Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1755-24/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2018. június 28. 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
Hocza Tamás
Jámbor Márk István

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

Janiczak Dávid
Káli Sándor
Lukács András
Marton Péter
Miklós Árpád
Pasztorniczky István
Szabó Gergely
Szabó Roland

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

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

Távol: Balla Gergő, Bíró László, Nyeste László, Pap Zsolt, Szűcs Erika
Meghívottak:
A. Országgyűlési képviselők
1. Csöbör Katalin
2. Hubay György
3. Riz Gábor
4. Demeter Zoltán
5. Dr. Hörcsik Richárd
6. Koncz Ferenc
7. Tállai András
8. Juhász Péter
9. Dr. Varga László
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. Mixtayné Kerekes Adrienn, BORA 94 Nonprofit Kft. (meghívó
szerinti 4. és 20. napirend)
2. Dévald István, Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.
(meghívó szerinti 6. napirend)

megjelent
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
nem
igen
igen
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3. Tátrai István József, főigazgató, Miskolci Szakképzési Centrum
(meghívó szerinti 8. napirend)
4. Tóth Béla, főigazgató, Ózdi Szakképzési Centrum (meghívó
szerinti 8. napirend)
5. Kovács Enikő, főigazgató, Szerencsi Szakképzési Centrum
(meghívó szerinti 8. napirend)
6. Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke (meghívó szerinti 8. napirend)
7. Orbán-Máté Julianna, Via Carpatia EGTC (meghívó szerinti 9.
napirend)
8. Rideg Adrienn, Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
(meghívó szerinti 11. napirend)
9. Dr. Czira Tamás, Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
(meghívó szerinti 11. napirend)
E. az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek képviselői
1. Miskolci Törvényszék
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
nem

igen
nem
nem
igen
nem
igen
nem
nem
nem
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nem
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző, Dr. Sáfrány
Borbála osztályvezető, Bánkuti Eszter osztályvezető, Simon Gáborné informatikus,
Szigeti-Molnár Krisztina jegyzőkönyvvezető.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! 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: Öt képviselőnk Pap Zsolt, Szűcs Erika, Balla
Gergő, Bíró László és Nyeste László képviselők jelezték, hogy a mai nap folyamán
más elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni közgyűlésünkön.
Tájékoztatom a Közgyűlést arról, hogy Pasztorniczky István megyei önkormányzati
képviselő írásban bejelentette részemre, hogy 2018. június 11. napjától kilépett a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Jobbik Magyarországért
Mozgalom képviselőcsoportjából. Képviselő úr így független képviselőként folytatja
munkáját a közgyűlésben. Amint látható képviselő úr már el is foglalta az új helyét.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (3a) bekezdése alapján tájékoztatom a
Közgyűlést a legutóbbi ülését követően történt eseményekről és meghozott
döntésekről. Legutóbbi közgyűlésünk 2018. május 31-én volt.
 2018.06.01. Miskolc. A Megyeháza adott otthont a Kisprojekt Alap első
pályázati kiírás ünnepélyes elindításának, amelyen részt vett a felvidéki Kassa
és Besztercebánya, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves, Nógrád és
Borsod-Abaúj-Zemplén megye vezetése. A keleti térségben az alap kezelését a
Kassa megyével közös cégünk, a Via Carpatia nyerte el.
 06.06. Mezőcsát. Részt vettem az ünnepi megyei könyvhét megnyitóján és
köszöntöttem a könyvbarátokat.
 06.07. Miskolc. Befektetés ösztönző gazdasági fórumot rendeztünk a Bora ’94
Kft.-vel közösen a Megyeházán. Köszöntőmben tájékoztattam a résztvevőket a
TOP állásáról, majd szakemberek szóltak az országos tendenciákról, illetve jó
példák is elhangoztak és bemutatásra kerültek.
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 06.12. Miskolc. Dr. Kovács János főjegyző úrral és dr. Fekete Zoltán
mezőkövesdi polgármester úrral sajtótájékoztató keretein belül jelentettük be a
IV. Megyenapunkat, amelyet június 16.-án Mezőkövesden tartottunk.
 06.12. Miskolc. Részt vettem a Miskolc Városházán a IV. Alkotúra művészeti
pályázat díjátadó ünnepségén.
 06.13. Miskolc. A jövő reménységeit, az Oktatási Hivatal Miskolci Pedagógiai
Oktatási Központja által szervezett tanulmányi versenyeken jól szerepelt
diákokat és felkészítő tanáraikat köszönthettük itt a Díszteremben.
 06.15. Miskolc. A Megyeházán fogadtam a Bethlen Gábor Alap által beadott
pályázatunk nyerteseit, Rivisz Mihailo urat, aki a Kárpátaljai Tanács elnöke és
12 fős kárpátaljai delegációját. Bánné dr. Gál Boglárka alelnök asszony az
értéktárról tartott előadást a delegáció tagjainak.
 06.16. Mezőkövesd. A délborsodi városban tartottuk a IV. Megyenapot,
amelyet megtisztelt jelenlétével a külföldi partnereink közül Hargita, Kassa
Kárpátalja megyék, valamint a lengyel Kárpátalja és Szilézia vajdaságok
delegációi. A megnyitómat követően köszöntőt mondott dr. Fekete Zoltán,
Mezőkövesd polgármestere, Tállai András, miniszterhelyettes, a térség
országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet. Az ünnepi alkalmat
felhasználva átadtuk a megye értékdíjait és két borsodi település, Sajóbábony és
Bükkábrány testvértelepülési megállapodást írt alá Ilonca és Homok kárpátaljai
településekkel. Az egész napos, sikeres rendezvénysorozatot egy sztárvendég, a
Republic együttes zárta. A koncertet több, mint 2500-an hallhatták, élvezhették.
Köszönöm a hivatal dolgozóinak az aktív részvételt. Én bíztatom
képviselőtársaimat, hogy a következő alkalommal egy kicsit többen vegyünk
részt ezen a rendezvényen.
 06.19. Miskolc. Az európai nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezéssel
kapcsolatban a Megyeháza Dísztermében rendezett ünnepségen köszönte meg a
Rákóczi Szövetség, mint koordináló szervezet a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara munkatársainak és rajtuk keresztül megyénk lakosainak a sikeres
aláírásgyűjtést.
 06.20. Miskolc. TOP Információs napot tartottunk a Megyeházán a Magyar
Államkincstár szervezésében. A rendezvényen tájékoztatást adtam a TOP
megyei alakulásáról, Oláh Gábor helyettes államtitkár pedig az országos
helyzetképről tájékoztatta az egybegyűlteket. Ezt követően szakemberek
tartottak előadásokat, illetve konzultációs lehetőséget.
 06.23. Putnok. Tamás Barnabás polgármester úr meghívására Riz Gábor úr, a
térség országgyűlési képviselője társaságában részt vettem a felújított Várady
Béla Sportközpont avatásán. Gratulálok polgármester úr nagyon szép
létesítményt sikerült összehozni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § (1)
bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a 2018. évi munkatervben foglalt
valamennyi napirend megtárgyalásra kerül.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a Közgyűlés mind
a 21 napirendjére, változtatás nélkül.
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1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának 2018.
évi átadása
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018.
költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

évi

3. Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat
benyújtására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
4. Javaslat a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának
megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Javaslat a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség felkérésére működő
Bíráló Bizottságba történő delegálásra
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
6. Tájékoztató a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tevékenységéről
Előterjesztő:
Strommer Dávid, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója
7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetéről
Előterjesztő:
Dr. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
vezérigazgatója
A napirend tárgyalásához nem érkezik előterjesztői képviselő.
8. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről
Előterjesztő:
Tátrai István József, a Miskolci Szakképzési Centrum
főigazgatója
Tóth Béla, az Ózdi Szakképzési Centrum főigazgatója
Kovács Enikő, a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatója
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmiés Iparkamara elnöke
9. Tájékoztató a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű
Együttműködési Csoportosulás 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Európai

Területi

10. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-00014 azonosító számú, Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei
felzárkózás-politikai
együttműködések
támogatása
a
helyi
esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan című pályázat előrehaladásáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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11. Javaslat a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00005 kódszámú, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá,
illetve új SECAP-ok kidolgozása című pályázat keretében elkészült
dokumentumok elfogadására
Előterjesztő:
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
12. Tájékoztató a KEHOP 1.2.0-15-2016-00006 azonosító számú, BorsodAbaújZemplén
megye
klímastratégiájának
elkészítése
és
a
kapcsolódó
szemléletformálási tevékenységek megvalósítása című pályázat megvalósításáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
13. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés pályázati felhívásainak
jóváhagyására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
14. Javaslat a "Kurityánért" Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
15. Javaslat a Szendrői Százszorszépekért Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
16. Javaslat az Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány támogatása tárgyában hozott
25/2018. (V.3.) határozat módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
17. Javaslat a "Kissikátor Fejlesztéséért" Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
18. Javaslat a Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
19. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetés
2018. évi adományozására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
20. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában álló
gazdasági társaságok 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
21. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a Közgyűlés tagjait, van-e más
módosító javaslat a napirendre, amennyiben igen kérem, szíveskedjenek azt megtenni.
Csiger Lajos frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
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Csiger Lajos frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A napirendek
között szerepel Elnök úr is elmondta, a 7. számú, Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén
megye turisztikai helyzetéről, amelyet dr. Guller Zoltán előterjesztésében a Magyar
Turisztikai Ügynökség készített. Hallottuk, hogy nem érkezik delegált személy sem,
aki az anyaggal, vagy egyáltalán turisztikai kérdésekkel kapcsolatos válaszokat tudna
számunkra adni, ezért a FIDESZ frakció nevében azt javaslom, hogy vegyük le ezt a
napirendet a mai ülésünkről és tűzzük a következő közgyűlési ülésünkre ki és kérjük
meg, hogy érkezzen ide olyan személy, aki az előterjesztő által delegált és az
előterjesztéssel kapcsolatosan válaszokat tud számunkra adni. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pasztorniczky István képviselő
úrnak adom meg a szót.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés, Elnök
úr. Az Egyebekben szeretnék szólni, ezt jelzem. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Lukács András frakcióvezető úrnak adom meg a
szót.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm Elnök úr. Én is az Egyebekben szeretnék
szólni. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Szegedi Judit képviselő asszonynak adom meg a
szót.
Szegedi Judit Katalin közgyűlési tag: Köszönöm a szót Elnök úr. Én is az Egyebek
napirendben szeretnék szót kérni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Egy javaslat hangzott el a napirend
módosításával kapcsolatban. Ez pedig arról szól, hogy a 7. napirendet vegyük le
napirendről. Kérdezem a Közgyűlést, aki a 7-es napirendet úgy gondolja, hogy vegyük
le, az igennel szavazzon.
24 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés a 7. napirendi pontot levette
napirendjéről.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Akkor már csak 20 napirendünk maradt. Akkor a
20 napirendről kérek most szavazást.
24 képviselő támogatta, 0 nem és 0
tartózkodással a napirend elfogadásra
került.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
33/2018. (VI. 28.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. június 28-ai
ülése napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. június 28-ai
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
5. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának 2018.
évi átadása
6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018.
költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

évi

7. Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat
benyújtására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
8. Javaslat a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának
megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Javaslat a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség felkérésére működő
Bíráló Bizottságba történő delegálásra
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
6. Tájékoztató a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tevékenységéről
Előterjesztő:
Strommer Dávid, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója
7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről
Előterjesztő:
Tátrai István József, a Miskolci Szakképzési Centrum
főigazgatója
Tóth Béla, az Ózdi Szakképzési Centrum főigazgatója
Kovács Enikő, a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatója
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmiés Iparkamara elnöke
8. Tájékoztató a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű
Együttműködési Csoportosulás 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Európai

Területi
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9. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-00014 azonosító számú, Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei
felzárkózás-politikai
együttműködések
támogatása
a
helyi
esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan című pályázat előrehaladásáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
10. Javaslat a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00005 kódszámú, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá,
illetve új SECAP-ok kidolgozása című pályázat keretében elkészült
dokumentumok elfogadására
Előterjesztő:
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
11. Tájékoztató a KEHOP 1.2.0-15-2016-00006 azonosító számú, BorsodAbaújZemplén
megye
klímastratégiájának
elkészítése
és
a
kapcsolódó
szemléletformálási tevékenységek megvalósítása című pályázat megvalósításáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
12. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés pályázati felhívásainak
jóváhagyására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
13. Javaslat a "Kurityánért" Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
14. Javaslat a Szendrői Százszorszépekért Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
15. Javaslat az Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány támogatása tárgyában hozott
25/2018. (V.3.) határozat módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
16. Javaslat a "Kissikátor Fejlesztéséért" Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
17. Javaslat a Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
18. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetés
2018. évi adományozására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
19. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában álló
gazdasági társaságok 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
20. Egyebek
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint a Közgyűlés zárt
ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén.
Javaslom, hogy a 19. napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történjen, ez pedig a
„Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában álló
gazdasági társaságok 2017. évi tevékenységéről”. Erről kérek szavazást.
22 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a
Közgyűlés a zárt ülést elfogadta.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Pasztorniczky
hozzászólásra. Miről szól a felszólalása képviselő úr?

képviselő

jelentkezett

Pasztorniczky István közgyűlési tag: Tulajdonképpen a szavazás előtt szerettem
volna szólni Elnök úr. Csak javasolni akartam, hogy miután a Szervezeti és Működési
Szabályzatunkban is rögzített módon az önkormányzatunk a széleskörű nyilvánosság
biztosítása mellett végzi tevékenységét, ezért én elvileg nem értek egyet abban, hogy
az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolóját zárt ülésen tartsuk.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Képviselő úr, de a Közgyűlés
döntött erről a kérdésről.

