napirendi pontokat megkapták, én ezt kiegészíteni nem kívánom. Igaz itt a végén egy
megszólítást kaptunk a Kormányhivatal részéről, hogy a Kamara segítse a közmunka
programot, én azt gondolom, hogy eddig is ezt tettük, ezután is fogjuk csinálni. Ha van
kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban kérem, tegyék meg.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy
bizottságunk a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság tárgyalta. Felkérem elnök urat,
ismertesse a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal 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. Szűcs Erika képviselő asszonynak adom meg a szót.
Szűcs Erika: Köszönöm a szót Elnök úr. Én nagy érdeklődéssel olvastam ezt a
tájékoztatót, ahogy az előbb mondtam főleg azért mert itt egy problémának és egy
potenciális megoldásnak kellene találkoznia: a hátrányos helyzetű csoportos
foglalkozatás és a mezőgazdaság fejlődése. Én odafigyeltem arra, hogy mit mondott az
új agrárminiszter, csak éppen ez a tájékoztató is tükrözi, hogy 50 ezer embert ki lehet
vezényelni a földekre, de ha ott nincs fogadóképesség, mert nincs a munkájukra
szükség, akkor annak sok értelme nincs, mert jövedelmet kell termelni és nem
elfoglaltságot kell biztosítani csupán. És azért is tartanám fontosnak a
mezőgazdasággal kapcsolatban, hogy több eredményről lehessen számot adni, mert én
megnéztem a járási székhelyeknek az integrált fejlesztési programjait és sorra, rendre a
vidékies térségekben a kisebb városoknak a mezőgazdaság a kitörési pont, de még Ózd
is azt írta, hogy szeretné fejleszteni - és ezzel a munkalehetőséget bővíteni - a
mezőgazdasági tevékenységet Ózd környékén. És ott megfogalmazta azt, hogy önálló
márkák kiépítése. Tehát amiről én az előbb próbáltam beszélni, hogy van egy dolog,
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amikor az ember csinálja ezt a mezőgazdasági tevékenységet azért, hogy legyen az
asztalán saját termelésű paprika, paradicsom, majd átmegy árutermelőbe, de úgy, hogy
valahová csatlakozik, tehát valamilyen hálózatban, valamilyen márkával beszállítóvá
válik. Ezt egyelőre még nem tükrözi az előterjesztés, hogy ebben valami történt-e már,
vagy milyen ígéretes kezdeményezések vannak. Én mindenképpen azt gondolom,
hogy a mezőgazdaságot az árutermelés felé kell vinni, nemcsak a hazai piacokra,
hanem a külföldi piacokra, ennek pedig nagyon fontos része az, a márkaépítés és jó
marketing. Vannak olyan történetek ebben a beszámolóban, ami nekem nagyon
szimpatikus, mint az energia beszerzésben a segítség, vagy a talajgazdálkodási terv
készítése. Én azt gondolom, hogy ez az a szolgáltatási háttér, amire a vállalkozásoknak
szüksége van, de például arról nem tudtam érdemi információt szerezni, hogy mennyi
új jelentkező van a mezőgazdaságban. Van ugyan szakosztálya az ifjú gazdáknak, de
hogy van-e utánpótlás, mert más területekről én azt hallottam, hogy gond van itt is,
hogy nincs érdeklődés a földművelés iránt olyan mértékben, mint amennyire szükség
lenne. Úgyhogy ezt kérdésként tenném fel, ha erről valami tájékoztatást adna, a többi
az észrevétel, megjegyzés, amire én választ nem várok, hiszen csak egy nézőpont, ami
ugyanolyan jogos, mint bármelyik másik. Köszönöm szépen elnök úr.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más képviselőt nem látok
megadom a szót.
Taskó József: A Nemzetgazdasági Kamara vetette fel elsőként azt, hogy különösen
szezonális időszakban mindenféleképpen lehessen könnyebben kikérni a
közfoglalkoztatottat. Én úgy tudom, ez a törvény változott is, úgyhogy ma könnyen el
lehet vinni egy gyümölcs, vagy akár meggyszedésre a közfoglalkoztatottat. A
fiatalokkal kapcsolatban én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan pályázat jelent meg,
ami a fiatal gazdáknak a kezdését segíti. Azt látjuk, hogy elérkezett a generációváltás,
azok a gazdák, akik kezdték valamikor a rendszerváltás elején, azok már
nyugdíjkorhatárban vannak, vagy tán túl is vannak rajta. A fiatalgazda pályázatok
bízunk benne, hogy valamilyen lendületet adnak ennek, nagyon szükséges volna és
természetesen nagyon fontos lenne az oktatás, hogy minél többen válasszák a fiatalok
közül a mezőgazdasági szakmát, mert ma ezt látjuk a legkevesebbnek. Különösen azok
az oktatási intézmények, akik a középvezetői, vagy akár a szakmunkás tevékenységet
oktatják, oda nagyon kevés a jelentkező, vagy akik jelentkeznek nem biztos, hogy
alkalmasak lesznek a vállalkozásokat vezetni, irányítani. Nem tudom, köszönöm, talán
kielégítő volt a válasz.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Parancsoljon képviselő asszony.
Szűcs Erika: Köszönöm szépen. Csak egy adalék ahhoz, amit most Taskó úr mondott,
hogy Debrecenben meg akarják szüntetni az agrárképzést, vagy annak egy részét
annyira nincs jelentkező. Tehát én azért feszegetem ezt a kérdést, mert egyik oldalon
ambiciózus célok vannak, a másik oldalon meg a feltételek éppen nem úgy alakulnak,
hogy azt teljesíteni tudjuk. Én azt szeretném, ha minden eszközzel, akár a megyei
önkormányzat képviselői, akár Önök, mondjuk például az agrárképzés megőrzéséért,
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meg fejlesztéséért küzdenének és nem pedig azt mondani, hogy hát akkor itt kevés a
jelentkező, akkor nem foglalkozunk vele. Köszönöm szépen.
Taskó József: Igen ezt a Kamara a zászlajára tűzte, hogy a képzést az elkövetkező
időben próbálja erősíteni. együttműködési megállapodásokat kötött a Földművelésügyi
Minisztériummal, különféle egyetemekkel, de most mi próbáljuk Borsod megye
agrárképzési helyeit Putnok, Abaújszántó, Tokaj, Sárospatak, ezeket az intézményeket
is összefogni és valamilyen szinten beerősíteni, hogy minél jobb körülmények között
tudjanak a tanulók tanulni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más kérdezőt nem látok. A
tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
18 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Köszönöm szépen.

5. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található piacok helyzetéről
Előterjesztő:
Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-AbaújZemplén megyei elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 06. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke Felkérem az előterjesztőt, hogy amennyiben
szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Taskó József: Köszönöm, a leírtak alapján nem kívánok kiegészíteni, ha kérdés,
felvetés van, akkor azt várjuk.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy
bizottságunk a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság tárgyalta. Felkérem Tamás Barna
elnök urat, ismertesse a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal a Közgyűlésnek
támogatásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Pasztorniczky István képviselő úrnak adom meg a szót.

24

Pasztorniczky István: Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Elnök úr. A
kérdésem az lenne, hogy miután itt meghatározza az előterjesztés a piac fogalmát, és
benne van egy táblázat a megyében működő piacokról, én nem találom benne azokat a
piacokat, amik például Sátoraljaújhelyen is működik több üzemeltető által is, iparcikk
piac. Van olyan termelői piac például – talán közismert, a Sárga Borháznál – ami
időszakosan megrendezésre kerül. Szerencsen is működik egy piac szombatonként a
benzinkút mögött, nem tudom pontosan, hogy hogy hívják a céget, ahol ezt szervezik
és nem esik szó az anyagban az úgynevezett nagybani piacokról sem. Kérdésem ezzel
kapcsolatban, hogy miért nem szerepelnek ezek ebben az előterjesztésben, vajon
engedéllyel működnek ezek a piacok, mert akkor ez az adatszolgáltatás hiányosságára
utal, vagy pedig nem engedéllyel működnek. Azt pedig én nem feltételezem. Tehát én
feltételezem, hogy engedéllyel. de miután jegyzői hatáskör, nem tudom a Kamara és a
jegyző közötti információáramlás teljeskörű-e? Köszönöm szépen.
Taskó József: A NÉBIH által jóváhagyott és nyilvántartott piacok vannak az
anyagban.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A NÉBIH által nyilvántartott piacokról van szó.
Rendben. Csiger Lajos frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Csiger Lajos, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Elnök úr. Ezt a
témakört már harmadik alkalommal tárgyalja bizottságunk és hiányoljuk azt, hogy
valamilyen tendenciát lehetne benne felfedezni. Hiszen az a célunk, hogyha
valamilyen növekedés van ezen a téren, akkor azt tudjuk elemezni és tényleg a jövőre
tudjunk vele felkészülni. Valamelyik TOP-os pályázatunkban helyi termelői piacokat
támogatunk, úgyhogy ez a lista fog bővülni és remélhetőleg fog bővülni a helyi
termelés is azáltal, hogy több hely lesz arra, hogy ezt el tudják adni. Én úgy gondolom,
ha a következő évben is lesz még ilyen előterjesztés, akkor erre kellene fókuszálni,
elemezni, hogy mi változott évről-évre. Lehet, hogy a NÉBIH listán kívül még meg
kell esetleg kérdezni a helyi szervezeteket is, hogy náluk milyen piacok üzemelnek.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Parancsoljon.
Taskó József: Én is figyeltem ezt, hogy növekedett-e a piacok létszáma és azt láttam,
hogy növekedett. Például Mezőcsáton most fog egy piaccsarnok épülni, amiről tudok,
de több helyen is hasonló beruházások lesznek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más képviselőtársamat nem
látom, hogy kérdezne, vagy hozzászólni szeretne. A tájékoztatóhoz nem tartozik
határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató
tudomásulvételéről.
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18 igen, 0 nem és 1 tartózkodással a
Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Köszönöm szépen Elnök úr a tájékoztatót.

6. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi
Regionális Területi Iroda Miskolci Irodájának tevékenységéről
Előterjesztő:
Ujfalvi Lajos László, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci
Irodájának vezetője
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 07. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál az
előterjesztő Ujfalvi Lajos László urat, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ÉszakMagyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci Irodájának vezetőjét, és felkérem,
hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Ujfalvi Lajos László: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Tulajdonképpen két
bizottsági meghallgatáson vagyunk túl, mi minden esetben igyekszünk egzakt
válaszokat adni a felmerült kérdésekre. A mindennapos tevékenységünk során sűrűn
találkozunk Önökkel, így úgy gondolom, hogy attól tartalmasabbat nem is nagyon
tudnánk írni. A felmerülő kérdésekre készséggel válaszolok. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A négy megyéről szóló
tájékoztatót 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 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, Közgyűlés.
Mi is megtárgyaltuk ezt az előterjesztést és egyhangúan elfogadtuk, elfogadásra
javasoljuk.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
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Nem látok jelentkezőt.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait
szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
19 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a színvonalas tájékoztatót.
Viszontlátásra, további szép napot.

7.

Egyebek

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Képviselőtársaim Egyebek napirendi pontban nem
jelezték hozzászólási szándékukat.
Tájékoztatom a Közgyűlés tagjait, hogy a hagyományoknak megfelelően a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat ebben az évben is megtartja a Megyenapot. A
IV. Megyenap 2018. június 16-án szombaton Mezőkövesden a Városi Sportcsarnokkal
szemben található Kavicsos-tó és Szabadidőparkban kerül megrendezésre.
Külföldi delegációk még nem jeleztek vissza teljes körűen.
A részletes program a megyei önkormányzat honlapján már megtekinthető és erre
invitálok mindenkit és kérem a közgyűlés tagjait, aki teheti, az június 16-án vegyen
részt Megyenapunkon. Én a mai napra köszönöm szépen a közgyűlési munkát és meg
is kezdjük a Közmeghallgatásunkat.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke

