Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1833-15/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2018. szeptember 13. 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.
9.

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

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

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

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

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

Távol: Balla Gergő, Hocza Tamás
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. Dudás Tiborné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmiés Iparkamara titkára (meghívó szerinti 4. napirend)
2. Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és

megjelent
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
nem
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Iparkamara elnöke. (meghívó szerinti 4. napirend)
3. Dr. Homolya Róbert, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. elnökvezérigazgatója (meghívó szerinti 5. napirend)
4. Pelcz Gábor, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
vezérigazgatója (meghívó szerinti 5. napirend)
5. Ignácz László, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
közlekedési főigazgatója (meghívó szerinti 5. napirend)
6. Kocsis Tibor forgalmi igazgató (meghívó szerinti 5. napirend)
7. Garamvölgyi Mihály, a MÁV Zrt. Pályavasúti területi igazgatója
(meghívó szerinti 5. napirend)
8. Bakos Csaba, a MÁV-START Zrt. Területi személyszállítási és
vontatási igazgatója (meghívó szerinti 5. napirend)
9. Kucsora Tamás, kuratóriumi elnök, Actio Catholica Alapítvány
(meghívó szerinti 9. napirend)
E. az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek képviselői
1. Miskolci Törvényszék, dr. Fuhrmann Gábor
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
F. a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
1. Stumpf Andrásné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. Barna Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Roma
Önkormányzat elnöke
3. Szónoczki Mária, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Ruszin Önkormányzat elnöke
4. Repka Antalné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák
Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
G. a sajtó képviselői
1. Észak-Magyarország
2. Európa Rádió
3. Irány TV
4. KULCS Magazin
5. Magyar Nemzet
6. MIKOM Kft.
7. MTI
8. Putnok Városi TV
9. Rádió M
10. RTL Klub
11. Szent István Rádió
12. TV2
13. Zemplén TV
14. Sajómente hírportál
15. Szuperinfó
16. Globo TV

nem
nem
igen
igen
igen
igen
igen

igen
nem
nem
nem
nem
nem
nem

igen
nem
nem
igen
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
nem
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,
Dr. Fedor Edit törvényességi ügyintéző, Dr. Simon Tibor törvényességi ügyintéző,
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 27 van jelen, ennyien látták el aláírásukkal a jelenléti ívünket, az ülést
megnyitom. Két közgyűlési tagunk Hocza Tamás és Balla Gergő képviselőtársaink
írásban jelezték, hogy a mai nap folyamán nem tudnak a közgyűlésünkön részt venni.
Kérem, szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni. Jelenléti szavazást kérek. Kérem,
szíveskedjenek megnyomni az igen gombot.
Megállapítom,
hogy
25
megyei
önkormányzati képviselő van jelen a
teremben. Közgyűlésüket megkezdjük.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (3a)
bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést a legutóbbi ülését követően történt
eseményekről és meghozott döntésekről. Tájékoztató a legutóbb 2018. június 28.-ai
ülés óta történt fontosabb eseményekről.
 2018. 07.02.-03. Rzesow, Andzej Duda, Lengyelország államfője nyitotta meg
a Három tenger konferenciát, ahol egy delegációval vettem részt. Részt vettem
az ennek keretében megrendezett Via Carpatia útvonal kiépítésével kapcsolatos
panelbeszélgetésen, ahol elmondhattam, hogy Magyarország Kormánya vállalta
azt, hogy minden gyorsforgalmi útunk el fogja érni az országhatárokat és a Via
Carpatia útvonal Európában a Baltikumot a Balkánnal kötné össze, tehát ez egy
igen fontos észak-déli összekötő útvonal lesz majd. Nem mi leszünk ezen a
területen a leglassabbak, hanem úgy néz ki, hogy Lengyelország területén van a
leghosszabb Via Carpatia útvonal. Ebből a szempontból a lengyelek azt
mondták, hogy olyan 2024.-2026. körül lesz teljes értékű az autópálya
részükről.
 07.13. Miskolc, Peiker Tamás, Magyar Közút Zrt. megyei igazgatója, Riz
Gábor és Hörcsik Richárd országgyűlési képviselők társaságában
sajtótájékoztatót tartottunk a TOP keretében megvalósuló közútfejlesztésekről.
 07.15. Edelény, Orosz Atanáz görög katolikus püspök és Novák Katalin
államtitkár társaságában részt vettem a Görög Katolikus Ifjúsági Centrum és
Kollégium átadásán. Régi vágya volt az ottani egyházközségnek, hogy ismét
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kollégium működjön a területen, tehát ebből a szempontból a város is
gyarapodott.
08.04. Litka, részt vettem a csereháti kistelepülésen megrendezett Határmester
szomszédolón, amelyben a közeli magyarországi és felvidéki községek
képviseltették magukat.
08.09.-10.-11 Wiesbaden, Klaus-Peter Willsch, a CDU tartományi elnöke,
Bundestag képviselő meghívására a vezetésemmel közgyűlési delegáció
látogatott a frakcióvezetők részvételével Hessen tartományba a Rheingau
Borhétre. Ünnepélyes megnyitón vettünk részt és utána a következő napon
pedig a delegációnknak lehetősége volt megismerkedni a tartományi gyűlés
munkájával és tevékenységével.
08.15. Miskolc, Xue Qingguo, Shandong tartomány külügyi hivatalának a
főigazgatója vezetésével kínai delegáció látogatott Magyarországra. A
megyeházán fogadtam a partner régió delegációját, ahol a gazdasági és a
testvérvárosi kapcsolatokról egyeztettünk. Rövidesen újabb delegáció érkezik
Shandongból, amely keretében ismét megyénkbe látogatnak és a kérés az volt,
hogy a köztünk lévő együttműködési megállapodást kellene felfrissíteni, majd
arra kérek felhatalmazást, hogy a megállapodást aláírhassam, amiről
tájékoztatom a közgyűlést természetesen.
08.17. Bánhorváti, a hagyományokat folytatva a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat államalapító Szent István király tiszteletére egy
települési önkormányzattal tartott közös ünnepi közgyűlést, amelynek a
bánhorváti Berkes János Művelődési Ház és Könyvtár adott otthont. Az ünnepi
szónok Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője volt. A rendezvény
emlékére emléktáblát avattunk a polgármesteri hivatal falán.
08.17. Tarcal, ünnepi beszédet mondtam a központi ünnepségen.
08.18. Sajóvámos, Demeter Zoltán képviselő úr társaságában műfüves pályát
avattunk. Ez az esemény is jelzi, hogy a kisebb településeket is eléri a
sportinfrastruktúra fejlesztés az országban.
08.19. Sajósenye, részt vettem és köszöntőt mondtam a Nemzeti találkozón,
amelyen a borsodi falu vendégeként jelenlévő felvidéki Péder és a székelyföldi
Ürmös delegációja is jelen volt. A három település a gyakorlatban mutatja meg,
hogyan működhetnek együtt a szétszakított nemzetrészek.
08.20. Mezőkövesd, dr. Kovács János főjegyző társaságában a városi ünnepi
megemlékezés keretében átadtam a Rákóczi-lánc kitüntetést Hajdu-Ráfis
Jánosnak a helyi mezőgazdasági gép- és eszköz múzeum létrehozójának, aki
kora- és egészségügyi állapota miatt nem tudott részt venni az ünnepi
közgyűlésünkön. Az alkalmat megragadva ezúton is gratulálok a díjazottnak!
08.24. Miskolc, részt vettem és köszöntőt mondtam az Avasi Gimnáziumban
megrendezett megyei intézményvezetői konferencián. Ez egy tanévnyitó
konferencia volt.
08.25. Tarcal, részt vettem a maláj és a vietnámi nagykövet és kíséretük
számára rendezett diplomata szüreten. Ez hagyományteremtő céllal indult el.
Polgármester úr az tervezi, hogy jövő évben is és azt követően is meg fogja
rendezni a Diplomata Szüretet.
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 08.28. Miskolc, Megyeháza, részt vettem a Megyei Felzárkóztatási Fórum
család és foglalkoztatás a nők szemszögéből című munkacsoport ülésén. Ebben
az évben még két munkacsoport ülésünk lesz, az érdeklődőket természetesen
várjuk.
 09.02. Rudolftelep, részt vettem és köszöntőt mondtam Demeter Zoltán
országgyűlési képviselő úrral a 67. Megyei Bányásznapon, amely keretében
felavattuk a bányász emlékparkot.
 09. 07. Miskolc, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Szervezete és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 47. Országos Elsősegélynyújtó
Verseny döntőjének ünnepélyes megnyitóját tartották a MSZC Ferenczi Sándor
Szakgimnáziumában. A versenyzőket és a meghívott vendégeket köszöntöttem.
Másnap a verseny itt Miskolc városában 21 helyszínen zajlott több, mint 50
csapat részvételével. Ez egy nagyon komoly rendezvénye volt a városnak.
 09.08. Putnok, részt vettem a 26. Országos Vadásznapon, amelyet megtisztelt
jelenlétével Dr, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr, Dr. Nagy István
agrárminiszter úr és a megye több országgyűlési képviselője is. Ezúton
gratulálok Putnok városának, hogy egy ilyen jól sikerült és nagyon szép
rendezvényt tudhat magáénak.
 09.08. Felsődobsza, Luterán András polgármester úr meghívásának eleget téve
az Őszi Vigasságok és Testvér-települési Találkozó elnevezésű rendezvényen
ünnepeltünk együtt a helyiekkel.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § (1)
bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a 2018. évi munkatervben
foglaltaktól eltérően teszek javaslatot a mai ülés napirendjére.
A munkaterv 3. pontjában a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területrendezési Terv egyeztetési változatának elfogadására” című előterjesztés
szerepel. Az előterjesztés megtárgyalására a Közgyűlés mai ülésén nem kerül sor, mert
az Országgyűlés még nem fogadta el az Országos Területrendezési Tervet.
Információk szerint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvényt ősszel
módosítják, ezt követően kerül majd sor az új Országos Területrendezési Terv
bemutatására, vagy beterjesztésére. Ezt követően beszélhetünk majd arról, hogy a
megyei területrendezési tervet hogyan, milyen módon kell elkészíteni. A támogatási
szerződés módosítása hamarosan meg fog történni és a mostani új határidő az 2019.
december 31.-e lett.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a Közgyűlés
napirendjére, így a következő napirend elfogadását javaslom:
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
2. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről, javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati
rendelet módosítására
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Előterjesztő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke

3. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2018. I. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés alelnöke, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár
Bizottság elnöke
4. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmiés Iparkamara elnöke
5. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről
Előterjesztő:
Dr. Homolya Róbert, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. elnökvezérigazgatója,
Pelcz Gábor, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
vezérigazgatója
6. Tájékoztató a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási
megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című
pályázat megvalósításának előrehaladásáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megyei sportélet
támogatása tárgyában kiírt pályázati felhívására beérkezett pályázatok
támogatásának odaítélésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
8. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megyei értékek támogatása
tárgyában kiírt pályázati felhívására beérkezett pályázatok támogatásának
odaítélésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
9. Javaslat az Actio Catholica Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
10. Javaslat a „SZÉPHALOMÉRT” Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
11. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja és
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja 2018. évi
adományozására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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12. Javaslat a döntés-előkészítő bizottság előtt képviselendő közgyűlési álláspont
kialakítására a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00084 azonosító-számú „Aszaló Községi
Óvoda energetikai korszerűsítése" című pályázat támogatási kérelme esetében
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
13. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a Közgyűlés tagjait, egyéb napirendi
javaslat van-e, amennyiben igen kérem, szíveskedjenek azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Kérem a Közgyűlést, hogy az általam felolvasott napirendi pontokról döntsön.
25 igen, 0 nem és 0 tartózkodással, mert
két képviselőtársunk még kint van.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
46/2018. (IX. 13.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. szeptember
13-ai ülése napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. szeptember 13-ai
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
2. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről, javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
3. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2018. I. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés alelnöke, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár
Bizottság elnöke
4. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmiés Iparkamara elnöke
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5. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről
Előterjesztő:
Dr. Homolya Róbert, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. elnökvezérigazgatója,
Pelcz Gábor, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
vezérigazgatója
6. Tájékoztató a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási
megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című
pályázat megvalósításának előrehaladásáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megyei sportélet
támogatása tárgyában kiírt pályázati felhívására beérkezett pályázatok
támogatásának odaítélésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
8. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megyei értékek támogatása
tárgyában kiírt pályázati felhívására beérkezett pályázatok támogatásának
odaítélésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
9. Javaslat az Actio Catholica Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
10. Javaslat a „SZÉPHALOMÉRT” Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
11. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja és
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja 2018. évi
adományozására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
12. Javaslat a döntés-előkészítő bizottság előtt képviselendő közgyűlési álláspont
kialakítására a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00084 azonosító-számú „Aszaló Községi
Óvoda energetikai korszerűsítése" című pályázat támogatási kérelme esetében
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
13. Egyebek
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 pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat
vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
Javaslom, hogy a 12. napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történjen meg, amely a
„Javaslat a döntés-előkészítő bizottság előtt képviselendő közgyűlési álláspont
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kialakítására a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00084 azonosító-számú „Aszaló Községi
Óvoda energetikai korszerűsítése" című pályázat támogatási kérelme esetében” című
előterjesztés. Kérem, a zárt ülés elrendelését, amelyhez minősített többség szükséges.
23 igen, 1 nem és 1 tartózkodással a
Közgyűlés a zárt ülést elrendelte.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom Képviselőtársaimat, hogy minden
képviselőnek az asztalán elhelyezésre került a 12. napirendi ponthoz kapcsolódóan egy
„Titoktartási nyilatkozat” és egy „Összeférhetetlenségi nyilatkozat”.
Kérem, hogy a nyilatkozatokat szíveskedjenek kitölteni és azt azután legkésőbb a
napirend tárgyalásának megkezdéséig a Hivatal jelenlévő munkatársainak átadni.
Köszönöm szépen.
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (V. 9.) 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
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére a Közgyűlés döntései a
vonatkozó szabályok szerinti határidőben és módon „megküldésre” kerülnek,
amelynek törvényességi ellenőrzését elvégzik. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (V.9.)
önkormányzati rendelet, illetve az annak módosításáról szóló önkormányzati
rendeleteket is az előírások szerint feltöltjük a megadott helyre. Ezen rendeletekkel
kapcsolatban törvényességi észrevételt a Kormányhivatal egyetlen egy esetben sem
tett.
2017-ben a Kormányhivatal illetékes osztálya önként vállalta a helyi önkormányzatok
képviselő-testületeinek szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletei
„úgymond” ismételt felülvizsgálatát, amelyre a jogszabály lehetőséget ad. Ennek
eredményeként a „Szakmai konzultáció az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzata felülvizsgálatával kapcsolatos szakmai segítségnyújtásról” tárgyú
„FELJEGYZÉS”-ben 5 észrevételt fogalmazott meg a hatályos SZMSZ-szel
kapcsolatban.
A preambulum módosításával, a képviselői tiszteletdíj érintettség bejelentése miatti
csökkentését szabályozó rendelkezés módosításával, továbbá a nemzetiségi
önkormányzatokkal való együttműködés szabályozásának módosításával szakmailag
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nem értettünk egyet, a további két észrevétel SZMSZ-ben történő átvezetését
tartalmazza az előterjesztés, illetve a rendelet-tervezet, melynek elfogadását kérjük a
tisztelt Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot mind a három
bizottságunk tárgyalta.
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 11 igen, 0 nem és 1 tartózkodással a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk megtárgyalta az SZMSZ módosítását és 10 igen szavazattal,
1 nem és 4 tartózkodás ellenében javasolja elfogadásra.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonya:
Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk a rendelet-tervezetet 9 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit,
a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, azt szíveskedjenek
megtenni.
Lukács András frakcióvezetőnek adom meg a szót.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés. A
rendelt-tervezet egyértelműen a jogszabályoknak való megfelelést célozza meg, ezért
elöljáróban jelzem, hogy frakciónk azt támogatni fogja. Ugyanakkor fölvetődik a
kérdés, hogy a rendelet-tervezet második szakaszában szereplő közérdekű adatok
megismerésére irányuló igények kielégítésének teljesítését majd szabályzatban kell
rögzíteni és mindaddig mivel a 12 szakasz 2. és 3. bekezdése hatályon kívül helyezésre
kerül, amíg nem lesz meg az új szabályzat hogyan, milyen alapon lehet igénybe venni
mindazt az információt, amit gyakorlatilag ennek a szabályzatnak kell majd rögzíteni.
Mikorra várható a szabályzat elkészítése? És nem tűnik-e ez ex lex állapotnak
mindaddig, amíg nincs szabályozva ez a terület? Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Főjegyző úr adja meg a
választ.
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Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés,
tisztelt képviselő úr. Azt gondolom, hogy amíg ez a bizonyos szabályozás elfogadásra
nem kerül, addig a törvényi szabályok alapján megfelelő módon tudunk eljárni. Ha
már egyszer szót kaptam, annyi megjegyzésem azért lenne a két mégis előterjesztésbe
tett javaslathoz, hogy álláspontom szerint ezek sem törvénysértő jellegük miatt, hanem
inkább gyakorlatiasságuk miatt kerültek módosítási javaslatba tételre, hiszen azzal,
hogy az SZMSZ-ben szabályoztuk például ezt a témakört, az én álláspontom szerint
egy magasabb szintre emeltük fel. Egy szabályzat az nyilván ehhez képest egy
alacsonyabb szintű szabályozás lesz, de addig a törvényi szintű szabályozás az
kielégítő lesz.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Frakcióvezető úr.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm szépen. Arra az egyre nem kaptam
választ, hogy körülbelül mikorra várható a szabályzat előkészítése. Köszönöm.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Szerintem ez két héten belül meg fog
történni, hogy ha ezt mégis közgyűlésnek kell elfogadnia, akkor pedig a következő
közgyűlésen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pasztorniczky István képviselő
úrnak adom meg a szót.
Pasztorniczky István: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés. Azt hiszem,
hogy nincs más képviselő, aki tőlem többször nyújtott volna be módosító javaslatot az
SZMSZ-hez. Sajnos a javaslataimat, amik a törvényesség és a jogszabályok betartását
célozták, ezt rendszeresen leszavazta, elvetette a FIDESZ-es többség, így a további
módosító indítványoknak és ennek a színjátéknak nem látom értelmét. Ennek a
színjátéknak a neve látszatdemokrácia. Ennek a látszatdemokráciának része a megyei
Kormányhivatal és annak Hatósági Főosztálya, valamint Törvényességi Felügyeleti
Osztálya is, amely látszattörvényességi felügyeleti hatáskörében gyakorolja ezt a
látszatfelügyeletet. Ez a mostani előterjesztés is egy ilyen látszatintézkedésnek a része,
ami formailag egy feljegyzésben, szakmai segítségnyújtás címén észrevételeket tesz.
Álláspontom szerint egy megyei önkormányzatnak nem lehet szüksége szakmai
segítségnyújtásra. Az az oktatási intézmények, jogi egyetemek feladata. Itt szakmailag
magas színvonalú munkára és alkalmazottakra van szükség. Ha ezzel nem
rendelkezünk, akkor Elnök úr vonja le a megfelelő következtetéseket és tegye meg a
megfelelő intézkedéseket. Hogy ez nincs meg, azt maga az előterjesztés is tanúsítja,
hiszen nem felel meg az előterjesztések tartalmi követelményeinek, magában a
Szervezeti és Működési Szabályzatunkban foglalt követelménynek, 15.§ 3. a,c alpont,
amely azt írja elő, hogy az előterjesztésnek be kell mutatni az előzményeket. Idézem
pontosan: az előzmények, az előterjesztés tárgyában hozott döntések bemutatása
követelményének. Hivatkozik az előterjesztő a megyei Kormányhivatal iktatószámára,
de nem csatolja magát ezt a bizonyos feljegyzést, vagy észrevételeket. Tehát nem
tudhatjuk pontosan, hogy a látszatfelügyeleti látszatintézkedés mit is tartalmaz
pontosan. Hogy konkrétan is rávilágítsak erre a látszattörvényességi látszatfelügyelet
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látszatmunkájára, néhány konkrét jogsértő mulasztásra hívnám fel most
jegyzőkönyvileg a Kormányhivatal látszatfelügyeleti osztályának a figyelmét. Az
egyik például az, hogy én személy szerint 2018. június 10. napján több, mint 3 hónapja
e-mailben és postai úton is bejelentettem kilépésemet a Jobbik képviselő csoportjából,
amelynek következtében a jelenlegi helyemet is elfoglalhattam a Közgyűlés asztalánál,
azonban a Nemzeti Jogtárban közzétett SZMSZ verzió szerint, még a mai napon is –
pontosabban ez 2 napos adat, akkor néztem meg utoljára-, még mindig a Jobbik
képviselőcsoport tagjaként szerepelek. Tehát ez egy hamis információ, ez valakinek a
mulasztása, lehet, hogy ez nem az önkormányzat, lehet, hogy a kormányzati apparátus,
de mindenképpen mulasztás és jogsértés. Ugyancsak az SZMSZ 1. függelékében a
FIDESZ-KDNP képviselő csoport frakcióvezető-helyetteseként szerepel Aros János és
Szabó Gergely képviselőtársunk, ez azonban nem egyezik meg a korábbi SZMSZ
módosításom kapcsán nekem 2017. május 17-én küldött levélben megjelölt Csiba
Gábor képviselőtársammal, aki frakcióvezetőként volt megjelölve, én nem emlékszem
rá, hogy a változásról történt volna bejelentés, ha igen akkor lehet, hogy tévedek, de ez
a függelékben nem szerepel, hogy mettől-meddig, mikor történt a változás. Nem
sorolom tovább a mulasztásos törvénysértéseket, hiszen az elmúlt nyolc évben vissza
lehet keresni, számtalan javaslatot tettem akár módosítóként, akár munkatervi
javaslatként nyújtottunk be olyan rendeletmódosítási javaslatokat, mint például a mai
napig nem történt meg.
Ezért tisztelt képviselőtársaim, ha jónak tartják, akkor fogadják el ezt a módosítást, de
én azt mondom, hogy ne fogadják el, mert ezzel csak ezt a látszatdemokráciát
támogatják. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úrnak a
hozzászólását. Képviselő úr csak annyit tudok mondani, hogy így volt az a része, hogy
ha ön azt mondja, hogy mennyi alaklommal tett módosítást. Néhány alkalommal
találkoztam én is vele, de néhány alkalommal a közgyűlés is szavazott róla. Ez a
néhány alkalom arról szólt többnyire, hogy az a módosító, amit ön kezdeményezett az
a többség számára elfogadhatatlan és nem felel meg a jogi valóságnak. Főjegyző úr
kíván szólni?
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Nem.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Nem. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a
figyelemfelhívást, meg fogjuk gondolni képviselő úr mindazt, amit elmondott.
Más képviselőnek a hozzászólását nem látom.
Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a rendelet-tervezet elfogadásáról, amelyhez minősített
többség szükséges.
25 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a
Közgyűlés a rendelet-tervezetet elfogadta.
Köszönöm szépen.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.
(V. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (9) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(9) A megyei közgyűlés ülésének idejéről, helyéről, napirendjéről a megye lakosságát
a megyei önkormányzat hivatalos honlapján, illetve a megyei média útján a Közgyűlés
ülését megelőző legalább 5 nappal tájékoztatni kell.”
2. §
Hatályát veszti az SZMSZ 30. § (4)-(6) bekezdése.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő
második napon hatályát veszti.

2. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről, 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 04. sorszám alatt.
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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. Az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. évtől nem írja elő kötelezően,
azonban a Közgyűlés tájékoztatására elkészítésre került a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről szóló tájékoztató.
A 2018. évi költségvetés összeállítása során alapvető szempont volt a
költségtakarékosság, az új és meglévő kötelező feladatok megfelelő színvonalon
történő ellátásához szükséges pénzügyi keret átgondolt felhasználásának
megtervezése. Ezen alapelveket követve valósult meg az I. féléves gazdálkodás is,
melyet a tájékoztató tényadatai is alátámasztanak.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a Megyei Önkormányzat tekintetében a
költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 75%-ban, a kiadások a
módosított előirányzathoz viszonyítva 45%-ban teljesültek.
A Hivatalnál a költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 73%ban, a kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 39%-ban teljesültek.
A 2018. évi költségvetés irányszámainak jelenlegi módosítása a következőket
tartalmazza.
Egyrészről az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek előrehaladására, a szerződések ütemezésére, valamint a szakmai
tevékenységet segítő szolgáltatások finanszírozási igényére, a pályázati kiadások
fedezetére képzett tartalékból 31 millió Ft került átcsoportosításra a költségvetés
„Dologi kiadások” sorára.
Másrészről a megyei értékek, illetve a megyei sportélet támogatására kiírt pályázatok
előirányzata között került sor 800.000 Ft átcsoportosítására.
Mindezek elfogadását kérjük a tisztelt Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a három
bizottságunk tárgyalta.
Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk mind a határozatot, mind a rendelet-tervezetet 9 igen,
0 nem, 3 tartózkodással 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 Közgyűlés, Elnök úr.
Bizottságunk a határozati javaslatot 9 igen, 0 nem, 6 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja. A rendelet-tervezetről 9 igen, 1 nem és 6 tartózkodással szavazott.
Köszönöm szépen.
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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, a bizottság mind a határozati javaslatot, mind
pedig a rendelet-tervezetet 7 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolta a Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat és egy rendelet-tervezet kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek először szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 17 igen,
1 nem és 9 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
47/2018. (IX. 13.) határozata
Tárgy: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és
elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a rendelettervezet elfogadásáról, amelyhez minősített többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 17 igen
szavazattal, 0 nem és 10 tartózkodással a
rendelet-tervezetet elfogadta. Köszönöm
szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
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6/2018. (IX. 17.) 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 1., 3., 3.1., 6. melléklete helyébe e rendelet 1.,
2., 3., 4. melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő
második napon hatályát veszti.
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a Mellékletek
között 05. sorszám alatt.

3. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2018. I. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés alelnöke, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár
Bizottság elnöke
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a
Mellékletek között 06. 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
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság megfelelve a vonatkozó
Kormányrendelet 3.§ (1) bekezdés c) pontjának, a 21/2018. (IX. 5.) határozatával
elfogadott beszámolóját terjeszti a tisztelt Közgyűlés elé.
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A beszámoló a Bizottság elmúlt hat hónapban végzett tevékenységét, munkáját
mutatja be, kitérve az elért eredményekre, sikerekre, így pl. a HUNG-2018 kódszámú
pályázati felhívásra benyújtott pályázatra, melynek segítségével 3.000.000,-Ft
támogatást nyert el önkormányzatunk egy, nemzeti értékeink népszerűsítését célzó,
országos döntővel végződő vetélkedő megszervezésére.
A vetélkedővel kapcsolatban bővebb információk a www.baz.hu és a
www.baz/ertektar oldalon lesznek elérhetőek 2018 év októberétől. Az előterjesztés
elfogadását kérjük a tisztelt Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A beszámolót mind a három
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 10 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Elnök úr, Közgyűlés.
Bizottságunk 15 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a
beszámolóról.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonya:
Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk a határozati javaslatot 9 igen, 0
nem, 0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit,
a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy 27 igen, 0 nem és 0
tartózkodással a Közgyűlés a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
48/2018. (IX. 13.) határozata
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Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2018. I. félévi
tevékenységéről.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2018. I. félévi
tevékenységéről szóló beszámolót, és az alábbi döntést hozza:
A Bizottság elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2018. I.
félévi tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
értelem szerint

4. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmiés Iparkamara elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 07. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál az
előterjesztő képviseletében Dudás Tiborné asszonyt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi- és Iparkamara titkárát, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek
találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Dudás Tiborné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
titkára: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Először is szeretném megköszönni a
Közgyűlés érdeklődését a Kamara munkája iránt és az írásban megküldött szakmai
beszámolót két tájékoztatással szeretném kiegészíteni. Hiszen büszkék vagyunk arra,
hogy a kétévente megrendezésre kerülő Szakmák Európai Bajnokságának, a Euroskillnek az idén hazánk ad helyszínt, otthont. Büszkék lehetünk erre, hiszen a több, mint 10
éves múltra visszatekintő eseménynek eddig közép-európai ország nem biztosíthatott
helyszínt. 2017-ben Norvégiával szemben Magyarország nyerte el a rendezés jogát.
Szeptember 25-én nagyszabású nyitó rendezvénnyel, nyitó ceremóniával indul a
rendezvény. A nyitó rendezvény helyszíne a Papp László Sportaréna és 3 nap verseny
után 29-én a záró rendezvényen kerül sor az eredményhirdetésre. A verseny 3 napjára
28 országból több, mint 600 versenyző, 27 szakmában méri össze szakmai tudását.
Büszkék vagyunk arra is, hogy Borsod megyéből bekerült egy versenyző, Varholik
Dávid. Varholik Dávid ápolási szakmában áll a starthoz. szakértők szerint komoly
dobogó esélyes, de ezt nem szeretném elkiabálni. A Borsod Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara a 3 napi rendezvényre 1400 diák, általános és középiskolás tanuló utazását
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szervezi. Itt szeretném megköszönni jelenlévő Közlekedési Központ képviselőinek a
segítséget, hiszen 3 napon keresztül naponta 10 -10-10 busszal utaztatjuk fel a
diákokat. Mindenkit nagy szeretettel várunk a rendezvényre.
Szeretném még elmondani, hogy a Kamara Szentpáli utcai székházának felújítását az
év elején megkezdtük. Bízunk benne, hogy 2018. év tavaszán egy mind külső
megjelenésben, mind műszakilag egy megújult, modern környezetbe költözhet vissza a
Kamara, addig ideiglenesen, a felújítás idején a Vologda 3. szám alatt várjuk a
vállalkozások megkeresését. Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna hozzátenni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót két bizottságunk
Tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét ismertesse a
Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 10 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett
tudomásulvételre javasolja 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 is tárgyalta az előterjesztést, volt kérdés is és egyhangú
szavazattal elfogadta, elfogadásra javasolja 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 nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a Közgyűlés
tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés, 26 igen
szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással a
tájékoztatót tudomásul vette. Köszönöm
szépen a tájékoztatót.

5. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről
Előterjesztő:
Dr. Homolya Róbert, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. elnökvezérigazgatója,
Pelcz Gábor, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
vezérigazgatója
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a
Mellékletek között 08-09. sorszám alatt.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Ignácz
László urat, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. közlekedési
főigazgatóját és Kocsis Tibor forgalmi igazgató urat, továbbá az előterjesztő
képviseletében Garamvölgyi Mihály urat, a MÁV Zrt. Pályavasúti területi igazgatóját,
valamint Bakos Csaba urat, a MÁV-START Zrt. Területi személyszállítási és vontatási
igazgatóját.
Felkérem először Ignácz László urat és Kocsis Tibor urat, majd azt követően
Garamvölgyi Mihály urat, illetve Bakos Csaba urat, hogy amennyiben szükségesnek
találják, akkor egészítsék ki a tájékoztatót.
Senki részéről nincs. Köszönöm szépen. Nem éltek a lehetőséggel.
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 10 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett
tudomásulvételre ajánlja a Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk részéről aktivitás keletkezett főleg a MÁV irányába.
Kérdések hangzottak el, amelyre választ kaptunk. Mi is szavaztunk a tájékoztató
elfogadásáról, tudomásulvételéről, egyhangúlag. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Szűcs Erika képviselő asszonynak adom meg a szót.
Szűcs Erika: Köszönöm a szót Elnök úr. Csak egy rövid megjegyzésem volna. Első
sorban, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ tájékoztatójához kapcsolódóan,
hogy az nagy öröm számomra, hogy harmadik éve folyik a járműpark erőteljesebb
cseréje. Amikor ez a közgyűlés először találkozott ilyen beszámolóval, bizony még 17
éven fölüli átlagos járműpark életkorral, jó néhány 20 éven felüli járműnek a
forgalomban tartásáról értesülhettünk és ez a történet nemcsak egyszerűen a
szolgáltatás, az utazók és a dolgozók munkakörülményeinek, utazási körülményeinek
a javulását jelenti, hanem van mással is összefüggése és jelentős és fontos lépés. A
múlt héten volt a Megyeházának egy Klímastratégiás bemutatása, s magam is
meglepve találkoztam azzal az információval, hogy a mostani 12,41 átlagos életkorról,
ha 10 évre le lehet vinni a tömegközlekedésben részt vevő autóbuszok átlagéletkorát,
az a 40 %-os szén-dioxid kibocsájtási vállalásnak már a negyedét teljesíti. Tehát óriási
jelentősége van más szempontból is, ezért én arra bíztatnám a szakembereket és a
politikai döntéshozókkal közvetlen kapcsolatban lévőket, hogy figyeljenek oda és
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küzdjenek azért, hogy legalább ennyi, de inkább még több forrás legyen arra, hogy a
buszpark megújítása tovább folytatódjon. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő asszony. Lukács
András frakcióvezetőnek adom meg a szót.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés,
tisztelt Előterjesztők. A megszokott előterjesztési színvonalat kaptuk most is, ebben az
évben is, viszont úgy érezzük egyre többen, hogy a pozitív törekvések, a pozitív
szándékok, a pozitív tettek ellenére is a tömegközlekedés helyzete érdemben nem
javul, sőt egyes területeken, talán, még romlik is. Hogy csak néhány elemet említsünk,
amire azért szeretném, ha reagálnának is.
Nem sokat mutat ugyan, vagy nem a lényeget mutatja, de mégis a felszínen a
tömegközlekedés megítélését a tömegközlekedés igénybevevői szándékot jelentősen
befolyásolja az, hogy mivel találkozik az utazóközönség a vasúti pályákon, illetve a
közúton, a lánykori nevén a Volán társaságok által nyújtott szolgáltatások területén.
Több személyes példa és az ismerőseim között is egyre többen kérdezik meg, hogy
meddig kívánják még az intercity vonatok pótjegyét elkérni az utazóktól, akkor,
amikor Miskolc-Tiszai és Keleti Pályaudvar között késés nélkül az utazás ma 2 óra 40
– 2 óra 50 perc alatt teljesül úgy, hogy 4-5-6 helyen áll meg a vonat. Ez nem IC
szolgáltatás, a pótjegyet mégis meg kell venni. Gyakorlatilag a kocsik állapotában bár
azt olvassuk, hogy egyre modernebb, egyre jobb állapotú kocsik jönnek, ha
ténylegesen utazik az ember azt látja, hogy nyáron a klíma hol működik, hol nem. A
legnagyobb kánikulában általában nem. Ha a tisztaságát nézik a járműveknek, akkor
bizony még az első osztályon utazók is fölteszik a kérdést sokszor, vagy több
alkalommal a kalauzt, a jegykezelőt hozták kényelmetlen, vagy kellemetlen helyzetbe
- hiszen nem ő tehet arról-hogy mondja már meg miért fizetünk első osztályú
pótjegyet, ha szemét kupac tetején kell ülnünk, vagy a WC-k használhatatlanok,
lezárva, víz nélküliek és így tovább. Tehát én úgy hiszem, hogy egyik oldalon megvan
a szándék és a törekvés, a másik oldalon vagy személyi problémák, vagy más miatt a
szolgáltatás érdemi színvonala nem nagyon érződik, hogy javulna.
Folyamatosan visszatérő probléma például a vasútnál meghivatkozzák, hogy a vasúti
pályák állapota nagymértékben romlik a komoly teher-igénybevételtől, főleg a lignit
szállítástól az adott szakaszokon. Ha külföldön járunk mindenhol annak örülnek, ha
ugyanazt a vasúti pályát nagyon-nagy teherforgalom is övezi és akkor a fajlagos
költségei csökkennek. Nálunk ezt negatívumként éljük meg, pedig állítólag a
szakemberek mondják, hogy megvan a technikai lehetőség arra, hogy olyan pálya
alapokat készítsenek, amelyek ennek az igénybevételnek kényelmesen megfelelnek.
Kérdezzük, hogy mikor jutunk el oda, hogy nem hivatkozási alap lesz, hanem pozitív
dolog, hogy nagy a teherforgalma az adott pályaszakasznak.
Kérdést szeretnék föltenni arra vonatkozóan, hogy mit várnak a fölröppent
kormányzati tervtől, a közúti közlekedés fúziójától, tehát a MÁV és a közlekedési zrt.k összevonásától? Mennyire fogja ez pozitívan érinteni az igénybevevő utasokat? Mert
hiszen az a cél, hogy minél többen legyenek az elégedettek és az igénybevevők.
A következő kérdés. Egyre közelebb vagyunk a tömegközlekedés piacnyitásához, a
versenykorlátok megszüntetéséhez. Tisztelettel kérdezem, hogy hogyan készül a
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Közlekedési Zrt. arra a piacnyitásra, amelyik néhány éven belül bekövetkezik és
megjelenhetnek akár hazai, akár külföldi magánbefektetők ezen a területen, vagy
versenytársak, hogyan szeretné megőrizni esetleg még növelni is mindazokat a
pozícióikat, amelyeket ma elértek.
Örömmel olvastam az Észak-magyarországi Közlekedési Zrt. előterjesztésében, hogy
milyen munkálatokat, fejlesztéseket terveznek a következő időszakban. Én úgy
hiszem, hogy Miskolcot és a megye lakosságát nagyban érdekli az, hogy miért
húzódik, vagy miért kerül ki, vagy miért van csönd a Tiszai pályaudvar körüli
intermodális csomópont jövőjéről, mikor várható ez. Sokáig azt hallgathattuk, hogy a
Búza tér túlzsúfoltságát lehet csökkenteni, úgy, hogy a távolsági autóbusz-pályaudvar
kikerül a Tiszai mellé és egy komplex csomópont alakul ki, ahol a közúti és a vasúti
szállítás és az igénybevevők kulturált és gyors közlekedésének a feltételei ki tudnak
alakulni. Várom megtisztelő válaszukat és sok sikert kívánok a jövőbeli terveik
megvalósulásához. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke:
frakcióvezetőnek adom meg a szót.

Köszönöm

szépen.

Miklós

Árpád

Miklós Árpád, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés, tisztelt
Előterjesztők. Én csak egy kérdést szeretnék feltenni a Sajószentpéter belterületén
épülő körforgalommal kapcsolatban. Már a tegnapi Észak-Magyarország is
foglalkozott vele, hogy 100 méteres kocsisor kígyózik Sajószentpéter belterületén.
Engem olyan szempontból érint ez, hogyha megyek édesanyámhoz Radostyánba,
akkor el kell haladnom, de én megoldom, kismotorral közlekedem, elmegyek a
kocsisor mellett a kismotorommal és szinte időveszteség nélkül odaérek. Tehát nekem
ez nem probléma. Viszont nagyon sok embernek az. Az iskolában is azzal
szembesülök, hogy a diákok az óra közepén érnek be és mindenki arra hivatkozik,
hogy Sajószentpéteren nem lehet átjutni. Csak az a kérdésem, hogy nem lehetne ezt
megoldani éjjel-nappalos munkával?
Tehát, hogy 3 műszakban dolgoznának a dolgozók, természetesen éjszakai pótlékot
kapnának, akik éjszakai műszakbeosztásban vannak és akkor azzal harmadára lehetne
lerövidíteni az elkészülési időt. Hiszen úgy tudom, hogy október 30.-ig van a határidő
ennek a befejezésére, ha 3 műszakban dolgoznának, nyílván megfelelő pótlékkal
kiegészítve a fizetésüket, akkor a dolgozók is megelégednének, meg gondolom, hogy
az emberek is, hogy nem kéne addig ott a torlódással szembesülni. Ez a kérdésem.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Káli Sándor
képviselő úrnak adom meg a szót.
Káli Sándor: Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Elnök úr. Véleményem szerint az egyik
utolsó ilyen közgyűlési napirendi pont, amikor így a tömegközlekedés helyzetében
külön tárgyaljuk a közúti és a vasúti tömegközlekedést. Kicsit ismerve a
hatalomgyakorlás logikáját én úgy gondolom, hogy a Dávid Ilona asszony kinevezése,
aki nem véletlenül az üzleti élet legbefolyásosabb asszonya lett 2018-ban is, ez elég
nyilvánvaló, hogy az az üzletasszony, aki a MÁV-nak az átszervezésében jelentős
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szerepet vállalt, az egyéb közúti közlekedés átszervezését is kézbe kapja. Mindezt csak
azért mondtam el, mert az itt jelenlévő urakat nem bántva, hiszen egy rendkívül nehéz
helyzetben, nagyon rossz pénzügyi feltételek mellett kell a feladatot ellátni, de
fontosnak tartom, hogy egymás anyagait ismerjék meg, hiszen arról beszéltünk a
bizottsági ülésen, hogy ez nem történt meg, tehát nem olvasták, vagy nem olvashatták
el egymás anyagait. Ez azért lenne fontos, mert bizony az anyagokban felmerül az,
hogy egymást erős vetélytársaknak tartják. Az itt jelenlévő polgármesterek is
szólhatnának arról, hogy nem egyszerű bizony azt megvalósítani, hogy hogyan
történjen a vasút és az ÉMKK kapcsolata, hiszen vannak komoly ellenérdekeltségek.
Én azt nagyon veszélyes dolognak tartom szemléletében is, ami az ÉMKK anyagában
megjelent miszerint, jelentős veszteséget okoz az idősebb lakosságnak az ingyenes
szállítása. Én értem, hogy ez veszteséget okoz, de más információk alapján viszont ez
az utazás zömmel az induló állomás és a kórházak között történik. Tehát itt van a
legnagyobb utasforgalom. És nem igazán jószántukból közlekednek az utasok és ha ők
elmaradnak, akkor én azt hiszem, hogy nagyon-nagy a baj. Én elég sűrűn járok
vonattal és a vonatközlekedésnek a fő problémája az az, hogy szemmel láthatóan
elfogynak az utasok és ezt érzékeljük abból is, hogy legtöbben az IC-vel találkozunk,
hogy érezhető az, hogy most már az egykori nagy szerelvényekből három kocsi marad,
esetleg négy. Most az újabb rendelkezések alapján, hogy a sebes vonatok is
hozzákapcsolódtak, így vannak hosszabb szerelvények, de a nagy baj ebben az, hogy
mire elkészül a felújítás, addigra én nagyon tartok attól, hogy az emberek tényleg át
fognak szokni valami másra. Most én nem akarom bántani, mert gondolom úgy jár,
mint az uber nevű szolgáltatás, de, hogy ezek most nagyot fognak kaszálni, az
hétszentség. Ma, amikor azt mondja az ember, hogy teljesen bizonytalan, hogy ha
elindul Miskolcról a főváros felé, hogy mikor fog odaérni, ezt senki nem tudja
megmondani, aminek műszaki dolgai is indokoltak hiszen, ha valahol csúszás van,
akkor az a csúszás összeadódik és a nap végére ez bizony már igen kemény perceket is
fog jelenteni. Kérdéses számomra, hogy az utazóközönség milyen mértékben olvassa a
MÁV informot arról, hogy most mi is történik a világban. Olvasom, hogy instagramon
akarnak kedvet csinálni a vonatozás rajongóinak, ez szép dolog, viszont ott az emberek
a konkrétumokkal találkoznak. Például, nem tudom az itt jelenlévők ismerik-e,
vonatpótló buszok is be fognak kapcsolódni a Budapest-Miskolc vonalon, ami azt
mondom, hogy ismerve a magyar szervezettséget, hogy felszállok a vonatra, átszállok
a buszra, majd visszaszállok a vonatra, mondjuk úgy, hogy nem egy kedvcsináló
dolog. Egyre több intézményvezető költségvetés-csökkentési céllal társasággal
próbálja megoldani a gyermekek utaztatását. Ez ismét indokolja azt, hogy tényleg át
kellene nézni az egész rendszert, mert azt, hogy a gyermekek utazását meg kell oldani,
az elég világos, de hogy ennek a finanszírozása nem történik meg, az nagyon nem
érthető. Befejezésül csak annyit szeretnék kérdezni, hogy korábbi időszakban nagyon
sokszor szó volt a gépjárművezetői létszámról, ez az ÉMKK-ra vonatkozik, hogy áll ez
most? Javult, megoldottuk? Én bízom abban, hogy azok az erőfeszítések, amit itt
próbálnak megtenni, ez valamiféle irányba elindul. Viszont, egyet nagyon kérek, hogy
azt, amit jelenleg végeznek, hogy az intercityn egyébként nagyon tartalmas újságokat
adnak oda az utasoknak, ezeket ne adjuk oda, mert ezek arról szólnak, hogy a külföldi
vasutaknál hogy is néz ki a szolgáltatás. Köszönöm szépen, ez a vége.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Pasztorniczky
Istvánnak adom meg a szót.
Pasztorniczky István: Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Előterjesztők.
Bizottsági ülésen választ kaptam egynéhány kérdésemre. Többek közt arra is, hogy a
fél országrészt sújtó, Bükkábrány-Visonta közötti pályaszakasz fokozott terhelése, ami
már tulajdonképpen magánérdekek kiszolgálója, mert, hogy Mészáros Lőrinc
tulajdonába került a Mátrai Erőmű, tehát erre választ kaptam, hogy külön alap
képződik ennek a szakasznak a felújítására, ami némileg megnyugtató.
Azóta felmerült kérdés viszont a Sárospatak-Sátoraljaújhely közötti vasúti pálya
felújítása, amely része a Mezőzombor-Sátoraljaújhely vonal villamosításának, amelyre
azt mondhatom, a villamosításra, hogy történelmi tett, a FIDESZ érdeme, bár egy kissé
elkésett, mert az eddigi mostoha közlekedési körülmények is jelentős tételt képeznek
azok között az okok között, ami a nagymértékű demográfiai csökkenést és elvándorlást
okozza, de ezt csak zárójelben mondtam. A kérdésem ezzel a pályarésszel
kapcsolatban, hogy itt Sárospatak-Sátoraljaújhely között nem csak felújítás történik,
hanem a teljes alépítmény cseréje is, komoly földmunkákat végeznek és értesüléseim
szerint, amit most építenek, az egyben árvízvédelmi töltés is lesz. Ezzel kapcsolatos
kérdésem, hogy valóban árvízvédelmi funkciója is lesz annak a töltésnek és ennek
következményeként azok a területek, amik rendszeresen vízjárta területek voltak,
művelésbe vonható területekké válnak-e. Ennek nyilván vannak bizonyos
környezetvédelmi hatásai is, de ez azért merült fel, mert nem régen nyilvánították
víztározóvá Sátoraljaújhely másik részén azokat a szántóföldi művelés alatt álló
területeket, amiknek a víztározóként történő használata a földeknek az értékét
csökkentette. Tehát ez lenne az egyik kérdésem.
A másik kérdésem inkább figyelemfelhívás és javaslat. Egy kicsit elkésett javaslattal
megkerestem a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t Sárospatakon és Aros
polgármester úrnak is mondom ezt, javasoltam egy minimum kerékpáros, gyalogos
vasúti átjáró létesítését a Herceg utca magasságában. Ez a végardói gyógyfürdőhöz
Sátoraljaújhely irányából lerövidítené a megközelítést és miután az EuroVelo 11-es
kerékpáros útvonal is ott vezet, ugyancsak egy 600 méteres kerülőt spórolnak meg
ezzel a kerékpárosok, de azt gondolom, hogy érdemes lenne kihasználni ezt a mostani
lehetőséget, hogy nem közlekednek a vonatok és egy nem túl nagy pótlólagos
beruházással ezt meg lehetne csinálni. Az Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. válaszolt nekem
és abból tudom, hogy ez a beruházás a MÁV saját beruházásaként létesül és
nyilvánvaló, hogy ezt nem tartalmazta a jelenlegi keret, tehát arra nincs lehetőség, de
ígéretet kaptam rá, hogy továbbítják legalább a MÁV-nak ezt a fejlesztési javaslatot.
Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Aros János
képviselő úrnak adom meg a szót.
Aros János: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr, tisztelt Előterjesztők. Én itt is
szeretném megköszönni a sok imént elhangzott negatív vélemény mellett a térség lakói
nevében is, hogy megtörtént a pályaszakasz felújítása Mezőzombor és Sárospatak
között. Több évtizedes álmunk válik valóra azzal, hogy a villamosítás is belátható időn
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belül meg fog történni és azt pedig külön szeretném megköszönni, hogy milyen
korrekt együttműködéssel, problémamentesen sikerült ezt a beruházást megvalósítani
és ahogy korábbi tárgyalásunk már ez irányba elindult bízom benne, hogy az állomás
épületével kapcsolatban is pozitív híreket fogunk hallani majd. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A közgyűlés tagjai elég aktívak
voltak. Most előterjesztők következnének. MÁV Zrt. vagy ÉMKK.
Garamvölgyi Mihály, a MÁV Zrt. Pályavasúti területi igazgatója: Köszönöm
szépen. Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Több dologban meg lettünk szólítva és
mennék sorba, ha véletlenül valamit kihagytam, akkor kérem, hogy a végén jelezzék.
Ami a pályavasúti üzemeltetésre vonatkozik, a START-os kérdésekre, majd Bakos
Csaba kollégám fog reagálni. A vasúti pályák állapota: igen óriási lemaradás van, volt
egy 15 év, amikor a minimális költségeket tudtuk ráfordítani a vasúti pályára. Nagyon
nehezen érjük magunkat utol. Lehet, hogy rosszul fogalmaztunk az előterjesztésben,
nem panaszként mondtuk a visontai teherforgalmat, hiszen ez egy olyan szállítási
mennyiség, ami talán nincs az országban más igazgatóság területén, annak ellenére,
hogy az egyik legkisebb igazgatóság vagyunk és olyan bevételeink vannak a
teherforgalomból, hogy körülbelül a költségeink 70 %-át tudjuk a bevételből fedezni.
Ez messze magasabb az ország bármely igazgatóságának a bevételeitől. Mit várunk a
közlekedés racionalizálásától? Azt várjuk, hogy ne közlekedjünk párhuzamosan
egymással. Én nem tartom az ÉMKK-t ellenfélnek, úgy gondolom, hogy vannak jó
példák erre Európa nyugati felén, nagyon jól együttműködnek a közlekedési
vállalatok. Nyilván a tulajdonosnak meg kell határozni azt, hogy melyik társaság hol
végzi a szállítást. Biztos vagyok benne, ha ez az átalakítás megindul és létrejön,
minőségi javulás fog bekövetkezni az utasszállításban. A piacnyitás minket annyiból
érint, hogy megjelennek majd új vasútvállalatok a személyszállításban,
teherszállításban. Tulajdonképpen, ha úgy tetszik, nekünk üzemeltetőknek mindegy ki
közlekedik a vasúti pályán, fizesse meg a díjat és haladjon. Nyilván azt szeretnénk,
hogyha minél több magyar cég lenne érdekelt ebben a dologban, mert akkor a haszon
is itt maradna.
Káli képviselő úr tette fel a kérdést, a MÁV és az ÉMKK nem ismeri egymás anyagait.
Ez valóban így van, de azt hiszem, ezen tudunk segíteni a következő alkalommal. Bár
most az igazság az, hogy nem igazán tudunk olyannal előrukkolni, hogy összeülünk és
akkor egy tervet dolgozunk ki, hiszen ehhez meg kellene lenni annak az
együttműködési alapnak, amit majd bízom benne, hogy Dávid Ilona volt elnökvezérigazgató asszonyunk csapata meg fog határozni és akkor bizony már lesz miről
tárgyalni.
Igen, azt mi is látjuk, hogy lassan elfogynak az utasok. Azért azt hadd tegyem hozzá a
sok lassú jel ellenére, hogy ami késések adódnak, azok nem a Miskolci Területi
Igazgatóságon keletkeznek. Mi vizsgáljuk a vonatok menetrendszerűségét a
menettartam szerint is, ami azt jelenti, hogy nálunk belép Hatvannál, kilép
Mezőzombornál, vagy visszafelé fordítva. 94% fölött van a menetrendszerűségünk,
ami egy nagyon jó arány. A többi az különböző okok miatt rakódik rá, itt ezen a
területen már nem tudunk rajta sokat javítani.
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Az elején Pasztorniczky István képviselő úr Visontát hozta fel, mondtam, hogy nem
panaszként mondjuk mi ezt, nagyon-nagy szükség van a fuvarra, sajnos az a vágány,
amelyiken közlekednek, az nekünk a bal vágány, az nem épült át. 2014-15-16-ban
átépült a jobb vágány, úgy gondoltuk, hogy folytatása lesz ennek. A bal vágányra nem
volt keret. Ott most sokkal több ráfordítás, munkaerő szükséges a jelenlegi állapot
fenntartásához, mint a másik vágányon.
Sárospatak-Sátoraljaújhely: úgy gondolom, hogy nagyon-nagy dolog. hogy elértünk
idáig ennek a vonalnak az átépítésével és főleg úgy, hogy a vonal villamosítása is
zajlik.
Az átjáró, amit említett képviselő úr valóban nem szerepel a tervünkben, de az
tulajdonképpen vágányzáron kívül is megépíthető, ennek a műszaki kivitelezése
megoldható, ez egy viszonylag egyszerű dolog. Itt csupán csak azt kell megtalálni,
hogy ki az, aki fogja kezdeményezni ennek az átjárónak a megvalósítását. Ez egy
hatósági engedélyes munka, nem is olcsó, tehát itt több 10 millió forintról beszélünk,
mert a hatóság különböző biztosítási módokat fog meghatározni és 100 kilométernél
már biztos, hogy kell fénysorompó, fényjelzők ennek az átjárónak a fedezéséhez, de
amennyiben megkeresnek bennünket természetesen partnerek vagyunk, elindítjuk a
folyamatot és próbálunk forrást keríteni rá.
Még annyit szeretnék a villamosítással kapcsolatban jelenteni a közgyűlésnek, hogy
van egy 1000 méter körüli rész Nové Mesto és Sátoraljaújhely közti részen van
hajlandóság a szlovák fél részéről, ennek az 1000 méternek a megépítésére. Ők még
azért ebben ilyen puhatolózó tárgyalásokat folytatnak, de már az is nagy dolog, hogy
napirendre vették ezt a programot.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Garamvölgyi úrnak a
válaszadást és akkor felkérem Ignácz urat, hogy folytassa.
Ignácz László, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. közlekedési
főigazgatója: Elnök úr, tisztelt képviselő hölgyek, urak. Engedjék meg nekem, hogy
én a MÁV-Volán kérdésként felvetett kis polemizálást némiképp másképp lássam. Én
úgy gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy a MÁV és a Volán nem lehetnek
egymásnak vetélytársai. És hogy miért nem? Lehet bármilyen szándéka nevezzük
Volánnak a Közlekedési Központot, így talán jobban érthető, vagy megszokottabb a
kifejezés, vagy akár a MÁV-nak, de hogy mely társaság hol indít járatokat az
korábban is és jelenleg is egyetlen egy helyen dőlt el ott, ahol a menetrendet
jóváhagyják. Ez korábban a Közlekedési Minisztérium, majd a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, most az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Én úgy gondolom,
hogy olyan példát nehéz találni, hogy egy társaság, a Közlekedési Központ úgy akar
járatokat indítani, hogy annak a valós utazási igényeit nem járja körbe. De
hozzáteszem ezen előkészítő munka során a mindenkori illetékes minisztériumnak a
regionális irodáin kell keresztülmennie minden előterjesztésnek és ezen előterjesztés
menetrend-módosításokhoz kapcsolódóan piackutatással, utasszámlálásokkal kell,
hogy megalapozott legyen és a mindenkori illetékes minisztérium illetékes
államtitkársága dönt a mindenkori menetrendről. Azt is hozzáteszem, hogy
amennyiben a gazdálkodásra vonatkozó szabályozásokat tekintjük, akkor azt láthatjuk,
hogy mind a MÁV, mind a Közúti Közlekedés gyakorlatilag kvázi nullára
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szabályozott társaságként működik. A kérdés mindig az, hogy a bevételek és a
kölcsönleg egyenlegeként megjelenő eredményből a szükséges fejlesztéseket,
különösen járműbeszerzéseket, infrastrukturális beruházásokat, felújításokat milyen
mértékben tudja megvalósítani, megújítani. Ebben az értelemben, úgy gondolom, hogy
a MÁV és a Volán vetélkedésének a látszata felvethető ugyan, mi azzal találkozunk
rendszeresen, hogy keresnek bennünket polgármester hölgyek és urak, keresnek
bennünket tagintézmények, keresnek bennünket munkáltatók, hogy hol indítsunk
újabb és újabb járatokat. Ami ezt a megyét illeti, a 358 településéből az ÉMKK 357
településen közlekedtet járatokat, lát el közhasznú személyszállítást és ebből 266
településen csak közúti közhasznú személyszállítás van. Azt kell mondanom sajnos,
hogy az autóbuszaink sem tömötten közlekednek, kivéve csúcsidei bizonyos járatokat.
Sokkal inkább jellemző, hogy, a rászorultak közlekedési igényeit elégítjük ki, ez az
alapvető feladat, ami a közszolgáltatási szerződésben előírt kötelezettségünk. Nem
tagadható, hogy folyamatosan szükség van a két terület közötti menetrend
harmonizációjára, személyes véleményem pedig az, hogy ez az utasoknak a
szempontjai alapján célszerű hogy történjen. Az utas számára még a fizetendő viteldíj
mértékénél is fontosabb az eljutási idő. Az utas szempontjai között ez az első és
természetesen fontos, hogy milyen színvonalú kiszolgálást kap, milyen az
utaskonform. Személy szerint az a véleményem, hogy az ÉMKK-nak van mit tennie
ezen a területen, azt azonban szeretném megerősíteni, hogy a társaságunk arra
törekszik, hogy a vasúttal harmonizált menetrendi változás előkészítéseket valósítsa
meg és ennek alapján szolgáltasson.
A piacra való felkészülés kapcsán hangzott el kérdés. Ez a kérdés is többrétű. Az első
az, hogy milyen állami preferenciákat fog meghatározni a területen. A piacnyitás a mi
tevékenységünkre vonatkozóan 2020. január 1.-én kezdődik. Tehát a hatályos
közszolgáltatási szerződésünk 2019. december 31.-ig szól. A MÁV-é ennél hosszabb
időtartamú. Abban nem vagyok illetékes és nem venném magamnak a bátorságot,
hogy erre vonatkozó különböző közlekedéspolitikai elgondolásokról bármit is szóljak.
A mi dolgunk az, függetlenül a piacnyitástól, hogy folyamatosan arra készüljünk fel,
folyamatosan azon munkálkodjunk, hogy a három legfontosabb szegmensben a
minőségi paramétereink javuljanak. Ezek között az első a menetrendszerűség. A
menetrendszerűség az egyes megállókban, a végpontokon, az indulási és az érkezési
helyen - hozzáteszem nem könnyű, hiszen hál’ istennek folyamatosan vannak olyan
közúti és egyéb fejlesztések, amelyek révén hosszabb vonalon a menetrend tartása a
megállók közötti időintervallum tekintetében rendkívül nehéz. Az egyik fő paraméter
ez. A másik az utaskiszolgálási létesítmények színvonala, beleértve az
akadálymentesítést és beleértve mindazt, ami ma elvárható, az utasok jogos elvárása, a
közlekedés-informatikával való ellátás és sok minden más. És nem utolsó sorban ide
tartozik az utaskiszolgálás. Mindhárom területen komoly tennivalóink vannak. Nem
mondhatjuk, hogy a munkát befejeztük, sőt azt gondolom, hogy továbbra is nagy
erővel kell azon munkálkodnunk, hogy minden paraméter tekintetében, minden
tekintetben javuljunk. Társaságunk 2018. évre e fő paraméterek mentén - és ebbe több
más alparaméter tartozik - 75 %-os megfelelőséget vállalt fel elérni. És ezek úgy
történnek, hogy az illetékes minisztériumnak a szakirodái, illetve saját kollegáink
járják a vonalakat és különböző felméréseket végeznek előre nem meghatározott
időpontokban és ezekből állnak össze azok a statisztikák, amelynek a vége egy ilyen
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értékelés és ennek a megfelelőségi kitűzött értéke 2018. évre vonatkozóan 75 % és 72
% volt az elmúlt évi célkitűzés. Személyes véleményem az, hogy a piacnyitáshoz
nélkülözhetetlen, hogy az üzemi teljesítmények növekedjenek. Üzemi teljesítmények
alatt azt az üzemi hatékonyságot értem, ami leginkább abban fejezhető ki, hogy az utas
elégedettség növekszik, a fajlagos költségek pedig a szükséges és elégséges minimális
szinten tarthatóak. Ha ezeknek eleget tudunk tenni, akkor úgy gondolom, hogy a
társaság, mint gazdálkodó szervezet a piacnyitásra készen áll, de azt hiszem, hogy ez a
piacnyitástól független állandó feladatunk.
Sorban nem a következő, de idehoznám a busz-gépkocsivezető létszámmal
kapcsolatos felvetést. Erre úgy válaszolnék, hogy általában a létszám, általában a
munkaerő, munkaerő ellátás. Azt kell, hogy mondjam, vannak lokális munkaerő
hiányaink leginkább Borsod megyében sorrendben Kazincbarcika, Miskolc és térsége,
időnként Tiszaújváros. A legnagyobb gondunk, problémánk Kazincbarcika és
térségében van. Minden lehetséges megoldást keresünk a létszám utánpótlásra
képzéssel, különböző helyeken történő hirdetésekkel, saját munkavállalóink
átképzésével, ösztönzéssel, javadalmazással, juttatással, ami a repertoárba felvehető
élünk azzal, hogy a munkaerő utánpótlás biztosított legyen, de nem tekinthetjük ezt
problémamentes területnek. Sajnos ez igaz más területen is, a járműkarbantartók
kvalifikált munkaerő tekintetében.
Kérdés hangzott el az intermodális csomóponttal kapcsolatban. Ebben nem vagyunk
illetékesek, mi ebben egy leendő részbeli üzemeltetők vagyunk. Arról szól, hogy a
jelenlegi Búza tér autóbusz állomás átköltözne abba a komplexumba, ami a MÁV és a
közúti közlekedés egységes infrastruktúrája lenne, megkönnyítve az utasok egyikmásik alágazati eszköz igénybevételét és a különböző ügyintézéseket. És persze
vannak olyan fonódó előnyök, amelyek az intermodális csomópontban meg vannak,
egyéb tekintetben nem. Ismereteink szerint több terv készült, majd a tervekhez
kapcsolódó finanszírozási kérdés miatt ez jelenleg holtponton van. Amit talán önök is
láthatnak, mi a Búza téri autóbusz pályaudvart lehetséges módon felújítottuk. Ez azt
jelenti, hogy a külső formához nem nyúlhattunk, de bizonyos tekintetben és nem csak
látszatra megújult mind az utasforgalmi létesítmények, mind pedig a szociális
létesítmények tekintetében.
Volt még egy felvetés, ebben megint úgy gondolom, nem vagyunk illetékesek, csak
elszenvedői vagyunk, ez pedig a Sajószentpéter-Edelény ipszilon környéki csomópont,
illetve körforgalom építése kapcsán bekövetkező torlódás és ennek következményei.
Azt kell mondanom, hogy Miskolc-Kazincbarcika-Ózd vonalon közlekedő
autóbuszaink is egy irányba 20-25 perces késésekkel közlekednek. Abban bízunk,
hogy amikor a csomópont elkészül az viszont áldás lesz. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm Ignácz úrnak a válaszadást és akkor
Bakos Csaba úr.
Bakos Csaba, a MÁV-START Zrt. Területi személyszállítási és vontatási
igazgatója: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Több kérdéskörben érintett a MÁVSTART. Jellemzően visszatérő a műszaki hiányosság és a tisztításnak a kérdésköre,
illetve az IC pótjegy és felárnak a kérdésköre. A MÁV-START-nál az utazáshoz
szükséges költségek hosszú-hosszú évek óta nem változtak, így az IC pótjegynek az
ára sem és a mértéke sem. Az IC pótjegy az tulajdonképpen egy felár, természetesen
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egy minőségi felár. Ennek a minőségnek a sérülése esetén viszont visszatérítést
biztosítunk utasainknak. Abban az esetben, ha a menetrendszerűség nem olyan, mint
ami az utas által elvárható, habár Garamvölgyi úr említette, hogy 94 %-ot elér a
területünknek a menettartam szerinti menetrendszerűsége, más kérdés az, ha
Budapestről késve lép már be a területünkre. Ez pedig a mostani Hatvan és Budapest
közötti vágányzárnál valóban sűrűbben előfordul, mint egyébként, de 30 perc késés
után, már 25 %-át visszafizetjük a viteldíjnak és 120 perc után már 50 %-át.
Klíma kérdéskör. Az idei nyarunk az elég kemény volt pozitívan a hőmérsékletek
tekintetében, megviselte járműveinknek a klímaberendezéseit is. Mi itt 42 IC kocsival
állunk utasaink rendelkezésére Miskolc térségében, emellett még bejárnak persze
budapesti IC kocsik és Debrecen területéről jövő IC kocsik is. Amennyiben a
jegyvizsgáló munkatársunk azt észleli, hogy műszaki meghibásodás történt, ő már azt
azonnal a telefonján közli a műszaki szakemberek részére és azt amennyiben meg
tudják oldani vonatban közlekedés közben, akkor megoldják a javítását, amennyiben
nem, akkor jellemzően éjszakai órákban történik a javítás azért, hogy a nappali
forgalomból ne vegyük ki a járművet. 8 szolgálati helyen közel 4000-4500 belső és
körülbelül 400 külső tisztítást végzünk el. Kapacitásaink, illetve a fordulóállomásaink
száma szerint van ez meghatározva, jellemzően minden forduló után tisztítva vannak a
járműveink.
A vonatpótló busz Budapest felé. A Hatvan-Budapest között a vágányfelújítás és a
pályafelújítás közel 3 évet fog igénybe venni. 2018. március 10-én – ha jól emlékszem
– történt az alapkőletétel Gödöllő állomáson, innét szűk 3 év az átépítés. Jövőre olyan
stádiumban lesz, hogy valóban az Intercity vonatok helyett is a kapacitásszűkítés miatt
vonatpótló buszokkal kell utasainknak elérni Hatvantól Budapestet.
A piacnyitás. A Nemzeti Infrastruktúrakezelő Fejlesztő is dolgozik a MÁV-nak
erősen, és ebbe tartozik ez a Hatvan-Budapest felújítása is, de az ország más területein
is annak érdekében, hogy a megfelelő eljutási időt tudjuk a megfelelő sebességgel
biztosítani utasainknak. A MÁV-START részéről közel kettő évtizede, hogy megszűnt
a személykocsi gyártás. Ez a közel kettő évtized átgondolásra került és néhány éve már
mérnökeink és munkatársaink tervezőasztalán volt az IC Plusz kocsi. A prototípus el is
készült és próbafutáson vett már részt, közel 1 millió kilométert már lefutott és
nekikezdett a Szolnoki Járműjavító Üzemében a MÁV-START közel 200 IC Plusz
kocsi gyártásának. Többcélú kocsik, első-, másod osztályú kocsik, kerékpárszállító IC
kocsik, mozgáskorlátozottak utazásához igénybe vehető kocsik készülnek. A jövő
héten például az első tervezés ilyen vegyes célú kocsi bemutatásra kerül Berlinben az
InnoTrans nemzetközi kiállításon is.
2023-ig van közszolgáltatási szerződése a MÁV-START-nak, addigra ez a 200 IC
Plusz kocsi elkészül és forgalomba fog állni. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm Bakos úrnak a válaszadást. Kérdezem
képviselőtársaimat, hogy mindenki megkapta-e a választ. Miklós Árpád
frakcióvezetőnek adom meg a szót.
Miklós Árpád, frakcióvezető: Én nem kaptam arra választ, hogy lehetne-e három
műszakban dolgozni a sajószentpéteri körforgalom építésénél.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Frakcióvezető úr az a körforgalom egyébként
TOP-os forrásból kerül átépítésre és természetesen a Nemzeti Közútkezelő építi és ő
most nincs jelen a közgyűlésünkön. Tehát őhozzá kellene ezt a kérdést föltenni, az
urak valóban szintén csak elszenvedői úgy, mint itt mi mindannyian ennek az átépítési
időszaknak. Ezért nem érkezett válasz. Jó. Nincs több kérdés akkor.
A tájékoztatókhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztatók tudomásulvételéről. Először kérem, hogy az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. tájékoztatójáról a szavazzunk.
Megállapítom, hogy 21 igen, 0 nem és 4
tartózkodással a Közgyűlés a tájékoztatót
tudomásul vette. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, hogy szavazzunk a MÁV Zrt.
tájékoztatójáról.
Megállapítom, hogy 21 igen, 0 nem és 4
tartózkodással a Közgyűlés a tájékoztatót
tudomásul vette. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Uraim köszönöm szépen az előterjesztéseket,
további szép napot önöknek.

6.

Tájékoztató a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási
megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című
pályázat megvalósításának előrehaladásáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 10. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
tájékozatóban ismertetésre kerülnek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
és partnerei konzorciumi együttműködésben megvalósuló projektjének 2018. júniusa
és szeptembere közötti tevékenységei, az év végéig tervezett feladatok, valamint a
2018. október 31-éig vállalt indikátorok teljesülésének adatai. Ennek tudomásulvételét
kérjük a tisztelt Közgyűléstől.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a három
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, Tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk is megtárgyalta a Paktum előrehaladást és nem szavaztunk
róla, de elfogadtuk. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló
Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonya:
Elnök úr, Közgyűlés. A Bizottság a tájékoztatót 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 21 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a tájékoztatót
tudomásul vette. Köszönöm szépen.

7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megyei sportélet
támogatása tárgyában kiírt pályázati felhívására beérkezett pályázatok
támogatásának odaítélésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a
Mellékletek között 11. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
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Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelete 3.1. mellékletének „Egyéb
működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére 3 millió forintot
hagyott jóvá „Megyei sport pályázatok támogatása” címén.
A Közgyűlés 2018. június 28. napján megtartott ülésén tárgyalta és fogadta el a
pályázati felhívást, amely a Kulcs Magazinban és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat honlapján jelent meg.
A pályázóknak 2018. augusztus 15. napjáig kellett dokumentáltan postára adni vagy
ezen időpontig a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalnál
személyesen leadni pályázatukat.
A megadott határidőig a sportélet támogatása tárgyában 26 darab érvényes pályázat
érkezett, az igényelt támogatás összege 3.791.500,-Ft.
Egyetlen pályázat lett érvénytelen, a megvalósítás időpontja nem volt támogatható a
pályázati felhívásban foglaltak alapján. Mindezek alapján kérjük a Megyei Közgyűlés
által történő elfogadást.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszön szépen. Az előterjesztést egy Bizottságuk
tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. 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 22 igen, 0 nem és 0
tartózkodással a Közgyűlés a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
49/2018. (IX. 13.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés sportélet támogatása tárgyában
kiírt pályázati felhívására érkezett pályázatok támogatásának odaítélése
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Pályázati felhívás a
megyei sportélet támogatására” című pályázati felhívásra beérkezett pályázatok
támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a „Pályázati felhívás a megyei
sportélet támogatására” című pályázati felhívásra beérkezett, a mellékletben
szereplő 26 darab pályázatot, összesen 3.791.500,-Ft, azaz hárommillióhétszázkilencvenegyezer-ötszáz forint értékben támogatja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a pályázókkal kötendő támogatási
szerződések aláírására.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a 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

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálhatók a Mellékletek
között 12. sorszám alatt.

8. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megyei értékek
támogatása tárgyában kiírt pályázati felhívására beérkezett pályázatok
támogatásának odaítélésére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 13. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
Közgyűlés az Önkormányzat ez évi költségvetéséről szóló rendelete 3.1. mellékletének
„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” sora terhére 2 millió
forintot hagyott jóvá „Megyei értékek pályázat támogatása” címén.
A Közgyűlés 2018. június 28. napján megtartott ülésén tárgyalta és fogadta el a
pályázati felhívást, amely a Kulcs Magazinban és az Önkormányzat honlapján jelent
meg.
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A pályázóknak augusztus 15. napjáig kellett dokumentáltan postára adni vagy ezen
időpontig a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalnál személyesen
leadni pályázatukat.
A megadott határidőig a megyei értékek támogatása tárgyában 8 darab érvényes
pályázat érkezett, az igényelt támogatás összege 1.177.000,-Ft. Ennek elfogadását
kérjük a tisztelt Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszön szépen. Az előterjesztést egy Bizottságuk
tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. 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 22 igen, 0 nem és 0
tartózkodással a Közgyűlés a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
50/2018. (IX. 13.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megyei értékek támogatása
tárgyában kiírt pályázati felhívására érkezett pályázatok támogatásának odaítélése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Pályázati felhívás a
megyei értékek támogatására” című pályázati felhívásra beérkezett pályázatok
támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a „Pályázati felhívás a megyei
értékek támogatására” című pályázati felhívásra beérkezett, a mellékletben
szereplő 8 darab pályázatot összesen 1.177.000,-Ft, azaz egymillióegyszázhetvenhétezer forint értékben támogatja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a pályázókkal kötendő támogatási
szerződések aláírására.
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Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a 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

A határozat mellékletei jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálhatók a Mellékletek
között 14. sorszám alatt.

9. Javaslat az Actio Catholica Alapítvány támogatására
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 az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az
Actio Catholica Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Kucsora Tamás Rezső március
28. napján érkeztetett levelében anyagi támogatásért fordult a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés elnökéhez a december elején Taktaharkány településen
megrendezésre kerülő „Partner találkozó” elnevezésű rendezvény megvalósításához.
Elnök úr 80.000,-Ft összeggel javasolja támogatni a rendezvény költségeit és mivel
alapítványról van szó a tisztelt közgyűlés hozzájárulását kérjük.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy
bizottságuk tárgyalta. A Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét kérem, ismertesse a
Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit,
a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
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Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés a
határozati javaslatot 21 igen, 1 nem és 0
tartózkodással
elfogadta.
Köszönöm
szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
51/2018. (IX. 13.) határozata
Tárgy: az Actio Catholica Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az Actio Catholica
Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés az Actio Catholica Alapítvány (3922 Taktaharkány, Kossuth utca
32.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 80.000,- Ft támogatást biztosít, amelyet
az Alapítvány kizárólag a 2018. december elején Taktaharkány településen
megrendezésre kerülő „Partner találkozó” elnevezésű 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:
2.

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.

Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

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

Dr. Kovács János főjegyző
értelemszerűen

10. Javaslat a „SZÉPHALOMÉRT” Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 16. 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
„SZÉPHALOMÉRT” Alapítvány kuratóriumának elnöke, Monokné Farkas Ibolya
2018. május 02. napján kelt levelében anyagi támogatásért fordult a Megyei
Közgyűlés elnökéhez Széphalmi Jurkó László iparművész, Miskolc Megyei Jogú
Város alkotó ösztöndíjasának Székelyudvarhely Művelődési Házában 2018. október
23. napján tartandó „TALPKŐ” című kiállítása költségeinek támogatása érdekében.
Monokné Farkas Ibolya kérelmében előadta, hogy a kiállítás fővédnöke Dr. Kövér
László, az Országgyűlés elnöke lesz. A megnyitó ünnepségen a miskolci Fráter
György Katolikus Gimnázium énekkara lép fel Regős Zsolt karnagy vezetésével.
Elnök úr 50.000,-Ft összeggel javasolja támogatni a rendezvény költségeit, s mivel
alapítványról van szó, a tisztelt Közgyűlés hozzájárulását kérjük.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy
bizottságuk tárgyalta. A Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét kérem, ismertesse a
Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. 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 22 igen, 0 nem és 0
tartózkodással a Közgyűlés a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
52/2018. (IX. 13.) határozata
Tárgy: a „SZÉPHALOMÉRT” Alapítvány támogatása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „SZÉPHALOMÉRT”
Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés a „SZÉPHALOMÉRT” Alapítvány (3980 SátoraljaújhelySzéphalom, Kazinczy u. 268.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 50.000,- Ft
támogatást biztosít, amelyet az Alapítvány kizárólag Széphalmi Jurkó László
iparművész, Miskolc Megyei Jogú Város alkotó ösztöndíjasa Székelyudvarhely
Művelődési Házában 2018. október 23. napján tartandó „TALPKŐ” című
kiállítása 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:
2.

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.

Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

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

Dr. Kovács János főjegyző
értelemszerűen

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

13. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Közgyűlés tagjainak 2018. augusztus 1-jén
megküldésre került az összeférhetetlenséggel kapcsolatban egy levél, amelyben
kértem, hogy augusztus 10-éig a mellékelt összeférhetetlenségi nyilatkozatot kitöltve
és aláírva küldjék vissza postai úton vagy az aláírt nyilatkozat szkennelt módon.
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Több képviselőtársam ennek még nem tett eleget, ezért nyomatékosan kérem, hogy az
ülés megkezdését megelőzően az érintetteknek odaadott összeférhetetlenségi
nyilatkozatot kitöltve és aláírva adják át a Hivatal munkatársainak.
Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az október havi ünnepi közgyűlésre 2018. október
19-én, pénteken kerül sor, mégpedig Vámosújfalu településen. Együtt ünneplünk
Vámosújfalu önkormányzatával és az ott élőkkel.
Más képviselő nem jelezte hozzászólását.
Köszönöm szépen mindenkinek a mai munkát, ezennel a Közgyűlésünket bezárom.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke