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának
2018. évi átadása
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a megjelent megyei önkormányzati
képviselőket, és a jelenlevő kedves vendégeket.
Külön tisztelettel köszöntöm a kitüntetetteket abból az alkalomból, hogy a mai napon
kerül sor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának
átadására.
Kaló Attila, narrátor: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Vendégeink! A Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás
rendjéről szóló 10/2011. számú önkormányzati rendelet 16/A. §-a értelmében a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja adományozható
azon személyeknek, akik az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és a
gyógyítás területén végzett magas színvonalú tevékenységükkel hosszú éveken
keresztül eredményesen szolgálták a megye lakosságát.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 30/2018. számú
határozatával döntött Semmelweis Nap alkalmából e kitüntetésben 2018. évben
részesülők személyéről.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának átadására
kerül sor.
A kitüntető díjakat átadja Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke és Bánné dr. Gál
Boglárka, a megyei közgyűlés alelnöke.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. évben a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díját adományozza
Dr. Simkó Csabának.
Dr. Simkó Csaba a Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvos Karán
végzett 1989-ben. Az egyetem után a miskolci Semmelweis Kórház Krónikus
Belgyógyászati Osztályán helyezkedett el, itt megtapasztalta a haldokló rákbetegek
testi és lelki szenvedéseit, egyre inkább az ő problémáik iránt érzett különös elhívatást.
1994-ben hospice trainer képesítést szerzett, ettől kezdve kulcsszerepet tölt be az
Erzsébet Hospice Alapítvány széleskörű oktatási programjában. Képzési
tevékenységük - más szervezetek hasonló munkája mellett - nagymértékben
elősegítette a palliatív ellátás országos megismerését és elterjedését.
1995-től a miskolci Semmelweis Kórház Erzsébet Hospice Otthonában dolgozott,
annak orvos vezetőjeként, 1999-ben adjunktussá, 2000-ben főorvossá nevezték ki.
A vezetése alatt álló Erzsébet Hospice Otthon az Erzsébet Hospice Alapítvány
otthonápolási munkacsoportjával Magyarországon elsőként valósította meg a haldokló
rákbetegek intézményes és otthoni gondozásának komplex egységét. Az ehhez a
későbbiekben csatlakozó járóbeteg ellátással együtt modellértékű ellátási forma jött
létre, mely ma már évi több mint 600 betegnek nyújt szakmai, szociális, spirituális,
illetve ápolási segítséget.
Alapításától tagja a Magyarországi Fájdalom Társaságnak, 2016-ban az újjáalakuló
Szakmai Kollégium Hospice-Palliatív Tagozatába választották.
Legjelentősebb kutatási területe a kisdózisú ketamin szerepe a tumoros fájdalmak
csillapításában, mely témában több hazai és külföldi fórumon is tartott előadást, mint
meghívott előadó.
Ezen kívül hazai viszonylatban úttörő klinikai tanulmányokat folytatott több
témakörben is, önálló kutatási eredményeiről a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület,
valamint a Magyar Fájdalom Társaság országos kongresszusain számolt be.
Munkája elismeréseként számos kitüntetésben részesült, így többek között 2004-ben
miniszteri dicséretet, 2007-ben Miskolci Gyémántok díjat, 2009-ben Kartal-Veczán
díjat, 2010-ben Benkő Sámuel díjat, 2011-ben Semmelweis Ignác-díjat, 2012-ben
Polcz Alaine emlékérmet vehetett át.
Dr. Simkó Csabának a hospice szolgálatban több évtizeden keresztül végzett
áldozatos, magas színvonalú gyógyító munkájának elismeréseként a Közgyűlés a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díját adományozza.
(a díj átadása)
Kaló Attila, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2018. évben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díját
adományozza
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Dr. Kiss-Tóth Emőkének.
Dr. Kiss-Tóth Emőke, a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának dékánja védőnőként
kezdte pályafutását, majd az egészségtudományok területén szerzett végzettségét
követően társadalomtudományi területen folytatta tanulmányait.
1992-ben a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológia-szociálpolitika
egyetemi szakán végzett, 2004-ben pedig védőnőként az országban az elsők között
szerzett PhD tudományos fokozatot „Summa cum laude” minősítéssel szociológiai
tématerületen.
1987-től a Miskolcon akkor alakuló egészségügyi főiskolai képzés szervezésének,
kiépítésének és fejlesztésének szentelte életét. Ezirányú elköteleződésének
kialakulásában komoly szerepet játszott az a felismerése, hogy helyben kell képezni
olyan magasan kvalifikált diplomás egészségügyi szakembereket, akik jól ismerik a
helyi adottságokat, társadalmi viszonyokat és szokásokat.
Néhány év alatt sikerült egy magas szintű egészségügyi képzést teremteni Miskolcon,
melyet 1995-ben egyik napról a másikra megszüntettek, azonban kitartó lobbitevékenységének eredményeként 1998-ban újraindult a képzés és ma már az
Egészségügyi Kar kiterjesztett képzési palettával, a régió egészségtudományi
tudásközpontjaként működik.
Nevéhez fűződik a Sátoraljaújhelyen kihelyezett egészségügyi főiskolai oktatás,
továbbá hogy sikerült akkreditált egészségügyi tanárképzést indítani Borsod Abaúj
Zemplén megyében.
Oktató-kutatóként tudományos tevékenységét az egészségtudomány és a
társadalomtudomány területén végzi mintegy negyed évszázada, melynek eredményeit
számos közlemény, könyvfejezet, valamint hazai és nemzetközi konferencia előadás
jelzi.
Több évtizedes megfeszített munkájának elismeréseként elsőként kapta meg az
országban a Béres Egészség Hungaricum Díjat 2008-ban, illetve a legrangosabb
egészségügyi szakmai kitüntetést, a Batthyány-Strattmann László Díjat 2015-ben
vehette át.
Védőnőként, szociológusként, oktatóként és jelenleg egészségtudományi kari
dékánként azzal a hittel végzi munkáját, hogy a megelőzés területén jártas diplomás
egészségügyi szakemberek képzése fontos népegészségügyi célkitűzés.
Dr. Kiss-Tóth Emőkének a felsőoktatás területén az egészségtudományi képzés
fejlesztéséért, az egészségügyi szakemberek megbecsüléséért, és elismeréséért végzett
több évtizedes elhivatott munkája elismeréséül a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díját adományozza.
(a díj átadása)
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.
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2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
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 dr. Kovács János főjegyző urat, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
Megyei Önkormányzat minden évben törekszik a költségvetési bevételek és kiadások
egyensúlyának megteremtésére. Jelen előterjesztés a 2018. évi költségvetésről szóló
rendelet módosítására vonatkozik. A módosítást a kötelezettséggel terhelt és a
feladatokra előirányzott maradvány, a megyei szintű felzárkóztatás-politikai
együttműködések támogatására betervezett és megérkezett előleg különbözetének
költségvetésbe történő beépítése, valamint az országgyűlési képviselők választása
költségeinek fedezetére érkezett támogatási előleg felhasználás szerinti
előirányzatosítása indokolja.
Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet- tervezetet támogatni szíveskedjen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést 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 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodással elfogadásra
javasolja a Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk 13 fővel ülésezett. 7 igen, 6 tartózkodás ellenében támogatta
az előterjesztést. Köszönöm.
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 nem volt határozatképes, de
megtárgyalta az előterjesztést az alábbi szavazati arányokkal: 4 igen, 0 nem, 2
tartózkodás.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a rendelet-tervezet elfogadásáról, amelyhez minősített
többség szükséges.
16 igen, 0 nem és 6 tartózkodás mellett a
Közgyűlés a rendelet-tervezetet elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2018. (VII. 2.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) 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:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének
-

költségvetési bevételi főösszegét
416.173 e Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét
632.488 e Ft-ban
bevételi főösszegét
1.048.661 e Ft-ban

állapítja meg. (1. melléklet)”
2. §
A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének
-

költségvetési kiadási főösszegét
831.504 e Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét
217.157 e Ft-ban
kiadási főösszegét
1.048.661 e Ft-ban

állapítja meg. (1. melléklet)”
3. §
A R. 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 5., 6. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.
melléklete lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő
második napon hatályát veszti.
A rendelet melléklete jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 04. sorszám alatt.

3. Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat
benyújtására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a
Mellékletek között 05. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot írt ki a megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatására.
A támogatás mértékéről egyedi felülvizsgálat alapján a megpályázott összeg keretein
belül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős
miniszter 2018. november 30. napjáig dönt. Az előterjesztésben arra teszünk
javaslatot, hogy a támogatás iránti kérelmünk vissza nem térítendő támogatásként
kerüljön benyújtásra 19.500 e Ft összegben mely a Megyeháza „A” épülete
földszintjének és 1. emeletének, felújításához, a bejárati nagykapu felújításához,
valamint az ASP rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges informatikai
követelmények megvalósításához kerülne felhasználásra.
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Ennek elfogadását kérjük a tisztelt Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. 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 9 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonya:
Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk nem volt határozatképes, de
megtárgyaltuk az előterjesztést és a jelen lévő 6 fő támogatta igennel.
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 szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
34/2018. (VI. 28.) határozata
Tárgy: Pályázat benyújtása megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtására vonatkozó
javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pontja, valamint a belügyminiszter és a
nemzetgazdasági miniszter által kiírt pályázat alapján a megyei önkormányzatok
rendkívüli támogatására pályázatot nyújt be
19.500 e Ft,
azaz Tizenkilencmillió-ötszázezer forint
vissza nem térítendő támogatás
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elnyerése érdekében.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 1. pontban megjelölt támogatási
kérelem benyújtásával összefüggésben szükséges intézkedéseket megtegye, a hozzá
kapcsolódó jognyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2018. szeptember 30., a pályázat benyújtására

4. Javaslat a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának
megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 06. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az érintett zárt
ülés tartását nem kérte. Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló BORA 94 Nonprofit Kft. jelenlegi
könyvvizsgálójának megbízatása 2018. június 30. napján lejár, ezért a cég törvényes
működésének folyamatos biztosítása érdekében a Közgyűlésnek döntést kell hoznia az
új könyvvizsgáló személyéről. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében
köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén a könyvvizsgáló személyére az
ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb
szervének. Jelen esetben Lenártek András ügyvezető úr a felügyelőbizottság
egyetértését bírva a jelenlegi könyvvizsgáló újbóli megválasztására tett javaslatot
Elnök úron keresztül a tisztelt Közgyűlés részére. Az előterjesztés e javaslatnak
megfelelően került kidolgozásra, ennek megvitatását és elfogadását kérjük a tisztelt
Közgyűléstől
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy
bizottságunk a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság véleményezte. Felkérem 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.
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Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról, amelyhez minősített többség szükséges.
20 igen, 0 nem és 3 tartózkodással a
Közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
35/2018. (VI. 28.) határozata
Tárgy: A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának
megválasztása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának
megválasztására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés megválasztja a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
könyvvizsgálójának a PRIME AUDIT Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Pénzügyi
Korlátolt Felelősségű Társaságot [kamarai nyilvántartási száma: 002264,
cégjegyzékszáma: 05-09-011480, székhelye: 3580 Tiszaújváros, Babits M. út 41.,
a könyvvizsgálat végzéséért személyében felelős személy: Vámosi János (kamarai
nyilvántartási száma: 005919, anyja neve: …, lakcíme: …). A megbízatás 2018.
július 1. napjától 2020. május 31. napjáig terjedő határozott időre szól, a megbízási
díj összege egy üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért
600.000 Ft + áfa.
2. A Közgyűlés felhívja a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét,
hogy a Miskolci Törvényszék Cégbíróságánál cégeljárás keretében gondoskodjon
a könyvvizsgálót érintő változás átvezetéséről és a társaság egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratának a könyvvizsgáló megválasztása tekintetében történő
hatályosításáról. A Közgyűlés felhívja továbbá az ügyvezetőt arra, hogy a változás
átvezetése tárgyában hozott cégbírósági végzést és a cégeljárásban keletkezett
egyéb iratokat bocsássa az alapító Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
rendelkezésére.
3. A Közgyűlés felhívja a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét
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arra, hogy a választást követő kilencven napon belül kösse meg a
könyvvizsgálóval a megbízási szerződést.
4. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a könyvvizsgáló megválasztásával
összefüggésben szükséges nyilatkozatok, dokumentumok, okiratok aláírására,
kiadására és a kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelős:

Török Dezső, a Közgyűlés elnöke
Lenártek András ügyvezető
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint

5. Javaslat a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség felkérésére
működő Bíráló Bizottságba történő delegálásra
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 07. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az érintett zárt
ülés tartását nem kérte. Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az
úgynevezett hatásköri törvény a megyei önkormányzat közgyűlésének hatáskörébe
idegenforgalmi feladatokat delegál, amikor úgy fogalmaz, hogy a közgyűlés
összehangolja az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel,
gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról.
A feladat végrehajtásához jól illeszkedik a lovasturisztikai hálózat létrehozásában való
közreműködés, ezért indokolt a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség
„Aktív lovasturisztikai hálózat létrehozása Észak-Magyarország és Észak-Alföld
régiók területén” című projektbe történő bekapcsolódás az által, hogy a Közgyűlés egy
tagját delegálja a Szövetség felkérésére működő Bíráló Bizottságba. A javaslat
elfogadását kérjük a tisztelt Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. 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 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.
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Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez tartozó
elfogadásáról, amelyhez minősített többség szükséges.

határozati

javaslat

21 igen, 0 nem és 2 tartózkodással a
Közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
36/2018. (VI. 28.) határozata
Tárgy: delegálás a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség felkérésére
működő Bíráló Bizottságba
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség
felkérésére működő Bíráló Bizottságba történő delegálásra vonatkozó javaslatot és az
alábbi döntést hozza:
A Közgyűlés
1. az „Aktív lovasturisztikai hálózat létrehozása Észak-Magyarország és ÉszakAlföld régiók területén” című projek keretében a Magyar Lovas Turisztikai
Közhasznú Szövetség (székhelye: 1011 Budapest, Aranyhal utca 4. fsz. 1.;
nyilvántartási száma: 01-02-0008219) felkérésére működő Bíráló Bizottságba
Szabó Gergely megyei önkormányzati képviselő urat delegálja;
2. felkéri elnökét, hogy a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség elnökét e
határozat megküldésével írásban tájékoztassa a delegált személyéről, valamint
elérhetőségéről;
Felelős:
Török Dezső, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
3. felkéri Szabó Gergely megyei önkormányzati képviselő urat, hogy a Bíráló
Bizottságban végzett tevékenységéről legkésőbb 2019. június 30-ig tájékoztassa a
testületet.
Felelős:
Szabó Gergely megyei önkormányzati képviselő
Határidő: 2019. június 30.

6. Tájékoztató a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tevékenységéről
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Előterjesztő:

Strommer Dávid, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 08. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál az
előterjesztő képviseletében Szita Nikoletta asszonyt, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért
Nonprofit Kft. projektigazgatóját és Dévald István projektkoordinátor urat. Felkérem,
hogy amennyiben szükségesnek találják, egészítsék ki a tájékoztatót.
Dévald István, projektkoordinátor: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Szita
Nikoletta asszony nem tudott eljönni. Nem kívánjuk kiegészíteni a tájékoztatót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kiegészítés nincs. 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. A Bizottságunk 9 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.
Bizottságunkon is Dévald István úr vett részt és válaszolt a kérdésekre. Bizottságunk a
tájékoztatót tudomásul vette 13 igen szavazattal. Köszönöm szépen.
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.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés. A
bizottsági üléseken tettem fel kérdéseket, amikre részben választ is kaptam, talán egy
nyitott kérdés maradt, amire reményeim szerint most kapok választ, de még további
kérdések is merültek fel két témában a beszámoló kapcsán, vagy talán három is. Az
egyik a világörökségi attribútumok lehatárolása fejezetcímű rész, ami a pincék
felmérését, tehát a Tokaj Hegyaljai pincék felmérését, illetőleg védelem alá helyezését
jelenti. Kérdésem lenne az, hogy ez azonos-e azzal a felméréssel, vagy azzal az
értesítéssel, hogy a tulajdonosoknak levél került kiküldésre. A tájékoztatóban ezt
olvastam. Azonos-e azzal, ami az állami elővásárlási jog bejegyzéséről szóló értesítés.
Sok pincetulajdonos kapott értesítést, én nem tudom a tartalmát pontosan, de lehet,
hogy a kettő ugyanaz, lehet, hogy más témáról van szó. Mindenképpen érdekelne,
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hogy hogy áll és nagyon hasznosnak tartom ezeknek a pincéknek a felmérését, mert
részben funkció hiányában is romlik az állapotuk, pedig ez egy világörökségi érték.
A másik kérdésem a kerékpárút fejlesztéssel kapcsolatos. Egy kerékpárút, egyes
számban fogalmaz az anyag, ami kapcsolódik a Tokaji híd felújításához is. Ezen én
egy kicsit elcsodálkoztam, mármint a Tokaji híd felújításán. Azt nem értem, hogy
előbb megépül az új Tokaji híd, az új elterelő úttal és erre csak azután kerül sor, de hát,
ha szükséges, akkor nyilván meg kell csinálni. Itt is talán kerékpárút is át lesz rajta
vezetve, ez lenne a kérdésem.
A harmadik, nem kérdés vélemény, de mondom azt is inkább. Én nem találtam az
anyagban a nyaralóhajó turizmus című állami projektet, ami szintén kapcsolódik a
borvidéknek a fejlesztéséhez és a turizmusához is. Én csak ennyit szerettem volna
szólni. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem a közgyűlés tagjait,
hogy van-e valaki másnak kérdése. Dévald úrnak mindjárt megadom a szót a
válaszadásra. Képviselő úr a Tokaji híddal kapcsolatban azt tudom Önnek mondani,
hogy elkészült a kerékpárút Nyíregyházáról Tokajhoz. A probléma az, amikor
megérkezik a kerékpárút a hídhoz, nem tud a hídon átmenni, mert nem elég széles a
híd. A híd úgy lesz kiszélesítve, hogy az egyik oldalon kerékpárút lesz, a másik
oldalon pedig a gyalogos forgalom számára járdát fognak építeni. Tehát ennyiben fog
megváltozni a hídnak a kinézete és a szerkezete is, de ez már időszerű lesz, hogy
valóban kulturáltan át lehessen rajta kelni, balesetmentesen. Dévald úrnak megadom a
szót.
Dévald István, projektkoordinátor: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés a feltett
kérdések kapcsán a pincefelmérésekre vonatkozó kérdés. Az a levél nem azonos azzal,
amelyet a Magyar Köztársaság kormánya küldött ki a világörökségen élők számára,
amely elővásárlási jogokra vonatkozott. ez a levél valóban kiment tőlünk, tehát a
fejlesztési tanács munkaszervezetétől és arra irányul, hogy a föld alatti területeket is
pontosan meg tudjuk határozni és, hogy ezek a föld alatt lévő értékek is a világörökség
részévé válhassanak. Gyakorlatilag ez egy felmérés, amelyet mi végzünk. Ez egy
meglehetősen komplikált és bonyolult feladat, hiszen nagyon sok esetben az egyes
pincetulajdonosoknak az utolérése is nagyon nehéz, ráadásul az örökösödési viszonyok
miatt gyakran a tulajdonos személyének megállapítása is problémába ütközik.
Egyébként hadd mondjam el, ha már az örökség felméréséről szólhatok egy pár szót,
hogy ebben az évben életbe lépett, illetve megnyílt a nagyközönség előtt a
tokajvilagorokseg.hu oldal. az elmúlt évben az egész Tokaj borvidéket feltérképeztük,
valamennyi műemléket dokumentáltunk, lefotóztuk, közzé tettük, tehát ez az oldal már
nyilvános, használható mindenki számára. Ez egy nagy értéktár, amely bemutatja a
nagyközönség számára a borvidék értékeit és reményeink szerint ez az értéktár kibővül
ezzel a pincefelméréssel is.
A kerékpárút kapcsán nagyon szépen köszönöm Elnök úrnak a kiegészítését.
Köztudott, hogy a Nyíregyháza-Tokaj közötti kerékpárút elkészült. Én Tokajban élek
és ráadásul kerékpározom is rendszeresen, nagyon-nagy turisztikai vonzerőt jelent a
kerékpárút, rengetegen érkeznek Nyíregyháza irányából Tokajba és szerintem az a
logikus döntés, hogy először ezt a hídon való átkelést tegyük könnyebbé, hiszen
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pillanatnyilag a kamionok között manővereznek a kerékpárosok. Ez a munka
reményeink szerint hamarosan elindul és az ehhez kapcsolódó Tokaji hegyet
megkerülő kör, amelynek a tervezési szakaszában vagyunk. Ez valószínűleg GINOPos forrásból fog megvalósulni és a Magyar Turisztikai Ügynökséggel és a Révész
Máriusz vezette kormánybiztossággal közösen dolgozunk ennek a körnek a mielőbbi
megvalósításán.
A lakóhajó turizmus kapcsán nem tudok nyilatkozni, ez a fejlesztési tanács, illetve a
munkacsoport hatáskörébe nem tartozik bele. Információink vannak róla. Legutóbb
ugyancsak a Révész Máriusz vezette kormánybiztosság tartott erről egy előadást
Tokajban. Tokajban például a Magyar Kajak-Kenu Szövetség most nyitotta meg a
vízibázisát és valószínűleg ehhez kapcsolódóan folytatódik ez a fejlesztés.
Emlékszem a képviselő úr által feltett kérdésre. Kettő olyan kérdés volt, amire nem
tudtam határozott választ adni. az egyik a Szlovákiában lévő borvidékhez tartozó
területek világörökségbe való vonása. A világörökségi területbe való bevonást, azt
minden esetben az adott ország kormánya, vagy illetékes minisztériuma
kezdeményezheti. Tehát sajnos azt kell mondjam, szlovák belügy. Ebben mi nem
tehetünk lépéseket. A másik kérdés pedig az Interreg projekt kapcsán hangzott el, hogy
szlovákokkal van-e kapcsolatunk. Természetesen akkor már említettem, hogy a
Szlovákiában
lévő
magyar
civil
szervezetekkel
vagyunk
folyamatos
kapcsolattartásban.
És a Kezelési Kézikönyv. A Kezelési Tervet elfogadta a Miniszterelnökséghez tartozó
Világörökségért Felelős Helyettes Államtitkárság és a Kezelési terv alapján kell
elkészíteni a Kezelési Kézikönyvet. Tájékozódtam munkatársaimtól, hogy hogyan áll
ez az ügy. Pillanatnyilag ott tart, hogy a Miniszterelnökség Helyettes Államtitkársága
most határozza meg a formai és tartalmi követelményeit ennek a Kezelési
Kézikönyvnek. Tehát ez a labda pillanatnyilag nem nálunk pattog. Valószínűleg az
ország valamennyi világörökségi területére készül Kezelési Kézikönyv és az a cél,
hogy ez egy egységes struktúrájú, tartalmú, szerkezetű kézikönyv legyen. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a választ. Más kérdést nem
látok. A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés
tagjait szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
24 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Köszönöm szépen.

7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről
Előterjesztő:
Tátrai István József, a Miskolci Szakképzési Centrum
főigazgatója
Tóth Béla, az Ózdi Szakképzési Centrum főigazgatója
Kovács Enikő, a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatója
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Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmiés Iparkamara elnöke
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a
Mellékletek között 09. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztőket: Tátrai István József
urat, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatóját, Tóth Béla urat, az Ózdi
Szakképzési Centrum főigazgatóját, Kovács Enikő asszonyt, a Szerencsi Szakképzési
Centrum főigazgatóját, valamint Bihall Tamás urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi- és Iparkamara elnökét.
Felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találják, egészítsék ki a tájékoztatókat az
általam elmondott sorrendben.
Tátrai urat kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni.
Tátrai István József, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója: Tisztelt Elnök
úr, tisztelt Közgyűlés. A bizottsági üléseken a felmerülő kérdésekre válaszoltunk. Nem
kívánom kiegészíteni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszön szépen Főigazgató úr. Tóth Béla
főigazgató urat kérdezem, kívánja-e kiegészíteni?
Tóth Béla, az Ózdi Szakképzési Centrum főigazgatója: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Nem kívánom kiegészíteni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszön szépen. Kovács Enikő főigazgató asszony
kérdezem, kívánja-e kiegészíteni?
Kovács Enikő, a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatója: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Nem kívánom kiegészíteni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Köszöntelek Elnök úr.
Kívánod-e kiegészíteni a tartalmas és színvonalas tájékoztatódat?
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
elnöke: Igen, köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tedd meg légy szíves.
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
elnöke: Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az írásos anyagokat megküldtük, a Centrumok
szintén, tehát ebből nagyon részletes információkat kaphattak, de mégis szeretnék
három gondolatot elmondani.
Az egyik, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a szakképzéssel kapcsolatos
statisztikák jobbak, mint az országos átlag. Ez örömteli dolog. Magyarul több gyerek,
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több és jobb minőségű gyerek jár a szakiskolai rendszerbe, ez fontos, hisz a megye
gazdasága nagyítóval keresi a szakembereket és a jó szakmunkásokat különösen és
erre lehet építeni. A szakképző centrumok főigazgatóival a kapcsolata a gazdaságnak
kiváló, mondhatnám napi szintű az egyeztetés és ez fontos és örülök annak is, hogy a
megye közgyűlése rendszeresen megtárgyalja a szakképzés helyzetét.
Két olyan megyei problémát azért szeretnék elmondani, ami nekünk gondot okoz.
Gondolkoztam, hogy nevesítve mondjam-e, de úgy gondolom, hogy az a jó, ha
elmondjuk. Két településen van gond Tiszaújváros és Szikszó. A helyzet az, hogy
Tiszaújvárosban a MOL Petrolkémia Zrt. és a többi vegyipari cég részéről a következő
években-ez ismert-100 milliárdos nagyságrendű fejlesztések történnek, ehhez képest
Tiszaújvárosban nincs vegyipari szakmunkás képzés. ennek megvannak a történelmi
előzményei, de úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amit azonnal meg kell
oldani. Ezen a szakképzési centrumok vezetőivel már próbálunk dolgozni, de
szeretném ha, a megyei közgyűlés, elnök úr támogatását is maximálisan élvezhetnénk
e tekintetben. Elnök úr ezt a problémát ismeri, beszéltünk erről, de ez egy olyan
kérdés, ami ha lehetséges, mintegy azonnal megoldandó kérdés. A másik Szikszó.
Szikszóval az a probléma, hogy nincs állami képzőhely a településen. Több száz
gyerek jelentkezne, jelentkezik szakképző intézménybe. Magán, alapítványi
intézmények próbálják ezt a feladatot megoldani jól, vagy kevésbé jól. Én úgy
gondolom, hogy ezzel a térséggel foglalkozni kell, mert ott ez nincs rendben.
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Kamara részéről-bár ehhez nekünk igazán
intézkedési jogosítványaink nincsenek-, de szeretnénk a figyelmet felhívni arra, hogy
ez egy olyan terület, aminek a megoldása szintén azonnali lépéseket indokol.
A harmadik pedig országosan két gondolat. Két nagy feladatcsomag indul el a
következő időszakban, az új Kormány szerkezeti struktúrával is egyeztetve, június 1vel hatályba lépnek az Ágazati Képzés Tanácsok, ez 20 darab. Ezt a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara fogja koordinálni és nagyon sok megyei vállalat is részt
vesz ezeknek a testületeknek a munkájában. Ezekben kizárólag vállalati szakemberek
vehetnek részt, az elvárás valószínűleg ezekben nagy, hiszen a követelményeket, a
szerkezeti bontást, egyáltalán ezt az egész szakképzésfejlesztést ágazatonként kellene
tudni megközelíteni. Ez fontos, mert látható, hogy a vegyipar és mondjuk a
vendéglátóipar nem igen hozható közös nevezőre sok tekintetben, a szabályozás
tekintetében sem. Ettől nagyon-nagy változást, erősítését várjuk a duális képzésnek. A
másik a pályaorientációs ügy. Szeretnénk, hogyha a szakképzés egy brand-é
formálódna Magyarországon és itt nyilván Miskolcon, Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében is. Sok gyerekre lenne szükség, nem szeretnénk gimnázium kontra
szakképző intézet háborút nyitni, de azt szeretnénk, ha a magyar fiatalok megértenék,
hogy a szakmatanulás, a tudás az egy fontos befektetés saját maguk részére és a
jövőbe. Ebben vannak és lesznek komoly lépések, kettőt szeretnék kiemelni. Egyik,
hogy szeptemberben lesz a Szakmák Európa Bajnoksága, az úgynevezett Euroskills
Budapesten, ezért a Kamara a felelős. Személy szerint nekem is nagyon sok operatív,
szervezős, vezetői feladatom van e tekintetben. Ez egy olyan esemény, 28 országból,
40 szakma, 600 versenyző, amelyet látni kell. Tisztelettel hívok mindenkit, aki részt
szeretne ezen venni, hogy tegye ezt meg, nézzük meg, hogy hogy működik ez a
világszínvonalú esemény, milyen elvárások, milyen követelmények vannak az
egészségügytől az ipari szakmákig. 40 szakma azért egy tekintélyes szortiment. Lesz
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egy miskolci versenyző is ráadásul, Varholik Dávid, aki az egészségügyi
szakmacsoportban ápoló, képviseli a magyar válogatottat, Magyarországot, ha úgy
tetszik ezen a rendezvényen. A pályaválasztás, pályaorientációs területen egy kis
rendcsinálást kellene bevezetnünk. Nagyon sok szervezet, nagyon sok intézmény
működik ebben közre kevés koordinációval. Én azt gondolom, hogy mind az iskolák
promócióját, az iskolák fejlesztését el kell végezni, de azt is szeretnénk, ha egy-egy
szakma, egy-egy szakmacsoport bemutatása is hatékonyabb lenne. Például a vegyipar,
ahol a fiatalok részéről elég nagy az idegenkedés, hisz a vegyiparról
környezetszennyező, veszélyes üzemek képe villan fel és kevesen választják ezt a
szakmát, holott óriási szükség lenne rá, de ez igaz a vízügytől a MÁV-ig nagyon sok
területre, úgyhogy ebben egy összehangolt munkát szeretnénk kezdeményezni.
Köszönöm, hogy napirendre tűzték a témát és az együttműködést a Kamara részéről
maximálisan ajánlom. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszön szépen Elnök úrnak ezt a kiegészítést.
Mind a három bizottságunk tárgyalta ezeket az előterjesztéseket. Kérem a Pénzügyi és
Társadalmi 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. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk is megtárgyalta az előterjesztést, voltak kérdések is. Mivel
nem tartozik hozzá határozati javaslat, mi is egy ilyen tudomásulvételről szavaztuk 13
igennel. Azt gondolom, hogy nagyon jó az anyag, de majd inkább még hozzászólok a
következőkben.
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 részletesen, hosszan tárgyalta az
anyagot, számtalan területét megvitattuk. Mindenképpen szeretném elmondani, hogy
Bizottságunk elismerően nyilatkozott az intézményrendszerben dolgozók munkáját
illetően, nagyon nehéz feladatot látnak el és egyre jobban azt látjuk, hogy igyekeznek
ennek minél jobban megfelelni. Az elkészített anyag is nagyon informatív volt és erről
is így nyilatkoztak a bizottságnak a tagjai. Amit többen is kiemeltek a jelenlévők
közül, az a lemorzsolódással kapcsolatos probléma, illetve a leszakadó társadalmi
rétegeknek a motiválatlansága és az ehhez kapcsolódó feladatok, amik még előttünk
állnak. Nem tartozik hozzá határozati javaslat, de 6 jelenlévő bizottsági tag a
tudomásulvételt támogatta. Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm, kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Csiger Lajos frakcióvezetőnek adom meg a szót.
Csiger Lajos frakcióvezető: Köszönöm a szót. Tisztelt Közgyűlés. Azt gondolom,
hogy ez a téma fontos, fontosabb annál, minthogy pár percben lehet erről beszélni, de
azért szólok, hogy esetleg legyen valami folytatása, hiszen nagyon-nagy anyagot
kaptunk mind a három szakképzési centrumtól, illetve a BOKIK-tól egy összefoglaló
anyagot, amiben azok az intézmények is benne vannak, amelyek nem állami
fenntartásban vannak. Elhangzott, hogy 58 %-a a középfokú oktatási intézményeknek
tartozik csak állami fenntartásba, ami egy elég alacsony szám, ahogy én gondolom, de
biztos van ennek történelmi oka, hogy ez így kialakult, hogy az egyházak is
alapítottak, átvettek szakképző intézményeket, mert szeretnének ebben a szegmensben
is tevékenykedni vagy tevékenykednek is. Az a kérdés, hogy ők tudják-e azt a
rendszert, azt a fajta oktatási színvonalat biztosítani, amely odavezet, hogy szakképző
intézmény kibocsátott tanulókat tudja majd alkalmazni, vagy felvenni az ipar.
Valószínű, hogy igen, hiszen ezeknek az intézményeknek a nagy része már előtte is
tudta ezt és attól nem változott meg, hogy más lett a fenntartója, de akkor épp itt van
talán a BOKIK-nak a jelentősége, az Iparkamarának, hogy ő viszont rálát az egész
rendszerre és lehetősége lehet rá koordinálni. Ahogy itt Bihall Tamás úr már mondta
is, a pályaválasztást is koordinálni kellene. Az elhangzott, hogy az általános
iskolákban nem teljesen értik a tanárok, vagy tudják, vagy akarják a pályaválasztás
során a szakmákat propagálni, vagy egyáltalán javasolni és itt van egy másik szám is,
hogy mennyire lecsökkent a még nálam úgynevezett szakképző-vagy
szakmunkásképző régebbi nevén-intézményekben tanulók száma, most ezt
szakközépiskolának hívják, 22%. Tehát a gimnáziumokban is 32%-a van a tanulóknak,
vagy a korosztálynak és a szakgimnáziumokban is 39%-a van, tehát ez érettségit ad és
úgymond szakképző, ami régen szakmunkásképző volt a 3 évesben, meg csak 22%.
Valami miatt ez nem népszerű. Nem csak a vegyipar nem népszerű ezek szerint,
hanem a szakmunkásképzés sem, ami nem ad érettségi bizonyítványt. Úgyhogy megér
ez egy misét úgymond. Nem tudom, hogy ezeken a területeken konferenciákat lehet-e
szervezni, ahol tényleg szakemberek, meg politikusok, akit érdekel a téma, aki ebbe
avatott, vagy belelát tudná elősegíteni, hogy az a folyamat, hogy több szakmunkás
legyen és legyen kielégítve az ipari szakmunkás igény belső berkekből, tehát ne
importálni kelljen majd a szakmunkásokat, hogy ezt tényleg elő tudjuk segíteni. Nem
tudom, talán ez kérdés is lehet az Iparkamarának, hogy ő érez-e elég eszközt arra,
hogy ezt a folyamatot koordinálja? Tehát, gyakorlatilag milyen szerepét látja
magának? Egy dolgot szeretnék még elmondani és akkor befejezem. A régebbi
rendszerekben volt ilyen TISZK rendszer, ahol szintén a szakközépiskolákat
csoportokba szervezték, hogy ne kelljen mindenhol tanműhelyt létrehozni a modern
technológia megtanulására, bemutatására. És ez most teljesen átszerveződött és ezek a
felszerelt műhelyek, amik akkor az adott iskoláknak a csoportosulásából, társulásából
jöttek létre, hogy ezeket most ők igénybe vehetik-e továbbra is, vagy már mivel
leszakadtak, átkerültek másik szervezethez már nem is tudják igénybe venni és akkor
ezek mennyire vannak kihasználva? Persze lehet, hogy ez egy költői kérdés, de
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mindenképpen hozzátartozik ahhoz, hogy hogyan tudnak együtt mozogni a technika
fejlődésével ezek az új szakképzési centrumok. Köszönöm szépen, hogy
meghallgattak.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Lukács András frakcióvezető
úrnak adom meg a szót.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés,
kedves vendégeink. Ahogy azt elmondta elnök asszony a bizottsági ülésről
bevezetőjében egy nagyon tartalmas és nagyon érdemi, részletes vita zajlott az
Ügyrendi Bizottság ülésén a szakképzés helyzetéről. Ott is megfogalmaztam és azt
most is megerősítem, hogy a címen messze túlmutató előterjesztést kaptunk minden
előterjesztőtől, ami pozitív, tehát nagyon jó dolog. Elhelyezte a képzési struktúrába a
szakképzést, bemutatta azt a jogszabályi és egyéb feltételrendszert, amelyek között
produkálni kell valamit. És ez a valami egyre magasabb igényeket, egyre magasabb
szintű követelményeket fogalmaz meg a piac, az igénybevevők részéről a
szakképzésből kibocsátott, végzett hallgatókkal szemben. Nem hiszem, hogy az
előterjesztők felé kritikát kellene megfogalmaznunk, hogy a végeredmény az nem
olyan, mint amilyet a piac elvár, mint amilyet szeretnénk. Hiszen alapvetően hozott
anyagból dolgozik bármilyen furcsa. Az egész oktatási rendszert, az alapvető
demográfiai folyamatokat is ismernünk kell és alapvetően ezek tegnap mind
felvetődtek, hogy milyen gyermekanyag kerül ki az általános iskolából, kikkel kell
együtt dolgozni a pedagógusoknak, a szakmát oktató képzőhelyi kollégáknak ahhoz,
hogy a végén ne csak a leszűkítetten értelmezett 3 éves szakképzésben, hanem a 4 éves
úgynevezett szakgimnáziumokban, vagy a gimnáziumi érettségire épülő további
szakképzésekben, vagy a felsőfokú szakképzésben fennállnak. Tehát mindezek
eredményeként azt látjuk, hogy a piaci elvárások és a valós társadalmi lehetőségek
között egyre nő a szakadék. Ennek köszönhető az a komoly lemorzsolódás, amely
tetten érhető nemcsak a megyénkben, az ország boldogabb felében is, bár a számok
természetesen eltérnek a különböző területeken. És itt vetődik fel a rendszer
működtetésének az egyik problémája, amire tegnap kitértünk és amiben tegnap
konszenzus volt abban a tekintetben, hogyha változtatni akarunk a rendszeren, mert itt
a rendszerbe kell belenyúlni, akkor igenis a szakmai irányítóknak és itt a
Minisztériumot, a Kormányt nevesíthetjük, akkor bizony meg kell teremteni azokat a
feltételeket, amelyek az előrelépéshez szükségesek. Mire gondolunk? Pedagógiai
asszisztensekről,
gyermek-és
ifjúságvédelmisekről,
a
felzárkóztatást,
a
tehetséggondozást kézben tartó szakképzett pedagógusokról, amelyek ezen a területen
nagyon-nagyon hiányoznak és nagyon fontosak, mert akkor, ha a személyre szabott
foglalkozás megvan, akkor természetesen gyorsabb a felzárkózás, kevesebb a
lemorzsolódás és jobb a kibocsátási végeredmény is. Fölvetődik, de honnan lennének,
hiába hirdetik meg az iskolai pszichológusok állását és így tovább a különböző
szakemberekét, amikor nincs képzés. Ezért mondtam én tegnap is azt, hogy igen, a
jelzéssel élnünk kell a rendszert irányítók felé, hogy ezeknek a szakembereknek a
gyors képzését keretszámok felemelésével, pénzügyi támogatással, különböző
pályázatokkal elő kell segíteni főleg azokban a hátrányos térségekben, azokban a
megyékben, azokban a régiókban, amelyek hozzánk hasonlóan ugyanezekkel a
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gondokkal küzdenek. Mert természetes, hogy egy rózsadombi iskolában nem az
ifjúságvédelmisre van elsősorban szükség és nem a felzárkózást végzőre, bár ott a
problémák más típusúak így igaz, tehát ott előjönnek az egyéb tudatbefolyásoló
szereket használók, de erre nem hiszem, hogy nekünk ki kell térni. Azokra kell, akik a
halmozottan hátrányos helyzetűek, az SNI-sek, mert ha megnézzük a statisztikákat
megyei átlaghoz képest nálunk sokkal rosszabb a helyzet és, ha mi úgy csinálunk,
hogy ebben nekünk nincs dolgunk, akkor szerintem rossz úton járunk.
Tisztelt Közgyűlés nem hiszek azokban a tételekben, azokban az állításokban, amelyek
a szakképzésen belül a problémákat visszavezetik a gimnáziumok és a szakképzés
közötti ellentétre. Tegnap erről részletesen beszéltünk, most csak egy utalás. Akik a
gimnáziumot elvégezték, azoknak a döntő többsége, mintegy 95%-a megtalálja az
életben a helyét. Nem az érettségivel, hanem az érettségi utáni szakképzésben,
hagyományos szakképzésben, a felsőfokú szakképzésben, vagy a főiskolai, egyetemi
diploma megszerzésében. És ugyanígy vitatkozom azokkal, akik fenntartók szerint
tesznek különbséget a szakképző intézményekben folyó szakmai munka között. Nagy
valószínűséggel statisztikai átlagban igaz az, hogy az állami fenntartású oktatási
intézményekben a legoptimálisabbak a feltételek, de higgyük el, hogy legalább olyan
minőségi munka folyik és jó néhány magán vagy alapítványi intézményben is folyik
minőségi oktatás. Én inkább a minőség ellenőrzésére tenném a hangsúlyt, semmint az
adminisztratív korlátokra fenntartók szerinti bontásra. Természetesen az érintetteknek
lehet teljesen ettől eltérő véleménye. Bennem azok a kérdések merülnek föl, hogy a
szakképzés jelenlegi rendszere hogyan tud a holnap kihívásaira majd fölkészülni, mert
természetes, hogy a mai ipari szolgáltatói igényeinek kell megfelelni a holnap kilépő
tanulóknak, végzett gyermekeknek, de nem csinálhatunk úgy, hogy nem kopog az
ajtónk előtt-és nagyon rövid belátható időn belül-a digitalizáció és a robotizáció. Ha
mi erre nem készítjük föl előzetesen azokat a személyeket, amelyek majd a holnap
gyerekeit fogják oktatni, képezni, ha az intézményeinket nem kezdjük el erre
felkészíteni, akkor sopánkodhatunk és sóhajtozhatunk, hogy sajnos az élet elment
mellettünk és a végeredmény nem olyan, mint amit szeretnénk.
És befejezésként, én nagyon sok sikert kívánok mindannyiunk közös érdekében, a jövő
érdekében, hogy legyenek olyan szakemberek, akik a ma kiöregedő és lassan
nyugdíjba vonuló szakik után még meg tudják javítani a vízcsapot, meg a televízióban
nem csak a panelt tudják kicserélni komplett, hanem esetleg a kisebb javításokat is el
tudják végezni, aki fel fogja építeni a családi házat és olyan ács, aki ráteszi a tetőt úgy,
hogy ki tudja előtte számítani azt a szöget, amellyel a tetőt össze kell állítani. Sok
sikert a munkában részvevőknek. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a hozzászólást. Megadom
Szegedi Judit képviselő asszonynak a szót.
Szegedi Judit Katalin közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés és tisztelt
Előterjesztők. Először is szeretnék gratulálni ehhez a kiváló anyaghoz, amit
benyújtottak a megyei közgyűlésnek és gratulálni ahhoz az áldozatos munkához,
amivel mégis sikerre viszik a lehetőségekhez képest a szakképzést. Gratulálni
szeretnék ahhoz is, amilyen kiváló együttműködést valósít meg az Iparkamara és a
Szakképzési Centrum közösen. Gratulálni szeretnék ahhoz is, hogy sikeresen minden
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szakmára vonatkozóan megvalósították a tanulószerződést. Korábban az ipari
szakmákban ez természetes dolog volt, a humán területekre, gondolok itt a szociális
területre és az egészségügyre vonatkozóan is, a gyerekek tanulószerződéssel mehetnek
ki kórházba, területekre gyakorlatozni és ez egyfajta ösztöndíjat is jelent számunkra és
ez ösztönzőleg hat. Valóban sok nehézség adódik a szakképzés vonatkozásában, hogy
hogyan válasszanak a gyerekek nyolcadik osztályban szakmát, ehhez kapcsolódóan a
Centrumok pályaválasztási kiállítással, workshopokkal, Európai Szakképzési Héttel, a
Szakmák Éjszakájával próbálják bemutatni, hogy milyen lehetőség van a gyerekek
számára megtalálni azt a megfelelő szakmát. Az is igaz, hogy kevesebb gyerek
születik, ugyanakkor az iskolák száma pedig növekszik. Tehát van állami, nem állami
iskola és ott van még a gimnáziumoknak a problémája, a gyerek meg egyre kevesebb
lesz és ez sem a mi hatáskörünk, hogy ezt megvitassuk, de valóban egy jelzés értékű
lehet a politika felé, a cselekedni tudók felé, hogy ezt gondolják át és tegyenek ez ellen
valamit. Az is igaz, hogy hátrányos helyzetű megye vagyunk, több hátránnyal
érkeznek a gyerekek a szakgimnáziumokba, a szakképző intézetekbe és ezeket a
hátrányokat az ott dolgozó pedagógusoknak kell megoldani a hozzáadott pedagógiai
értékkel. És gratulálok azoknak a kollegáknak, akik ezekkel a gyerekekkel
foglalkoznak és segítik őket úgy, hogy nincs mellettük pedagógiai asszisztens,
ifjúságvédelmi felelős. Ahhoz is gratulálok a Centrum vezetőinek, hogy az elmúlt
időszakban egy hatalmas nagy projektet, a GINOP 6.1, meg GINOP 6.5.1 programot
szervezték meg a megyében a tartósan munkanélkülieknek, fiatal pályakezdők számára
adtak lehetőséget szakmának a megszerzésére. Nagyon kiváló program volt,
rengeteget dolgoztak benne a kollegák, magam is rész vettem benne és láttam azt,
hogy a halmozottan hátrányos helyzetű településen milyen nagy dolog volt az, hogy
egy óvodai dajka, vagy szociális gondozó végzettséget szerezhettek azok az emberek,
akik nem vettek már részt jó ideje a munka világában. Úgyhogy én csak gratulálni
tudok mindenkinek ehhez az áldozatos munkához, különös tekintettel a Miskolci
Szakképzési Centrum dolgozóinak, hiszen úgy tudom, hogy az országban ez a
legnagyobb Centrum. Kiválóan gazdálkodnak, fejlesztik a demonstrációs egységeket,
a tanműhelyeket és egyre több szakmát igazoló dokumentumot adnak át, úgyhogy én
még egyszer jó egészséget és kitartó munkát kívánok mindenkinek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Képviselők részéről több
jelentkezőt nem látok. Kérdezem az előterjesztőket, hogy ki kíván válaszolni.
Főigazgató úr jelentkezik. Legyen szíves akkor a mikrofonhoz fáradni.
Tátrai István József, a Miskolci Szakképzési centrum főigazgatója: Tisztelt Elnök
úr, tisztelt Közgyűlés. Néhány felvetésre szeretnék nagyon röviden válaszolni. Az első,
hogy van ez a 39%, 39% és 22%-os arány az érettségit adó és az érettségit nem adó
iskolák között. Én azt gondolom, hogy ez nem tragikus. Hogyha az a 22%, aki a
szakközépiskoláinkba beiratkozik, ha mindenki egy érvényes végzettséggel hagyná el
ezt a szakközépiskolát, akkor tulajdonképpen jelentős mértékben javulhatna a
szakember ellátásunk. Azt, hogyha valaki a szakmai képzés mellett még érettségit is
megszerez, ezt azért úgy gondolom, hogy nem érdemes problémának tekinteni. Főleg
akkor, ha előre tekintünk, hogy ha az ipar 4.0-ra, a robotizációra, az informatika
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előtérbe kerülésére gondolunk, ott ez az érettségivel való rendelkezés tulajdonképpen
még hasznos is lehet és én úgy gondolom, hogy ez nem egy feltétlen rossz irány.
A TISZK-ekben kialakult létesítményekkel kapcsolatban én a MITISZK-ről tudok
nyilatkozni, én annak a helyzetét ismerem jól. A MITISZK-nél létrejött képzőhely, az
tulajdonképpen Miskolc Megyei Jogú Városnak a tulajdona. Pillanatnyilag a Miskolci
Felnőttképző Központ Kft. gondozza és a Miskolci Szakképzési Centrum intézményei,
azoknak a létesítményei térítésmentesen használhatják most is. Én azt gondolom, hogy
azért az országban több helyen így van ez, hogy azok az akkor létrejött korszerű
gyakorlóhelyek, azok nem kihasználatlanok, hanem használhatják azt a Centrumoknak
a tagintézményei is.
Még egy dologra szeretnék reflektálni, a piaci elvárások és a valós teljesítmények
között lévő nagy szakadékra vagyis, hogy a szakképzési rendszer tudja-e biztosítani
azokat az elvárásokat, amit a munkaadók megkövetelnek. Igyekszik a szakképzési
rendszer ezt biztosítani és akkor tudja ezt igazán jól tenni, hogyha szoros a kapcsolat a
képző intézmények és a gazdálkodó szervezetek között. A duális képzés keretében a
gazdálkodó szervezet a külső gyakorlati képzőhelyen tudja a saját igényeihez igazítani
azokat a kompetenciákat, amikre majd neki későbbiekben szüksége lesz és nyilván a
maga képére tudja formálni a fiatalokat. Arról is kell beszélni, hogy azért nem lehet a
képezhetőség oldaláról mindenkivel egyforma szintre eljutni. Sajnos azt meg kell,
hogy mondjuk, hogy nagyon sokan kompetenciákban szegényen érkeznek a
szakképzésbe is és nem lehet mindenkit ott a legkiválóbb szintre elvinni. Még a
gazdálkodó szervezetekkel való együttműködés területén szeretném kiemelni azt, hogy
a pályaorientációs tevékenység is ott igazán eredményes, ahol azt a gazdálkodó
szervezet és a képző intézmény együttesen csinálja. Erre szerencsére nálunk elég
gyakran van példa, a szakképző iskolák nyílt napjaira, a pályaorientációs
rendezvényeinkre a gazdálkodó szervezetek szívesen eljönnek és ismertetik ott az
érdeklődőkkel a náluk befutható karrierlehetőségeket. Azonban ez a
pályaorientációnak csak az egyik oldala, a gazdálkodó szervezetek és a szakképző
intézmények a lehetőségeket tudják felkínálni, hogy ők mit kínálnak annak a fiatalnak,
aki a szakképzésnek erre a területére belép.
Van egy másik nagyon lényeges terület és ebben tulajdonképpen az általános iskolák
tudnának lépni, ez a tanulóknak az önismeretére kellene, hogy épüljön, megmondani a
tanulóknak, vagy feltárni a tanulóknál azt, hogy az ő kompetenciáik, az ő képességeik
első sorban milyen szakképesítésre teszik őket alkalmassá. És hogyha ez a lába is a
rendszernek kellőképpen megerősödik, akkor beszélhetünk arról, hogy a
pályaorientáció az megalapozott lehet. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Főigazgató úrnak a szóbeli
válaszát. Elnök úr parancsolj.
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
elnöke: A téma bonyolult, tehát nagyon sok oldalról lehet ezt megvilágítani. Mégis két
reflekciót szeretnék tenni két témához.
Az egyik, elhangzott, hogy az oktatás rendszerszintű átalakítása szükséges.
Egyetértünk, az oktatás rendszerszintű átalakítása szükséges, erről a tárgyalásokat meg
is kezdtük az erre illetékes szereplőkkel. Ebben az általános iskolával kell kezdenem,
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nem minthogyha bűnbakként kellene kikiáltani az általános iskolákat, de valóban
hozott anyagból dolgozunk, ez elhangzott itt több hozzászólásból. Néhány elemét csak
érintőlegesen. az általános iskolákban vissza kell állítani a technika képzést gyakorlati
oktatás területén. Technika tanárok kellenek és egyetértek azzal is, hogy szükséges
olyan szakemberek képzése, akik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy sokszor hátrányos
helyzetű gyerekek, családok a lehető legoptimálisabban találják meg számukra fontos
jövőt. Itt fontos rámutatni arra, hogy az általános iskolák és erről a KLIK-kel, mint az
állami fenntartóval beszélni kell, valamilyen okból, nyilván egyszerű hiúsági kérdés
ez, abban mérik az iskolájuk sikerét, hogy onnan hány gyerek megy gimnáziumba.
Azzal nem mérik, hogy hány kiváló szakember, szakmunkás, tévészerelő, ápoló,
hegesztő kerül ki az ő tanintézményeikből. ez egy érthetetlen szemlélet, a mai kor
követelményeivel abszolút nincs összhangban, tehát célszerű, ha ebben változások
történnek. Mindenképpen kell egy olyan szakember is az iskolákban, akik felelnek
azért, hogy a gyerekek a legoptimálisabban tudjanak a pályaválasztás folyamatában
részt venni és a döntéseket meghozni. És ez sokszor nem könnyű. Itt az
osztályfőnököknek kiemelt szerepe van, tehát ebbe jogi lépésekkel is bele kell tudni
nyúlni.
Másrészt, a szakképzés népszerű-e, vetődött fel több hozzászólásban. Kétség kívül a
22% a megyében, ez jó arány, mert országosan ez 18%, vagy lassan már az alatt és
sajnos lassan a szeptember 1-jei beiskolázások sem fogják ezt javítani. Nem a
gimnáziumok kárára, vagy ellen szeretnék Kamarai kezdeményezéseket tenni, de azért
az nem járja, hogy valaki 2 egész, vagy 2,5 tanulmányi átlaggal gimnáziumba megy.
Ennek így nincs értelme. Megértettük, hogy nincs adminisztratív, igazi jó eszköz
ennek korlátozására, józan észre kell apellálni, a társadalom szereplőit kellene tudni
meggyőzni, nagyon-nagyon nehéz. Az elmúlt 25 évben az oktatás fejlesztése kapcsán
sok minden elszaladt egy elméleti irányba. Mi a szakképzés népszerűsítése érekében
általános ösztöndíj bevezetésére tennénk javaslatot, tehát nem csak a hiány
szakmákban, mert lényegében ma már nincsenek úgymond hiány szakmák, hiszen
majdnem minden szakma hiátussal bír, ezért egy általános ösztöndíj bevezetését
tartanánk olyan lépésnek, amelyik ösztönző. Ez valóban néhány milliárdba belekerül a
költségvetésnek, de meg kell vizsgálni, ez a befektetés mennyire szolgálja a magyar
gazdaság, a magyar társadalom érdekeit. További lépéseket kell tenni a szakképzés
zsákutcás jellegének, vagy az érzetének a megszüntetésére, mert nehogy az legyen
bárkinek a képzete, hogy ha valaki kőműves lesz, akkor élete végéig falat fog rakni.
Úgy, ahogy itt Főigazgató úr is elmondta, megvannak a továbblépés lehetőségei,
megvan az érettségi és mi azt kezdeményezzük, hogy a szakgimnáziumok bizonyos
területeiről automatikusan lehessen bejutni a felsőoktatásba. Nyilván a paramétereket
ki kell dolgozni, hogy ezt milyen feltételekkel lehet megtenni, nem a felsőoktatási
szakképzésben, hanem a BSC, tehát az alap képzésbe és egy speciális változatában,
ami alapvetően egy gyakorlatorientált képzés. Ez egy feladat, ezt demográfiai apály
mellett Magyarországon meg kell tudni oldani, mert a gazdaság fejlődésének kiemelt
gátja lehet, ha nem lesz elég szaktudással rendelkező szakember az országban, a
megyében, városainkban. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a válaszadóknak a válaszadást.
A közgyűlés tagjaitól több kérdést, jelentkezőt nem látok.
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A tájékoztatókhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy egyenként szavazzunk a tájékoztatók tudomásulvételéről.
Kérem, hogy először a Miskolci Szakképzési Centrum tájékoztatójáról szavazzunk.
18 igen, 0 nem és 0 tartózkodással
Miskolci
Szakképzési
Centrum
tájékoztatóját a Közgyűlés tudomásul
vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk az
Ózdi Szakképzési Centrum tájékoztatójáról szavazzunk.
19 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az Ózdi
Szakképzési Centrum tájékoztatóját a
Közgyűlés tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, hogy szavazzunk a Szerencsi Szakképzési
Centrum tájékoztatójának tudomásulvételéről.
19 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Szerencsi
Szakképzési
Centrum
tájékoztatóját a Közgyűlés tudomásul
vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzunk a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara tájékoztatójának tudomásulvételéről.
19 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés tudomásul vette a Kereskedelmi
és Iparkamara tájékoztatóját.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen az előterjesztőknek a
színvonalas és meglehetősen informatív előterjesztéseket. a jövőben is számítunk
természetesen az ilyen jellegű tájékoztatásra. Azt is köszönöm, hogy itt voltak és
képviselték a saját területüket.

8. Tájékoztató a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulás 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 10. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál Orbán Máté
Juliannát, a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás Igazgatóját, és felkérem, hogy a prezentációt tartsa meg.
Orbán Máté Juliannát, a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulás Igazgatója: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Alelnök
asszony, Főjegyző úr, tisztelt Közgyűlés. Engedjék meg, hogy egy rövid prezentáció
keretén belül bemutassam az előterjesztett dokumentumunkat, ami a Via Carpatia
Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulásnak a működését
mutatja be a 2017. év keretén belül. Kicsit visszamennék még a múltba, de igyekszem
nagyon röviden és velősen összefoglalni azt, hogy mi is jellemez minket.
A Via Carpatia EGTC Borsod-Abaúj-Zemplén megy és Kassa megye által létrehozott
területi csoportosulás, amelyet 2013-ban hozott létre a két megye. Azzal, hogy
valójában most szeptemberben lesz 5. éve, hogy már működünk és azért is tartottuk
fontosnak, hogy a Közgyűlés tagjainak bemutassuk a működésünket és egyes
tevékenységeinket. Abból indultunk ki, hogy valójában az EGTC-nek van egy
alapszabálya és ez valójában útmutatót ad arról, hogy milyen irányban is kéne
mozognunk és mit kéne csinálnunk. Tehát itt a prezentáció keretén belül is van egy
tanácsadói, konzultációs tevékenység, egy közös fellépés a nemzetközi áruáramlás
átirányítása területén.
Itt rögtön áttérnék erre a kettes pontra, ugyanis az EGTC nagyon aktív az észak-déli
Via Carpatia korridornak az előnybe helyezésével kapcsolatban. Itt konkrétan olyan
konferenciák, workshopok szervezésében veszünk részt és mi magunk is hivatalosak
vagyunk több nemzetközi konferencián való részvételre is, arra való tekintettel, hogy
ez a keleti tranzit útvonal minél előbb megépüljön és fellendítse a keleti régiók
életszínvonalát. Ahogy láthatják 2018-ban sikeresen egy konferenciát szerveztünk a
lengyel partnereinkkel, ahol 4 megye írt alá egy együttműködési megállapodást ebben
a témában és 2016-ban következő 3 megye csatlakozott hozzánk, ugyanúgy lengyel
megye. Most jelenleg a déli régiókra összpontosítunk Románia, Bulgária, Görögország
és szeretnénk, hogy egy ilyen egyezmény keretében ők is kinyilvánítsák a
véleményüket és valójában közösen lépjünk fel ennek a témának az előrehelyezése
érdekében. Itt láthatóak a 2 rendezvénynek a különlegesebb momentumai.
Az 1. pont, amit említettem az elején, az a közös fejlesztési stratégiák. Az EGTC
valójában 4 jelentős stratégiát dolgozott ki mióta működik és mindegyikhez kötődött
olyan projekt, amelyet most valósítunk meg.
Tanácsadó és konzultációs tevékenységeken belül létrehoztunk egy egyéni vállalkozást
is, amely keretén belül pályázatokat írunk különböző önkormányzatok, non profit
szervezetek, iskolák, egyházak és más szervezetek számára. Itt látható és valójában
több képünk is van arról, hogy az 5 év alatt mit sikerült elérnünk. A sikeres
pályázatainkat itt soroljuk fel és itt lehet látni, hogy van belőle bőven. Amelyeket most
ki szeretnék jobban emelni, azok a prezentáció során, az utolsó diákon lesznek. Tehát
általában a Külgazdasági, Külügyminisztériummal dolgozunk együtt Magyarországon,
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a szlovák oldalon ugyanúgy a Miniszterelnökséggel és Földművelésügyi
Minisztériummal és természetesen a közvetlen brüsszeli forrásokkal kapcsolatban az
egyes infópontokkal.
Jelenleg elbírálás alatt állnak még pályázataink, várjuk még azoknak az elbírálását és
hogyha megengedik még akkor rátérnék az egyik leglényegesebb pályázatunkra. Elnök
úr említette is a beszéde elején, hogy június 1-jén történt itt a Díszteremben a
Kisprojekt Alapnak a hivatalos nyitókonferenciája. Ennek keretén belül elindítottuk a
pályáztatást kismértékű projekteknek a megpályázására, ahol a természet és kultúra és
a közintézményeknek az együttműködésére lehet fókuszálni. Itt csak nagyon röviden
egy pár információ és állunk az Önök rendelkezésére, ha lennének kérdések. Június 1jén jelent meg a felhívás azzal, hogy július végéig lesz nyitva, 2 hónapig és 1 éves
pályázatokról van szó, amelyek 20.000-50.000 euróig terjedő összegekről beszélnek,
ez az ERFA támogatás és 15% a saját forrás. Egy szlovák és egy magyar partner
szükséges ahhoz, hogy a pályázatot meg lehessen valósítani. Jelenleg 1,2 millió eurót
írtunk ki az 1. tematikus célon belül, nem egészen 300 ezer és a 4-esen belül pedig
nem egész 800 ezer eurót. Jelenleg és itt, ahogy láthatják az összes keret az egész
projektre 7,2 millió euro, a kis pályázatokra 6,2 millió euro fog az elkövetkezendő
időszakban kimenni. Azzal, hogy valójában ez a felhívás most 1,2 millió euro a
második felhívást az év elejére tervezzük azzal, hogy a felhívás nyitva lesz egészen
odáig, amíg a keretet fel nem használjuk.
A támogatható tevékenységek az 1. tematikus célon belül, amely a természet és kultúra
az kimondottan a természetre, kultúrára és sportra irányul. Én önöknek készítettem
azokban a táskákban szórólapokat, amiken össze van írva, hogy milyen
tevékenységeket lehet végezni.
A 4. tematikus célon belül pedig kimondottan ilyen soft tevékenységek, tehát
tapasztalatcserék, workshopok, konferenciák, amiket meg lehet valósítani. A keretnek
a nagyobb része a 4. tengelyben található. Több információt a viacarpatia@spf.eu
oldalon találhatnak, de bátran forduljanak hozzánk bizalommal.
A másik nagyobb projektünk, amit ugyanúgy második körben nyújtunk be és jóvá lett
hagyva áprilisban, ez egy 4,7 millió euros pályázat, ahol határon átnyúló akciótervet
készítettünk a partnereinkkel. A fő cél a munkanélküliség csökkentése, a Cserehát
újjáélesztése. ezen belül létrehoztunk 7 kis projektet. Itt látható, hogy 4,5 millió
euroról van szó, 15 partnerünk van és 11 új munkahelyet fogunk létrehozni az
elkövetkezendő időszakban. A legfontosabb területek a többfunkciós központok
kialakítása, mezőgazdasági termékeknek és láncoknak a létrehozása, piacterek, helyi
márkaépítés és helyi termelőknek az ösztönzése és támogatása. Itt egy rövid kép arról,
hogy hányan is vagyunk most. Már ketten csatlakoztak, úgyhogy már 2 fővel nőttünk e
hónap elején. Nagyon röviden összefoglaltam itt, amivel az EGTC foglalkozik és
bármilyen kérdés esetén állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést 2
bizottságunk tárgyalta. Kérem 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 9 egybehangzó igen szavazattal tudomásulvételre
ajánlja.
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. Nem tartozik határozati javaslat a tájékoztatóhoz, de 14 igen szavazattal
tudomásul vettük a tájékoztatót és ott elhangzott, hogy ez az előadás itt fog elhangzani
és ezt részleteiben nem tárgyaltuk. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt. Forgassák az átadott anyagokat bizalommal, mint ahogy jelezte
igazgató asszony is van olyan pályázat, amelyik folyamatos megjelenéssel van.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
21 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Köszönjük szépen Igazgató asszony.

9. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-00014 azonosító számú, Borsod-AbaújZemplén megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi
esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan című pályázat előrehaladásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 11. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az
Önkormányzat pályázatát az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 2017. október 10-én
támogatásra érdemesnek ítélte.
A támogatói okirat aláírására 2018. február 8-án került sor. A támogatási összeg
74 200 000 forint, a megvalósítás időszaka 2018. február 1-től 2021. január 31-ig tart.
A tájékoztató a pályázat előrehaladásáról szól, valamint az eddig elért eredményeket
ismerteti.
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Ennek elfogadását kérjük a tisztelt Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Két bizottságunk tárgyalta a
tájékoztatót. 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 9 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Ehhez a tájékoztatóhoz sem tartozik határozati javaslat, de 14 igennel
tudomásul vettük ezt a tájékoztatót is.
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.
21 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Köszönjük szépen.

10. Javaslat a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00005 kódszámú, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá,
illetve új SECAP-ok kidolgozása című pályázat keretében elkészült
dokumentumok elfogadására
Előterjesztő: Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 12. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál Rideg
Adrienn asszonyt, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat klímavédelmi kutató
szakreferensét.
Mint ahogy az előterjesztésben szerepelt, Kazincbarcika Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a mai napon 8,00 órai kezdettel tartotta ülését, amelyen döntött a
Secap kidolgozása tárgyában. Polgármester úr megküldte a kivonatot, ezt ismertetném
Önökkel. Kazincbarcika Város Önkormányzata - 2018. június 28-i üléséről.
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Határozatszám 81/2018. (VI.28.). Kazincbarcika Város Önkormányzatának
képviselőtestülete az Előterjesztést megtárgyalta, az alábbi határozatot hozta: A
képviselőtestület a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00005 számú pályázat keretében
elkészített határozat mellékletét képező Kazincbarcika Város Fenntartható Energia és
Klíma Akcióterv című dokumentumát, az abban foglaltakkal elfogadja. Polgármester
úr aláírásával, elküldték a 105 oldalas dokumentációt is. Ő volt még, aki a sorból
hiányzott a 8 HACS elvégezte már a munkáját.
Felkérem az előterjesztő Főjegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés.
A támogatási kérelmet a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
2017. május 16-án támogatásban részesítette.
A pályázat főbb adatai:
- összköltsége: 107 749 520 forint,
- a megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2017. június 12.
- a befejezés tervezett napja: 2018. július 31.
A javaslat az alábbi két fő tevékenység keretében elkészült dokumentumok
elkészítéséről, illetve elfogadásáról szól.
A megyében működő LEADER Helyi Akciócsoportok részére SECAP dokumentum
kerül kidolgozásra, a 10.000 fő lakosságszám alatti települések vonatkozásában.
Az Önkormányzat a pályázat keretében a 10.000 fő feletti lélekszámú városok részére
is biztosítani kívánta a már meglévő SEAP-juk felülvizsgálatát és átdolgozását
SECAP-pá, illetve új SECAP kidolgozását.
Az Önkormányzat feladata továbbá, hogy a pályázattal összefüggésben
kezdeményezze a dokumentumok, illetve a partnerek csatlakozását a Polgármesterek
Szövetsége szervezethez és annak vonatkozó programjához. A csatlakozáshoz
szükségesek a közgyűlés által elfogadott Fenntartható Energia és Klíma Akciótervek.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megtárgyalni, és a kapcsolódó
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem Rideg Adrienn
asszonyt, prezentációját tartsa meg.
Rideg Adrienn, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat klímavédelmi kutató
szakreferense: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Alelnök asszony, tisztelt Főjegyző úr, tisztelt
Közgyűlés. A klímaváltozás hatásai már Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is
jelentkeznek. Elég ehhez a fentebbi képekre, vagy a közelmúltra gondolnunk. a
szélsőséges időjárási események közvetlenül és közvetve is érintik a megye természeti
környezetét, gazdasági ágazatait és a társadalom minden szereplőjét. A klímaváltozás
elleni hatékony fellépés érdekében számos lehetőségünk van. Ezt a fellépést szolgálja
és segíti a Fenntartható Energia és Klíma Akciótervek kidolgozása is, amelyet SECAP
rövidítéssel is illetünk. A Fenntartható Energia és Klíma Akciótervek illeszkedése
látható a fenti ábrán a hazai klímapolitikai tervezési rendszer keretében. Elkészültek
már azok a hosszú távú stratégiai dokumentumok, amik megalapozzák az
éghajlatváltozás elleni fellépést, így a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, valamint
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Klímastratégiája is, ami idén elkészült és elfogadásra
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került. Valamint folyamatban van a települési klímastratégiák kidolgozása is, amelyre
jelenleg is Európai Uniós forrásokból pályázhatnak az önkormányzatok.
Ezeknek a hosszú távú stratégiai dokumentumoknak a megvalósítását szolgálják a
cselekvési tervek, így folyamatban van a Nemzeti Éghajlatváltozási Cselevési Terv
kidolgozása és ezek keretében sorolhatók fel a Fenntartható Energia és Klíma
Akciótervek is.
A Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv egy európai kezdeményezés, amelyet az
Európai Klíma és Energiaszövetség, a Polgármesterek Szövetsége koordinál. A
Szövetség ezen feladata keretében az Európai unió azon célkitűzésének megvalósítását
szorgalmazza, miszerint 2030-ra az üvegházhatást okozó gázok mennyiségét 40%-kal
csökkenteni szükséges, valamint a klímaváltozáshoz szükséges alkalmazkodást segítő
intézkedéseket kell bevezetni. A szövetséghez csatlakozók ezekben a témakörökben
elkötelezettek, így Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Önkormányzat is csatlakozott a
Polgármesterek Szövetségéhez. Ehhez a csatlakozáshoz egy SECAP dokumentumot,
azaz egy Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet kell kidolgozni, amely egyben a
helyi közösségek önkéntes felelősségvállalása, illetve felelős tervezése a
klímavédelem érdekében.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 8 helyi LEADER akciócsoport található. A 8
LEADER akciócsoport területére került kidolgozásra a megyei önkormányzat
megbízásából a GeoGold Kárpátia Kft. és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
konzorciuma által a fent látható 8 darab Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv.
Ezek az Abaúj LEADER Egyesület, a Borsod-Torna-Gömör Egyesület, a Bükk
Térségi LEADER Egyesület, a Dél-Borsodi LEADER Egyesület, a Dél-zempléni
Vidékfejlesztési Szövetség, az Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség
Egyesület, a Rákóczi LEADER Egyesület, valamint a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési
Egyesület részére került kidolgozásra. Ahogy Főjegyző úr is említette valamennyi
HACS közgyűlése elfogadta ezeket a dokumentumokat és vállalta, hogy a terv
megvalósulásáról két évente jelentést készít. itt láthatóak a dokumentumok címlapjai.
A Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv felépítéséről mondanék még pár szót.
Részletesen ismertetésre került ezekben társadalmi, gazdasági és természeti helyzetkép
az adott helyi akciócsoportok területére, emellett részletes helyzetelemzést és
értékelést tartalmaz. Ennek keretében elkészült 2011-re vonatkozóan minden HACS
esetében egy üvegházhatású gázkibocsátási leltár, valamint az éghajlattal kapcsolatos
kockázatokra és sebezhetőségre vonatkozó értékelés is, amelyek jó alapot
szolgálhatnak a jövőbeni fejlesztések megalapozásához és döntéstámogatást is segítik.
Valamint ezek mellett az akciótervek tartalmaznak a megelőzésre és az
alkalmazkodásra vonatkozó jövőképet és célrendszert, ehhez intézkedéseket és az
intézkedésekhez finanszírozást, ütemezést, valamint partnerségek kialakítását is. A
Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv kidolgozása során felhasznált források és
adatok közül szeretném kiemelni a Helyi Fejlesztési Stratégiákat a helyi
akciócsoportok képviselőivel készített interjút, megbeszéléseket, workshopokat,
valamint Európában úttörő és egyedülálló Nemzeti Alkalmazkodási és Térinformatikai
Rendszer adatait. Emellett statisztikai adatokkal is dolgoztunk, valamint a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Klímastratégia és más megyei ágazati stratégiákat is
figyelembe vettünk az akciótervek kidolgozása során, s emellett hangsúlyoznám, hogy
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a települési önkormányzatokat is megkerestük és a települések számára is több körben
kérdőívet küldtünk ki.
Zárszóul pár szót mondanék még arról, hogy az üvegházhatású gázkibocsátás
csökkentés keretében az érintett ágazatok vonatkozásában 40%-os kibocsátás
csökkentést vállalnak ezzel a helyi akciócsoportok. Ilyen érintett ágazatok az
önkormányzati épületek, a lakóépületek, a közvilágítás, valamint a közlekedés és a
célok elérésére szolgáló főbb eszközökre is számos javaslat található az
akciótervekben. Emellett nagyon fontos a káros hatásokhoz való alkalmazkodás és
felkészülés. E tekintetben a klímaváltozás főbb hatásait vizsgáltuk az egyes
térségekben. Itt egy példát láthatnak a Dél-Borsodi LEADER Egyesület árvíz
veszélyeztetett településeiről és ennek mértékéről, de vizsgáltuk a vízgazdálkodási
helyzet mellet a biológiai sokféleség romlást, az élet-és építménykárokat, az erdőtüzek
megjelenését és 8 ágazatot érintő főbb hatások is megtalálhatóak a dokumentumokban.
Ezek az épületek, vízgazdálkodás, természetvédelem, a mezőgazdaság, az erdészet, az
egészségügy, a turizmus és a polgári védelem. És ugyanígy ezek kapcsán is az
akcióterv főbb intézkedéseket tartalmaz, ami mind az éghajlatváltozás elleni hatékony
fellépést teszi lehetővé a megyében. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a prezentációt. Az előterjesztést
két bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 9 egybehangzó igen szavazattal támogatja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. 14 igen szavazattal tudomásul vettük a tájékoztatót.
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 és 0 tartózkodással a
Közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta. köszönjük szépen a munkát, az
előterjesztést, meg a prezentációt.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
37/2018. (VI. 28.) határozata
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Tárgy: a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00005 kódszámú, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új
SECAP-ok kidolgozása című pályázat keretében elkészült dokumentumok
elfogadására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a TOP-3.2.1-15-BO12016-00005 kódszámú, Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén meglévő SEAP-ok
felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása című
pályázat keretében elkészült dokumentumok elfogadásáról szóló javaslatot és az alábbi
döntést hozta:
A Közgyűlés elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő LEADER
Helyi Akciócsoportok részére kidolgozására került alábbi SECAP
dokumentumokat
I.1. Bükk-térségi LEADER Egyesület Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv,
SECAP 2018., az 1/a és 1/b mellékletben foglaltak szerint;
I.2. Dél-Borsodi LEADER Egyesület Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv,
SECAP 2018., a 2/a és 2/b mellékletben foglaltak szerint;
I.3. Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Fenntartható Energia és Klíma
Akcióterv, SECAP 2018., a 3/a és 3/b mellékletben foglaltak szerint;
I.4. Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösségi Egyesület Fenntartható
Energia és Klíma Akcióterv, SECAP 2018., a 4/a és 4/b mellékletben foglaltak
szerint;
I.5. Zempléni Tájak Vidékfejlsztési Egyesület Fenntartható Energia és Klíma
Akcióterv, SECAP 2018., az 5/a és 5/b mellékletben foglaltak szerint;
I.6. Abaúj LEADER Egyesület Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv, SECAP
2018., (6/a és 6/b melléklet)
I.7. Borsod-Gömör-Torna Egyesület Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv,
SECAP 2018., a 7/a és 7/b mellékletben foglaltak szerint;
I.8. Rákóczi LEADER Egyesület Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv,
SECAP 2018., a 8/a és 8/b mellékletben foglaltak szerint.
II. A Közgyűlés elfogadja az alábbi városi önkormányzatok, mint konzorciumi
partnerek részére kidolgozására került dokumentumokat
II.1. Ózd Település Fenntartható Energia Akciótervének Felülvizsgálata és Ózd
Település Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (SECAP), a 9/a és 9/b
mellékletben foglaltak szerint;
II.2. Tiszaújváros Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (SECAP), a 10/a és
10/b mellékletben foglaltak szerint;
II.3. Sajószentpéter Város Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (SECAP), a
11. mellékletben foglaltak szerint;
II.4. Kazincbarcika Város Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (SECAP), a
12. mellékletben foglaltak szerint.
I.

III. A Közgyűlés felkéri Főjegyzőjét, hogy a határozat végrehajtásával összefüggő
intézkedéseket tegye meg.
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Felelős:
Dr. Kovács János
Határidő: azonnal
A határozat mellékletei jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálhatók a Mellékletek
között 13. sorszám alatt.

11. Tájékoztató a KEHOP 1.2.0-15-2016-00006 azonosító számú, BorsodAbaújZemplén megye klímastratégiájának elkészítése és a kapcsolódó
szemléletformálási
tevékenységek
megvalósítása
című
pályázat
megvalósításáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 14. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az
Elnök úr által említett felhívásra az önkormányzatunk érvényes pályázatot nyújtott be.
A projekt a Borsod-Abaúj-Zemplén megye klímastratégiájának elkészítése és a
kapcsolódó szemléletformálási tevékenységek megvalósítása címmel került
megvalósításra, 2016. november 15. és 2018. április 15. között.
A tájékoztató a pályázatban sikeresen megvalósított rendezvényekről és
szemléletformáló tevékenységekről, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Klímastratégia 2018-2030 című dokumentum társadalmasításának és elfogadásának
folyamatáról szól.
Kérem a Közgyűlést, hogy a tájékoztatót szíveskedjen tudomásul venni. Köszönjük
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a prezentációt. Az előterjesztést
két bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 9 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk is 14 igen szavazattal tudomásul vette a tájékoztatót.
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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.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről
21 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

12. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés pályázati felhívásainak
jóváhagyására
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 Főjegyző urat, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) számú rendeletében 2
millió forintot hagyott jóvá a megyei értékek támogatására és 3 millió forintot a
megyei sportélet támogatására.
A megyei értékek támogatására szóló felhívásra a megyénk azon települési
önkormányzatai pályázhatnak, amelyeknek értékei már felvételt nyertek, vagy
amelyek a pályázati felhívás beadási határidejéig kezdeményezik a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár Bizottságnál településük értékének megyei értéktárunkba
történő felvételét.
A sportélet támogatására szóló felhívás célja a gyermekek egészséges életmódra
nevelésének elősegítése, továbbá az egyes sportágak minél szélesebb körű
népszerűsítése, és Borsod-Abaúj-Zemplén megye sikeres sportolóinak versenyekre
való felkészülése és részvétele támogatása. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy
bizottságunk, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság véleményezte. 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.
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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 két határozati javaslat kapcsolódik: I. számú és II. számú
határozati javaslat. Kérem, szíveskedjenek szavazni először az I. számú határozati
javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
23 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az I.
számú határozati javaslatot a Közgyűlés
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
38/2018. (VI. 28.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megyei értékek támogatása
tárgyában megjelenő pályázati felhívása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a megyei értékek támogatása tárgyú pályázati felhívásról szóló javaslatot
és a következő döntést hozza:
A Közgyűlés a megyei értékek támogatása tárgyú pályázati felhívást az 1. melléklet
szerinti, a pályázati űrlapot a 2. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A határozat melléklete jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 16. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a II. számú
határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
23 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az II.
számú határozati javaslatot a Közgyűlés is
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
39/2018. (VI. 28.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megyei sportélet támogatása
tárgyában megjelenő pályázati felhívása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a megyei sportélet támogatása tárgyú pályázati felhívásáról szóló
javaslatot és a következő döntést hozza:
A Közgyűlés a megyei sportélet támogatása tárgyú pályázati felhívást az
1. melléklet szerinti, a pályázati űrlapot a 2. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

A határozat melléklete jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 16. sorszám alatt.

13. Javaslat a "Kurityánért" 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 Főjegyző urat, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
"Kurityánért" Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Icsó Miklósné 2018. június 19.
napján kelt levelében anyagi támogatásért fordult a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés elnökéhez, a 2018. szeptember hónapban, első alkalommal megrendezésre
kerülő „Amatőr előadók találkozása Kurityánban” elnevezésű rendezvény
támogatásához. A találkozót népdal, ének, vers és tánc kategóriában szeretnék
meghirdetni.
Elnök úr 70.000,-Ft összeggel javasolja támogatni a rendezvény költségeit. Ennek
elfogadását kérjük a tisztelt Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. 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 9 egybehangzó igen szavazattal támogatja.
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.
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Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm, tisztelt Közgyűlés, Elnök úr. Bár
már jó néhány ilyen támogatási döntést meghoztunk, én most kérdezem csak meg,
hogy ez a bizonyos 1/2012-es elnöki utasítás, amiben a meghatározott célok
szerepelnek, ez nyilvános e, és ezek a célok 2012. óta változatlanok e, vagy sem.
Továbbá kérésem lenne, hogy amennyiben nyilvános, akkor küldjék el nekem, hogy
megismerhessem ennek az utasításnak a tartalmát, főleg a célokat. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Ez nyilvános és meg fogjuk küldeni képviselő úr
részére. Más jelentkezőt nem látok.
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 szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
40/2018. (VI. 28.) határozata
Tárgy: "Kurityánért" Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a "Kurityánért" Alapítvány
támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés a "Kurityánért" Alapítvány (3732 Kurityán, Kossuth L. u. 109.) (a
továbbiakban: Alapítvány) részére 70.000,- Ft támogatást biztosít, amelyet az
Alapítvány kizárólag a 2018. szeptember hónapban első alkalommal
megrendezésre kerülő „Amatőr előadók találkozása Kurityánban” elnevezésű
rendezvény költségeinek fedezetére fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a BorsodAbaúj-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.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

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

Dr. Kovács János főjegyző
értelemszerűen

14. Javaslat a Szendrői Százszorszépekért 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 Főjegyző urat, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
Szendrői Százszorszépekért Alapítvány képviselője, Liptákné Spisák Beáta 2018.
június 06. napján érkeztetett levelében anyagi támogatásért fordult a Közgyűlés
elnökéhez, a szendrői Százszorszép Majorette Csoportnak a 2018. július 5-8. napja
között, Prága városában megrendezésre kerülő Európa Bajnokságon való
részvételének támogatásához.
Elnök úr 100.000,-Ft összeggel kívánja támogatni az Európa Bajnokságon való
részvétel költségeit. Ennek elfogadását kérjük a tisztelt Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. 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 9 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit,
a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
23 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
41/2018. (VI. 28.) határozata
Tárgy: Szendrői Százszorszépekért Alapítvány támogatása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Szendrői
Százszorszépekért Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő
döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Szendrői Százszorszépekért Alapítvány (3752 Szendrő, Fő út 18.)
(a továbbiakban: Alapítvány) részére 100.000,- Ft támogatást biztosít, amelyet az
Alapítvány kizárólag a szendrői Százszorszép Majorette Csoport Prága városában
2018.
július
5-8.
napja
között
megrendezésre
kerülő
Európa-bajnokságon való részvétele költségeinek fedezetére 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.
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 Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány támogatása tárgyában
hozott 25/2018. (V.3.) határozat módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 20. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
Önkormányzat Közgyűlése 25/2018. (V.3.) határozatával az Összefogás
Sajószentpéterért Alapítvány részére 100.000,- Ft támogatást biztosított, amelyet az
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Alapítvány kizárólag a „Nemzeti Összetartozás Napja” elnevezésű, Vadnán, illetve
Sajószentpéteren 2018. június 30. és 2018. július 01. napján megrendezésre kerülő
rendezvény költségei fedezetére fordíthatott.
Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Nagy Imre 2018. június 11. napján kelt
levelében előadta, hogy sajnálatos módon az egyéb pályázati forrásokból nem kaptak
semminemű támogatást, ezért a tervezett rendezvényüket le kellett csökkenteniük egy
napra, amelyet 2018. július 01. napján, Sajószentpéteren tartanak, továbbá a négy
határontúli településből csak a Felvidékről érkezőket tudják fogadni.
Elnök úr a módosított kérelemben foglaltakat is támogatásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. 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 9 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit,
a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen
szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással a
határozati javaslatot elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
42/2018. (VI. 28.) határozata
Tárgy: az Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány támogatása tárgyában hozott
25/2018. (V. 3.) határozat módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az Összefogás
Sajószentpéterért Alapítvány támogatása tárgyában hozott 25/2018. (V. 3.) határozat
módosítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés a 25/2018. (V. 3.) határozatot a következők szerint módosítja:
A határozat 1. pontja helyébe a következő 1. pont lép:
„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 Kulturális Nap”
elnevezésű Sajószentpéteren 2018. július 01. napján megrendezésre kerülő
rendezvény költségeinek fedezetére fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a
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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:
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen”
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötött megállapodás
módosításának aláírására.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

16. Javaslat a "Kissikátor Fejlesztéséért" Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 21. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
"Kissikátor Fejlesztéséért" Alapítvány kuratóriumának elnöke, Kocsik Bertalanné
2018. június 06. napján érkeztetett levelében anyagi támogatásért fordult a Közgyűlés
elnökéhez a 2018. június 30. napján Kissikátor településen tizenötödik alkalommal
megrendezésre kerülő „Falunap és Gombafesztivál” elnevezésű rendezvény
költségeihez.
Elnök úr 70.000,-Ft összeggel javasolja támogatni a rendezvény költségeit, melyhez
kérjük a tisztelt Közgyűlés hozzájárulását.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot 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 9 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit,
a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
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Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen
szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással a
határozati javaslatot elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
43/2018. (VI. 28.) határozata
Tárgy: "Kissikátor Fejlesztéséért" Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a "Kissikátor
Fejlesztéséért" Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést
hozza:
1. A Közgyűlés a "Kissikátor Fejlesztéséért" Alapítvány (3627 Kissikátor, Szabadság
út 14.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 70.000,- Ft támogatást biztosít,
amelyet az Alapítvány kizárólag a 2018. június 30. napján Kissikátor településen
megrendezésre kerülő „Falunap és Gombafesztivál” elnevezésű rendezvény
költségeinek fedezetére fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a Borsod-AbaújZemplén 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.
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

17. Javaslat a Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 22. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
Magyarországi Légimentésért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Leskó István 2018.
március 22. napján érkeztetett levelében anyagi támogatásért fordult a Közgyűlés
elnökéhez, a 2018. szeptember 22. napján, a miskolci repülőtéren megrendezésre
kerülő és az egészséges életmódra felhívó rendezvény költségeinek támogatásához.
Elnök úr 100.000,-Ft összeggel javasolja támogatni a rendezvény költségeit. Ehhez
kérjük a tisztelt Közgyűlés támogatását.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. 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 9 egybehangzó igen szavazattal támogatásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit,
a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
44/2018. (VI. 28.) határozata
Tárgy: Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Magyarországi
Légimentésért Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést
hozza:
1. A Közgyűlés a Magyarországi Légimentésért Alapítvány (3529 Miskolc, Perczel
Mór utca 42. III/12.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 100.000,- Ft támogatást
biztosít, amelyet az Alapítvány kizárólag a 2018. szeptember 22. napján a
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miskolci repülőtéren megrendezésre kerülő, az egészséges életmódra felhívó
rendezvény költségeinek fedezetére 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.
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

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: 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.
Zárt ülést követően

20. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A 20. napirendi pontunkhoz érkeztünk, az
Egyebek napirendi ponthoz, ahol elég sok képviselő jelezte hozzászólási szándékát. A
Hivatal részéről is lesz tájékoztatás természetesen, de kezdjük Pasztorniczky István
képviselő úrral. Tessék képviselő úr.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen a szót Elnök úr. Tisztelt
Közgyűlés. Elnök úr már adott tájékoztatást az én bejelentésemről, amely szerint
kiléptem a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselő csoportjából, magából a
Jobbik Magyarországért Mozgalomból is. Ennyiben ismétlek. Amit nem tartalmazott
sem a bejelentés, sem Elnök úr tájékoztatása én elmondanám, hogy kilépésemmel
tulajdonképpen a választói képviseletet is reprezentálom, hiszen a Jobbik választóinak
egy jelentős része azt a radikális, nemzeti álláspontot képviseli, amit én is és aminek
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következtében elég nagy része a tagságnak elhagyta a Jobbik-ot. A másik dolog, amit
tudomásul vettem, hogy új helyre lettem ültetve, amit emberileg nem kifogásolok,
nincs kifogásom a padtársaim vonatkozásában, politikailag talán kifogásolható,
maradhattam volna ott ahol voltam, hiszen a Jobbiktól nem különbözik nagyon
lényegesen és sok mindenben az álláspontunk, nyilván vannak különbségek, ezért is
történt a kilépés. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Tudomásul vettük
a bejelentését. Maradhatott volna abban a pártban, ahol eddig volt, de Ön ezzel
szemben kilépett, úgyhogy ettől kezdve a frakciók és utána a független képviselők. ez
az ülési sorrend. Köszönöm szépen.
Lukács András frakcióvezetőnek adom meg a szót.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Két
témában szeretnék információt kérni Elnök úrtól. Az egyik, egy korábbi felvetés
kapcsán a TOP keretében megvalósuló útfelújításokról kértem információt, illetve
tettem szóvá a megye útjainak állapotát. Azt szeretném kérni Elnök úrtól, hogy
kapjunk egy részletes tájékoztatást arról, hogy milyen útszakaszok, milyen hosszon és
mikor valósulnak meg, mert mint ahogy említette Elnök úr, mintegy 47 km elnyert,
illetve odaítélt pályázat van, amely a közeljövőben megvalósul. Erről szeretnék
tájékoztatást kérni és örömmel veszem, gondolom a közgyűlés tagjai is, hogy ezt
írásban a szokásos levelezési úton megkapjuk.
A másik, a mai napon nyilvános ülés utolsó témájaként a Magyarországi
Légimentésért Alapítvány támogatásáról döntött a közgyűlés egyhangú szavazattal.
Azt szeretném kérdezni ennek apropóján, hogy mi lesz a sorsa a repülőtérnek, tudunke valamit, egyáltalán mi lesz a légimentő bázissal, hiszen a jövő év tavaszán lejár az a
használati jog, amelynek alapján a Megyei Repülő Klub használhatja azt az ingatlant
és magát a repülőteret. Van-e új információ és hol tart ez a dolog? Mi lesz a
légimentés és mi lesz a Repülő Klub működésének a sorsa? Erről szeretnék majd
információt kérni. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen ezt a kérdést frakcióvezető úr.
Az útfelújításokkal kapcsolatban írásos választ tudok ígérni, merthogy itt minden
esetben konzorciumi partner a Megyei Közútkezelő, hisz a szakmai részét és az összes
lebonyolítást ő kell, hogy elvégezze. Azt el tudom mondani, hogy a kesznyéteni híd
felújítása is benne van, amihez már kialakítottak egy másik kompátkelési lehetőséget,
hogy ne kelljen az ott élőknek egy elég nagy kört tenni, de írásban meg fogjuk küldeni
a részletes tájékoztatást, hogy hol, mely útszakasznak a felújítására fogunk a TOP-ból
forrásokat biztosítani.
A reptérrel kapcsolatban még nincs végleges álláspont. Egy biztos, hogy két település
Miskolc Megyei Jogú Város és Szirmabesenyő településekhez tartozik a mostani
repülőtérnek a területe. Mindkét település kinyilvánította azon szándékát, hogy ők
ipari parkot szeretnének ezen a területen kialakítani. Van egy olyan elképzelés, hogy
mégiscsak megmaradhatna a légimentés, de a másik elképzelés az, hogy a Repülő
Klubbal együtt le kellene költöznie Sajókeresztúrba. Ott van olyan terület, ami
alkalmas lenne a Légimentés és a Repülő Klub működtetésére. Folynak bizonyos
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egyeztető tárgyalások, de azt látom, hogy nehezen akarnak dűlőre jutni, mind a két
település a teljes területet ipari parkként szeretné a jövőben működtetni. Ennél többet
sajnos nem tudok elmondani frakcióvezető úr.
Szegedi Judit képviselő asszonynak adom meg a szót.
Szegedi Judit Katalin közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Közgyűlés.
Nemsokára a köztisztviselők napját fogjuk ünnepelni és ebből az alkalomból szeretnék
köszönetet mondani a Hivatal minden dolgozójának, akik láthatatlanul szinte,
áldozatos munkával segítik a mi munkánkat. Nem tudunk olyan kéréssel fordulni
hozzájuk, hogy ne segítenének és ne állnának a rendelkezésünkre. ezen túlmenően 16án volt a Megyenap Mezőkövesden, ami fantasztikusan sikerült, jól éreztük magunkat.
Én azt gondolom, hogy a közgyűlés tagjainak kötelező lenne ezeken a rendezvényeken
ott lenni, megjelenni, ezzel is erősítve a közösségünket, mert ez is hozzátartozik. És itt
a Hivatal dolgozói ott voltak, velünk voltak, együtt voltunk, segítettek és szeretném
megköszönni itt és most a munkájukat és gratulálni Elnök úrnak, hogy ilyen háttér
csapat áll rendelkezésére és segíti a munkáját. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Nem jelentkezett
hozzászólásra, de tudom, hogy Aljegyző asszonynak lesz mindjárt egy tájékoztatója.
Legyen szíves a MÖOSZ-nak a felkérését ismertetni a Közgyűlés tagjaival. A
MÖOSZ, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Az Emberi Erőforrások minisztere felhívást tett közzé tankerületi tanácsi
tagoknak a jelölésére. Ezek a tankerületi tanácsok a tankerületi központok mellett
működő tanácsadó, javaslattevő, véleményező szervezetek elsősorban az
infrastrukturális és oktatáspolitikai fejlesztések, koncepciók véleményezése és ehhez
kapcsolódó tanácsadás a feladatuk.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében öt tankerületi központ van Miskolcon,
Kazincbarcikán, Sárospatakon, Szerencsen és Mezőkövesden. Ezekbe az öt központi
tankerület mellett működő tanácsba lehet tagot javasolni. A javaslattevő a Megyei
Önkormányzatok Országos Szövetsége, hiszen a Megyei Önkormányzatok Országos
Szövetsége a Nemzetiségi Önkormányzatok Országos Szövetségei, a Nagycsaládosok
Országos Szövetségei és a tankerületben működő tanintézmények diák
önkormányzatai jelölhetnek minden tankerületi tanácsba és ezek közül a miniszter bíz
meg 3-5 főt, hogy részt vegyen az egyéb állandó tagok mellett ebben a tankerületi
tanácsban. A jelöltséghez egy önéletrajzot kell kitölteni és egy elfogadó nyilatkozatot
kell tenni és ezt kell továbbítani a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségéhez,
amely majd továbbítja ezeket az illetékes tankerületekhez. Ami nagyon fontos a
határidő, június 30-ig kell eljuttatni a tankerületekhez. Tehát ezért a mai napon meg
kellene választani azokat, ha javasol valakit Elnök úr ezekre a tisztségekre. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Aljegyző asszony. A felkérés
arról szól, hogy a megyei közgyűlés tagjai között elég sok pedagógus végzettségű van.
Képviselő hölgy, képviselő úr, aki úgy érzi, hogy szívesen venne részt ebben a
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munkában azt mi delegáljuk, illetve javaslattétellel fogunk élni a MÖOSZ részére. El
kell dönteni, hogy ki kíván részt venni ebben a munkában és ki kíván a tanácsadó
testületben szerepet vállalni. Erre még van idő attól függetlenül, hogy erről most
értesültek, ezt végig kell gondolni és a holnapi nap folyamán telefonon jelzi valaki,
akkor az összes ügyintézésben, minden papírformában Aljegyző asszony és a hivatal
segíteni fog, hogy a regisztráció megtörténjen. Telefonról beszéltem csak. Egy
önéletrajz kell mindenféleképpen attól, aki részt kíván venni a tanácsoknak a
munkájában. Holnap a hivatal köztisztviselők napja keretében kirándulni fog.
Megadom a szót Főjegyző úrnak.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés.
Legelsőképpen szeretném megköszönni képviselő asszonynak az elismerő szavait az
apparátus nevében. Igyekszünk mindig a tevékenységünket úgy végezni, hogy a
közgyűlés maximális megelégedésére tegyünk.
A másik, amiért szót kértem Elnök úrtól, hogy egy bejelentést szeretnék tenni, az úgy
szól, hogy Czeglédiné Vitárius Ágnes, aki a pénzügyi csoport vezetője volt 2012-től
nyugállományba vonul augusztus 1-i hatállyal és amíg a felmentési időt tölti, ez két
hónap, addig Pappné Bubenkó Anita köztisztviselőt bíztam meg ideiglenesen a
csoportvezetői teendők ellátásával, amíg végleges megoldást nem találunk.
Czeglédiné Vitárius Ágnes a Megyeházán 1992-től dolgozott különböző
beosztásokban, többek között a Vagyonátadó Bizottság mellett. 1996. március 15-től
dolgozik, tehát 22 éve, a pénzügyi osztályon és 2012. januárjában a konszolidációt
követő év első napjaiban kapott megbízást arra, hogy a pénzügyi csoportot vezesse.
Nagy megelégedésünkre és bízom benne, hogy a közgyűlés nagy megelégedésére látta
el a tevékenységét. Úgy gondoltam, hogy kötelességem, mivel az ő munkája is
szorosan kötődött a közgyűléshez, erről tájékoztatni a tisztelt Közgyűlést. Meg arról,
hogy az a pár festmény, ami kint lóg az aulában az az Ágnes munkájának az
eredménye. Mi sem tudtunk róla, hogy ilyen ambíciókkal rendelkezik, ez egészen
későn derült csak ki. Délután tartunk köztisztviselői nap keretében és búcsúzás
keretében egy kis tárlatmegnyitót. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Nekem van még egy rövid
tájékoztatási kötelezettségem a képviselőtársaim felé. A legutóbbi ülésünkön a
Közgyűlés felhatalmazott, hogy a TOP maradék forrásaira kezdeményezzem az
Irányító Hatóságnál az újbóli pályázatok kiírását.
Az első körös meghirdetésekből mintegy 8 milliárd forint forrás megmaradt, vagy
hullott vissza, amely felhasználására öt kiírás került újranyitásra:
 „TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”,
A támogatási kérelmek benyújtása 2018. július 15-től 2018. augusztus 31-ig
lehetséges.
 „TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja”,
2018. június 25-től 2018. augusztus 28-ig tartó benyújtási határidővel.
 „TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés”,
A támogatási kérelmek benyújtása szintén 2018. június 25-től 2018. augusztus 28ig lehetséges.
 „TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása”
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A támogatási kérelmek benyújtása itt is 2018. június 25-től 2018. augusztus 28-ig
lehetséges.
 „TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja”
A támogatási kérelmek benyújtása szintén 2018. június 25-től 2018. augusztus 28ig lehetséges a maradék források erejéig.
Ezen túlmenően tervezzük még az ipari parkok fejlesztése pályázati sort megnyitni,
mert ott is van még egy maradék keretünk.
Ennyiről szerettem volna Önöket tájékoztatni. Más hozzászólót nem látok. Köszönöm
szépen mindenkinek a mai munkát, jó pihenés kívánok mindannyiuknak.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke

