Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1901-18/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2018. november 29. napján
10:00 órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

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

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

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

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

Távol: Balla Gergő, Dr. Csiba Gábor Tamás, Hocza Tamás, Nyeste László, Szűcs
Erika, Vécsi István
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. főigazgató
C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
1. Dr. Kriza Ákos polgármester
D. napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
1. Grábics Ágnes, a Központi Statisztikai Hivatal szakmai
főtanácsadója (meghívó szerinti 6. napirend)
2. Weilandics Miklós, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-AbaújZemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatója

megjelent
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
igen
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(meghívó szerinti 7. napirend)
3. Lipták Attila tű. dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója (meghívó
szerinti 8. napirend)
4. Dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok, országos polgári védelmi
főfelügyelő (meghívó szerinti 8. napirend)
5. Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Északmagyarországi Regionális Igazgatóság igazgatója (meghívó
szerinti 9. napirend)
6. Kovács István, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság
műszaki titkára (meghívó szerinti 10. napirend)
7. Páldi Tamás Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzati Hivatal területfejlesztési referense (meghívó
szerinti 11. napirend)
E. az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek képviselői
1. Miskolci Törvényszék
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
F. a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
1. Stumpf Andrásné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. Barna Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Roma
Önkormányzat elnöke
3. Szónoczki Mária, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Ruszin Önkormányzat elnöke
4. Repka Antalné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák
Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
G. a sajtó képviselői
1. Észak-Magyarország
2. Európa Rádió
3. Irány TV
4. KULCS Magazin
5. Magyar Nemzet
6. MIKOM Kft.
7. MTI
8. Putnok Városi TV
9. Rádió M
10. RTL Klub
11. Szent István Rádió
12. TV2
13. Zemplén TV
14. Sajómente hírportál
15. Szuperinfó
16. Globo TV

igen

igen
igen

igen
igen
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nem
nem
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Dr. Sáfrány Borbála osztályvezető, Bánkuti Eszter
osztályvezető, Mácsai Mónika Melinda pénzügyi csoportvezető, Simon Gáborné
informatikus, Dr. Fedor Edit 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 Hölgyeim és Uraim! Javaslom, kezdjük
meg mai munkánkat. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelettel köszöntöm a Közgyűlés
megjelent tagjait, meghívott vendégeinket, valamint a Hivatal részéről megjelent
munkatársakat!
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése határozatképes, mivel a 29 megyei önkormányzati
képviselőből 24 fő van jelen, a közgyűlési ülésünket megnyitom. Négy
képviselőtársunk Szűcs Erika, Nyeste László Csiba Gábor és Vécsi István
képviselőtársaink jelezték írásban, hogy a mai nap folyamán nem tudnak részt venni a
munkában. Kérem, szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni. Jelenléti szavazást kérek.
Kérem, szíveskedjenek megnyomni az igen gombot.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 22
megyei önkormányzati képviselő van jelen
a teremben.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (3a)
bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést a legutóbbi Közgyűlést követően történt
eseményekről. Tájékoztató a legutóbbi 2018. szeptember 13.-ai ülés óta történt
fontosabb eseményekről.
 2018. 09.15.Yerres, A megyei önkormányzat delegációja -amelynek tagja volt
dr. Kovács János főjegyző, Szegedi Judit és Aros János képviselők - az idén is
részt vett Párizs külvárosában a hagyományos II. Rákóczi Ferenc
emlékünnepségen, amelyen köszöntőt mondtam a szobrot állító képviseletében.
 09.21.-09.23. Ungvár, A megyei önkormányzat delegációja viszonozta a
Kárpátaljai Megyei Tanács delegációjának megyenapi látogatását. A Bethlen
Gábor Alapkezelő által támogatott program keretében megbeszélést folytattunk
a házigazdákkal áttekintettük az együttműködési lehetőségeket, amelyek
középpontjában a turizmus és a testvértelepülési program áll, ezek után
meglátogattuk a BeregFest nevű kárpátaljai expót.
 09.26. Miskolc, A Megyeháza Szász-termében főjegyző úr társaságában
fogadtam a Yang Dongqi, Shandong tartomány főtitkár-helyettese által vezetett
kínai delegációt. Ünnepélyes keretek közt aláírtuk a 2012-ben kötött partneri
kapcsolatokat rögzítő megállapodás aktualizálását.
 09,27. Miskolc, A Megyeháza dísztermében rendeztük meg a II. Befektetés
Ösztönzési- Agrár Gazdasági Fórum és Üzletember Találkozót, amely a TOP-
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5.1.1-15 megyei foglalkoztatási paktum projekt keretében jött létre. A helyi
szakembereken kívül Kassa és Hargita megyéből is érkeztek résztvevők.
Köszöntöttem a vendégeket, Kis Miklós, az Agrárminisztérium államtitkára
tartott szakmai megnyitót, majd több, az agráriummal kapcsolatos előadás
hangzott el, a végén pedig üzletember találkozót rendeztünk.
09.29. Szirmabesenyő. A Szent Mihály-napi rendezvény keretein belül a
Szirmay kastély mellett átadásra került a szabadtéri Öko-tanterem, amelyet
Huszti Gábor polgármester úrral közösen avattunk fel.
10.03. Miskolc. Az Észak Magyarország című napilap kiadója Állásbörzét
rendezett a Miskolci Egyetemen, amely megnyitóján köszöntőt mondtam. A
börzén standdal jelent meg a megyei önkormányzat paktumja. Az érdeklődés
nagyon-nagy volt.
10.06. Tarcal. Koncz Ferenc képviselő úrral részt vettem a nemzeti gyásznap
tiszteletére rendezett emlékfutás előtti koszorúzáson.
10.06. Tokaj. Részt vettem a hagyományos Tokaj Hegyaljai Szüreti Napokon
és köszöntőt mondtam a főtéren összegyűlt vendégsereget. A rendezvény kiváló
bemutatkozási lehetőség a térség borászainak, idegenforgalmi szolgáltatóinak.
A 27 település ezen a rendezvényen adja össze megtermelt szőlőt, aminek
eredményeként a Grand Tokaj pedig elkészíti a polgármesterek borát.
10.08. Tiszaújváros. Koncz Ferenc képviselő úrral és Bruno Soler, a Jabil
Európáért felelős ügyvezető alelnöke társaságában részt vettem a cég új
logisztikai központjának az átadásán.
10.10. Miskolc. „Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés BorsodAbaúj-Zemplén megyében” címmel rendeztünk kerekasztal megbeszélést a
Megyeháza Dísztermében. Ezekre minden alkalommal képviselőtársaim is
meghívást kapnak.
10.11. Bükkszentkereszt. Részt vettem a Pharmaherb Kft alapkő letételén. A
cégről tudni kell, hogy a messze földön híres bükki füves ember, Szabó Gyuri
bácsi gyógyteáit készíti és forgalmazza. Egy újabb üzletrésszel fog bővülni
Gyuri bácsinak a tevékenysége.
10.11. Miskolc. A Miskolci Egyetemen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bűnmegelőzési Alapítvány szervezésében megkezdődött a Bűnmegelőzési
Szabadegyetem 15. évada. Mivel nagy jelentőséget tulajdonítok a
bűnmegelőzésnek, ezért az elnöki keretből történő anyagi támogatatáson túl
személyesen is részt vettem a nyitó ünnepségen.
10.14. Arnót. Részt vettem a hagyományos lakodalmas napon és
vőfélytalálkozón, amely kiváló példája a magyar népi hagyományok
ápolásának. A rendezvény keretében aláírta Arnót és a kárpátaljai Zápszony
települések közötti, testvér-települési megállapodást.
10.18. Miskolc. A Megyeházán került megrendezésre a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Felzárkózási Fórum Munkacsoport III. ülése. Az ülésen a
szegénységben, mélyszegénységben élők helyzetéről folytattunk tanácskozást.
10.19. Vámosújfalu. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és
Vámosújfalu Község Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére közös ünnepi közgyűlést tartott a zempléni faluban. Az ünnepség
keretében alelnök asszony társaságában átadtuk a Pro Comitatu és az Alkotói
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díjakat. Ünnepi beszédet dr. Szabó Tünde, az EMMI sportért felelős
államtitkára mondott az ünnepi közgyűlésen.
10.20. Bekecs. Részt vettem és beszédet mondtam az ’56-os forradalom és
szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésen.
10.23. Onga. Részt vettem és köszöntőt mondtam a szikszói part fölött lévő
turul emlékműnél tartott ünnepi megemlékezésen és futóversenyen.
10.23. Miskolc. Ugyanezen a napon este a Miskolci Nemzeti Színházban
Miskolc városa tartotta ünnepi ülését és ezen a megemlékezésen is részt vettem.
10.26. Miskolc. A Megyeháza díszterme adott otthon a megyei tűzoltó
szövetség újjáalakulásának 25. évfordulójának tiszteletére rendezett
ünnepségnek. Mint házigazda köszöntöttem a tűzoltókat és részt vettem a
díjátadásban.
10.30. Miskolc. A Megyeháza Szász-terme adott otthon a megyei
foglalkoztatási paktum által megrendezett bor és méz helyi termékek
műhelytalálkozójának. Ez a projektben vállalt kötelezettségünk volt.
11.07. Miskolc. Köszöntőt mondtam itt a Megyeházán, a „Civil info – NEA
2019” országos tájékoztató program miskolci előadásán, A megyei civil
társadalom szervezettségét jelzi, hogy teljesen megtelt a díszterem, oly mértékű
volt az érdeklődés.
11.08. Mezőzombor. Részt vettem az Onga és térsége foglalkoztatási paktum
ülésén, ahol előadásomban bemutattam a megyei paktumban eddig végzett
tevékenységünket.
11.09. Hernádnémeti. Koncz Ferenc országgyűlési képviselő társaságában
felavattuk a TOP forrásból felújított, a községen áthaladó két alsóbbrendű
közutat és a kerékpár sávot. A projektben a megyei önkormányzat konzorciumi
partnerként vett részt.
11.10. Miskolc. Részt vettem a hagyományos megyei Prima díj gálán, a
Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a Prima díjak mellett, az az év vállalkozója
díja is átadásra került.
11.13. Miskolc. Részt vettem a Megyeházán a Felzárkózási Fórum
Munkacsoport VI. ülésén, ahol a fogyatékkal élők társadalmi és beilleszkedési
problémáit beszéltük meg.
11.19. Lillafüred. A Palotaszálló adott otthont a BOKIK, a NAV megyei
igazgatósága és az Észak-Magyarország napilap által kiadott TOP100 magazin
bemutatójának és díjátadónak. Köszöntőt és pohárköszöntőt mondtam.
Meghallgattuk György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
gazdaságstratégiáért és Szabályozásért felelős államtitkár előadását. A 2017-es
évben megyénk legnagyobb bevételt és hozzáadott értéket elkönyvelő cége a
kazincbarcikai Borsodchem Zrt. volt, a legnagyobb foglalkoztató 2017-ben
megyénkben, pedig a tiszaújvárosi Jabil volt.
11.23. Taktaszada. Részt vettem a Taktaköz és térsége paktum csoport ülésén
és prezentációt tartottam a megyei önkormányzat paktumomon belüli
szerepvállalásáról.
11.23. Felsőzsolca. Részt vettem Csöbör Katalin képviselő asszonnyal az
MVM csoport által épített zsolcai naperőmű avatási ünnepségén. A
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kategóriájában hazánk legnagyobb erőműve 20 megawattórás, amely mintegy
10.000 háztartás ellátására elegendő villamos energiát fog termelni
környezetterhelés mentesen a jövőben.
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 1. pontjában a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására”
című előterjesztés szerepel, amely megtárgyalására nem kerül sor, mert nem történt
olyan gazdasági esemény, amely az önkormányzati rendelet módosítását indokolná.
Munkatervünk 4. pontja szerint, a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területrendezési Terv elfogadására” című előterjesztés. Ezt sem tárgyaljuk meg,
mivel az Országos Területrendezési Terv módosítása még nem történt meg. Ha minden
igaz az idén a Parlament elfogadja azt a Kézikönyvet, amely alapján a szerződésünk
módosításra kerül és 2019. december 31-ig kell a Megyei Területrendezési Tervet
elkészítenünk, ezért a jövő évi napirendünk tartalmazza ezt a napirendi pontot.
A munkaterv 14. pontja pedig a „Tájékoztató a KEHOP-1.2.0-15-2016-00006 számú,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye klímastratégiájának elkészítése és a kapcsolódó
szemléletformálási tevékenységek megvalósítása című projekt megvalósításának
előrehaladásáról” című előterjesztés, amely esetében a pályázat már lezárult, a
közgyűlés már minden olyan határozatot meghozott ezzel kapcsolatban, amit meg
kellett tennünk.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a Közgyűlés
napirendjére, így a következő napirend elfogadását javaslom:
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi Éves Ellenőrzési Tervére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. évi
munkatervére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
3. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
4. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
kapcsolatainak 2018. évi helyzetéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Önkormányzat

nemzetközi

5. Javaslat a Kínai Népköztársaság Shandong tartományával való együttműködésről
szóló megállapodásra
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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6. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról
Előterjesztő:
Grábics Ágnes, a Központi Statisztikai Hivatal szakmai
főtanácsadója
7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2017. évi gazdasági folyamatairól
Előterjesztő:
Weilandics Miklós, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóságának
igazgatója
8. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Lipták Attila tű. dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
9. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei munkájáról
Előterjesztő:
Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Északmagyarországi Regionális Igazgatóság igazgatója
10. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye ár- és belvízvédelmi helyzetéről
Előterjesztő:
Rácz Miklós, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság
igazgatója
11. Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Piroska Miklós, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
12. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
13. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált
módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Területi

Programjának

14. 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
15. Javaslat a Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatása tárgyában hozott
44/2018. (VI.28.) határozat módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
16. Javaslat a döntés-előkészítő bizottság előtt képviselendő közgyűlési álláspont
kialakítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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17. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Megkérdezem, hogy a Közgyűlés tagjai részéről
van-e egyéb napirendi javaslat, amennyiben van, kérem, szíveskedjenek azt megtenni.
Pasztorniczky István képviselő úrnak adom meg a szót.
Pasztorniczky István: Köszönöm szépen Elnök úr. A Szervezeti és Működési
Szabályzatunk értelmében szeretném jelezni, hogy Egyebekben szeretnék hozzászólni.
Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Képviselő úr lehetőséget fog
kapni. Más hozzászólást nem látok.
A javaslatról a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendi javaslat elfogadásáról.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen,
0 nem és 0 tartózkodással fogadta el a
napirendi javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
55/2018. (XI. 29.) határozata
Tárgy:
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
2018. november 29-ei ülése napirendjének megállapítása

Közgyűlése

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. november 29-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
Kitüntetés átadása
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi Éves Ellenőrzési Tervére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. évi
munkatervére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
3. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
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4. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
kapcsolatainak 2018. évi helyzetéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Önkormányzat

nemzetközi

5. Javaslat a Kínai Népköztársaság Shandong tartományával való együttműködésről
szóló megállapodásra
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
6. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról
Előterjesztő:
Grábics Ágnes, a Központi Statisztikai Hivatal szakmai
főtanácsadója
7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2017. évi gazdasági folyamatairól
Előterjesztő:
Weilandics Miklós, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóságának
igazgatója
8. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Lipták Attila tű. dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
9. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei munkájáról
Előterjesztő:
Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Északmagyarországi Regionális Igazgatóság igazgatója
10. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye ár- és belvízvédelmi helyzetéről
Előterjesztő:
Rácz Miklós, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság
igazgatója
11. Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Piroska Miklós, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
12. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
13. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált
módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Területi

Programjának

14. 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
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15. Javaslat a Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatása tárgyában hozott
44/2018. (VI.28.) határozat módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
16. Javaslat a döntés-előkészítő bizottság előtt képviselendő közgyűlési álláspont
kialakítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
17. 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 érdekeit sértené.
Javaslom, hogy a 16. napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történjen meg, amely a
„Javaslat a döntés-előkészítő bizottság előtt képviselendő közgyűlési álláspont
kialakítására " című előterjesztés. Ez az előterjesztés a Közgyűlés tagjainak kiosztásra
került. Kérem, szíveskedjenek szavazni a zárt ülés elrendeléséről, amelyhez minősített
többség szükséges.
22 igen, 0 nem és 1 tartózkodással a
Közgyűlés a zárt ülést elrendelte.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom Képviselőtársaimat, hogy minden
képviselőnek az asztalon elhelyezésre került a 16. napirendi ponthoz kapcsolódóan egy
„Titoktartási nyilatkozat” és egy „Összeférhetetlenségi nyilatkozat”.
Kérem, hogy a nyilatkozatokat szíveskedjenek kitölteni és azt azután a jelenlévő
hivatali kollégáknak átadni. Köszönöm szépen.
Kitüntetés átadására fog sor kerülni.
Köszöntöm a megjelent megyei önkormányzati képviselőket, és a jelenlevő kedves
vendégeket.
Külön tisztelettel köszöntöm a kitüntetettet abból az alkalomból, hogy a mai napon
kerül sor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díjának utólagos
átadására.
Kaló Attila, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
53/2018. számú határozatával döntött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Alkotói Díja kitüntetésben 2018. évben részesülők személyéről.
A kitüntetések átadása a 2018. október 19. napján Vámosújfaluban megrendezett
ünnepi közgyűlés keretében megtörtént. Akkor Prof. Dr. Takács István kitüntetett nem
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tudott megjelenni, tekintettel arra, hogy külföldön tudományos konferencián vett részt,
így részére a díj átadására most kerül sor.
A kitüntető díjat átadja Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke és Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke.
Kérem Prof. Dr. Takács István urat, hogy szíveskedjen az elnöki asztal elé fáradni.
Prof. Dr. Takács István gimnáziumi tanulmányait Miskolcon, a Földes Ferenc
Gimnázium matematika tagozatán végezte. Ezt követően 1986-ban a Debreceni
Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán szerzett summa cum laude
minősítésű diplomát.
Szakmai fejlődése során a mai napig kiemelten fontosnak tartja a folyamatos
önképzést, az új ismeretek megszerzését.
Az egyetem elvégzése óta eltelt időben belgyógyászat, klinikai hematológia, klinikai
immunológia és klinikai onkológia szakvizsgát tett.
2000-ben a Debreceni Egyetem Doktori Tanácsa PhD fokozatot ítélt részére.
A diploma megszerzése után a Miskolci Semmelweis Ignác Kórház belgyógyászati
osztályán lett orvos.
Szakmai pályafutása lokálpatrióta szellemiségét, illetve intézményi hűségét tükrözi,
hiszen jelenleg is ugyanabban a kórházban dolgozik, 1998-tól, mint részlegvezető
főorvos, 2008-tól a Belgyógyászati Intézet vezető főorvosa. 2013-ban a Miskolci
Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház tudományos igazgatóhelyettesévé
nevezték ki.
A folyamatos tanulás mellett különösen nagy elhivatottsággal, szívesen végezte és
végzi az oktatói munkát több, különböző szintű hallgatói képzés keretében. 2000-től
folyamatosan részt vesz a Pécsi Tudományegyetemen az Orvosi Genetikai Intézet
oktatói-kutatói munkájában, és a Nemzeti Biobank Hálózat készleteinek
gyarapításában.
2008-tól a Belgyógyászati Intézet vezetőjeként közreműködik a hozzá delegált
medikusok és szakorvos jelöltek gyakorlati és elméleti képzésében.
2006-ban a Pécsi Tudományegyetemen címzetes egyetemi docensi kinevezést kapott,
továbbá 2012. augusztus 01-től a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karának
tudományos dékán-helyettesi feladatait is ellátja.
2011-ben megválasztották a Dél-Borsodi Egészségügyi Klaszter elnökének.
2013-ban Miskolc város polgármestere szakmai és vezetői munkája elismeréséül
Miskolc város díszpolgára címével tüntette ki.
2015. január 15-én a Magyar Köztársaság Miniszterelnöke Főiskolai Tanárrá nevezte
ki.
1991-től a Magyar Belgyógyász Társaság, 1994-től a Magyar Haematológiai Társaság,
2006-tól pedig a Magyar Onkológus Társaság tagja.
2016-ban a moszkvai Lomonoszov Egyetem díszdoktora és az Orosz Tudományos
Akadémia (IASB) tiszteletbeli tagja címeket szerezte meg.
Szakmai munkássága mellett aktív közéleti tevékenységet is folytat, nem felejtette el
honnan származik, a mai napig sokat tesz és tett a szendrői németségért, az
identitástudat megőrzéséért.
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Életpályájával és kimagasló szakmai eredményeivel nagymértékben hozzájárul a
megye minél szélesebb körű elismertségéhez.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése több évtizeden
keresztül végzett áldozatos, magas színvonalú kutató és gyógyító munkájának
elismeréseként Prof. Dr. Takács Istvánnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Alkotói Díját adományozza.
(Közben Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke és Bánné dr. Gál Boglárka a megyei
közgyűlés alelnöke a díjat átadta)
Prof. Dr. Takács István megköszönte a kitüntetést.
(A díj átadását követően)

1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi Éves Ellenőrzési Tervére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó
rendelkezése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a
képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá. Ezen törvényi előírás
alapján elkészítésre került a 2019. évre szóló Éves ellenőrzési terv. Melynek
elfogadását kérjük a tisztelt Közgyűléstől. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a három
bizottságunk tárgyalta.
Felérem 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 egybehangzó igen szavazattal a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
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Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk is 11 igennel elfogadta és elfogadásra javasolja az ellenőrzési
tervet.
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 a határozati javaslatot 8 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen,
0 nem, 0 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
56/2018. (XI. 29.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi Éves Ellenőrzési Tervének elfogadása
A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi Éves Ellenőrzési
Tervére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi Éves Ellenőrzési Tervét
a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
2. A Közgyűlés felhatalmazza Főjegyzőjét, hogy a 2019. évi Éves Ellenőrzési
Tervnek az év folyamán bekövetkező esetleges módosításait jóváhagyja.
Felelős:

Dr. Kovács János főjegyző
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Határidő: 2019. december 31.
A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a Mellékletek
között 04. sorszám alatt.

2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019.
évi munkatervére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 05. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. A Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében az Önkormányzat
Közgyűlése munkáját éves munkaterv alapján végzi, amelyet a tárgyévet megelőző
naptári év utolsó ülésén kell a közgyűlés elé terjeszteni.
Ennek a kötelezettségnek teszünk eleget az előterjesztéssel.
A munkaterv összeállítása előtt javaslatot kértünk a megyei közgyűlés bizottságaitól, a
megyei közgyűlési képviselőcsoportok vezetőitől, a megyében működő területi
nemzetiségi önkormányzatoktól, főjegyzőtől, aljegyzőtől, az önkormányzati hivatal
belső szervezeti egységeinek vezetőitől és az önkormányzat tulajdonában lévő
gazdasági társaságok vezetőitől.
A benyújtott javaslatok figyelembevételével került a munkaterv összeállításra.
A határozati javaslat mellékletében foglaltak szerint a Közgyűlés 2019. évben
7 alkalommal: február, április, május, június, szeptember, október és november
hónapban rendes ülést tartana, míg március, augusztus és október hónapban ünnepi
ülésre kerülne sor.
2018. évhez képest eggyel több ülés szerepel a 2019. évi munkatervben. 2018. évhez
képest egyel több ülés szerepel 2019. évi munkatervünkben. Ennek oka, hogy október
hónapra terveztük a megyei közgyűlés alakuló ülését a választást követően. Ennek
elfogadását kérjük a tisztelt Közgyűléstől. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Főjegyző úrnak a tájékoztatást.
Egy módosító javaslatom van képviselőtársaim felé. Köszönöm a Hivatal bizalmát,
jelzem a Közgyűlésnek, hogy az előterjesztésben 2019. novemberi közgyűlésen 7
napirendi pontnál személyemet jelölte meg, mint előterjesztőt. Mindannyian tudjuk,
hogy 2019. októberében önkormányzati választások lesznek. Előterjesztői módosítást
teszek, hogy ezen napirendi pontoknál az előterjesztő a megyei közgyűlés elnöke
legyen. Az előterjesztést mind a három bizottságunk véleményezte és onnan sem
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kaptam visszajelzést, de ettől függetlenül 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 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, Közgyűlés.
Bizottságunk 9 igen, 2 tartózkodás mellett elfogadta, elfogadásra javasolja a
munkatervet.
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 7 igen, 0
nem, 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Lukács András frakcióvezetőnek adom meg a szót.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés. Egy
évvel ezelőtt a 2018-as munkaterv tárgyalása során is javasoltam, hogy nagyon sok
ismétlődő napirend van a munkatervben, amelyek releváns új információkat már csak
az időkorlátok miatt is, nem nagyon tudnak tartalmazni. Azért meglepő számomra,
hogy nagyon sok hasonló napirend újra idekerül, kicsit kényelmetlen helyzetbe hozva
az előterjesztőket és mint korábban a vita is bemutatta, a közgyűlés tagjait sem nagyon
hozta lázba, ha minden évben ugyanazok az előterjesztések kerülnek oda, nagyon
kevés új információval, pontosan az idő miatt. Ugyanezek tapasztalhatóak most, ebben
a munkatervben is, ha végignézzük a Kereskedelmi és Iparkamara, az Agrárkamara, a
Nemzeti Vagyonkezelő, az Europe Direct és sorolhatnánk azokat, amelyek minden
évben idekerülnek, több tíz oldalon időnként, jogszabályi háttér, szerkezet, struktúra
bemutatva és így tovább és néhány mondatban, vagy esetleg egy oldalban azok az új
információk, vagy azok az új adatok, amelyek azt az évet speciálisan jellemezték.
Ezért én ismételten kérem, hogy nézze át az előterjesztő és próbáljuk meg
egyszerűsíteni a dolgot. Nagyon szívesen itt vagyunk, és nagyon szívesen
meghallgatjuk, de sokszor feleslegesnek tűnik, mert egy írásbeli tájékoztatóval az új
információkat nyugodtan ki lehetne küldeni, ha annyira izgalmasak a közgyűlés
tagjainak és nem önálló napirendben. De van érdekesebb forma is, amikor ugyanarról
a tárgykörről két különböző cím alatt, részben, vagy jelentős mértékben átfedésekkel
kerül ide a testület elé anyag. Például, február 14-én a jövő évben 11. napirenddel a
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TDM szervezetek tevékenységéről, tehát a Turisztikai Desztináció Menedzsment
szervezetek tevékenységéről van tájékoztató, majd június 27-én 7. napirendben az
idegenforgalom témájában. Kérdezem én, miért szükséges két önálló napirend, amikor
a tartalom, a lényeg gyakorlatilag átfedi egymást. Vagy, ha azt nézzük, hogy május 23án például tipikusan formálissá válik a 4. napirend keretében, a Kormányhivataltól 5
olyan előterjesztést tárgyalunk, amelyek egyesével is egy egész nap munkáját
lefedhetnék, hiszen annyira fontosak, de nem részletezem. Annak örülünk, hogy két
javaslatunk legalább részben bekerült a munkatervbe, akár a szociális ellátás
helyzetéről, akár az egészségügyi alapellátás és szakellátás helyzetéről. Ezeket
örömmel vettük, hiszen ezekkel a témakörükkel évek óta nem foglalkoztunk, legalább
most talán áttekinthetjük ezeket. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úrnak a
hozzászólását. Frakcióvezető úr, Önt is megkérdeztük a munkatervvel kapcsolatban,
nem csak olyan javaslatot lehetett volna tenni, hogy mit tárgyaljunk még és mit
vegyünk fel, hanem olyat is, hogy mit ne tárgyaljunk. Ezzel a lehetőséggel Önök nem
éltek. A TDM és turisztika tekintetében elég minimális az átfedettség, ugyanis, mi egy
TDM szervezetnek vagyunk a tagjai, 5 település érintett, ő csak arról fog beszámolni,
arról a tevékenységről, a másik esetben a Turisztikai Ügynökség az egész megyét
érinti. Egy TDM nem tud beszámolni, hogy mi történt Miskolc városában, mi történt
Aggtelek környékén. Erről a turisztikai helyzetről a Turisztikai Ügynökség tud
beszámolni és ez sokkal nagyobb lélegzetű beszámoló.
A Kormányhivatal tekintetében azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban vívódtunk
eleget, hogy mi legyen, milyen jellegű beszámolók legyenek. Két alkalommal kértük a
Kormányhivatalt, két alkalommal tájékoztatott minket a főosztály arról, ami minket
érintett. Ezt most összehoztuk egy alkalomra, egy olyan alkalomra, amikor a
Kormányhivatal szerkezetén belül ezek a tájékoztatók egyébként is el kell, hogy
készüljenek és az elmúlt időszakban, már tavaly is ennek megfelelően tárgyaltuk meg
ezt az előterjesztést. Válaszaimat ennyivel kívánom lezárni. Frakcióvezető úrnak adom
meg a szót még egyszer.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Szó szerint szeretném
felolvasni a február 14-ei, 11. napirend tervezett szövegét. „Tájékoztató a BorsodAbaúj Zemplén Megyei TDM szervezetek tevékenységéről, a megye TDM szerveztek
vezetői”, tehát nem egy TDM szervezet tájékoztatójáról van szó, hanem valamennyi a
megyében működő. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más hozzászólást nem látok.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek először szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
19 igen, 1 nem és 3 tartózkodással a
Közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta. Köszönöm szépen.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
57/2018. (XI. 29.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. évi
munkaterve
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. évi munkatervéről szóló
javaslatot és azt a melléklet szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
a munkatervben meghatározottak szerint

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a Mellékletek
között 06. sorszám alatt.

3. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a
Mellékletek között 07. 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 2018. évi munkaterve értelmében a november havi ülésen napirendre
kellett venni ezt az előterjesztést.
Legutóbb a Közgyűlés 2017. november 30-ai ülésén tárgyalta meg ezt a témát.
A Hivatal belső szervezeti egységeinek közreműködésével megvizsgáltuk a Közgyűlés
által hozott és időközben lejárt határidejű határozatok végrehajtását, amely alapján
területenkénti bontásban csoportosítva elkészítésre került a jelentés.
Ennek elfogadását kérjük a tisztelt Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a három
bizottságunk véleményezte. Kérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a Bizottság véleményét.
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Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, Közgyűlés.
Bizottságunk 9 igen, 2 tartózkodás mellett a határozati javasolja elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonya:
Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk a határozati javaslatot 8 igen, 0
nem, 2 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.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 20 igen,
0 nem és 3 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
58/2018. (XI. 29.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt határidejű
határozatainak végrehajtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a
Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést és azt
tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal
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4. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nemzetközi
kapcsolatainak 2018. évi helyzetéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 08. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés.
Külkapcsolatainkat annak megfelelően tervezzük és bonyolítjuk, hogy a
fejlesztéspolitikai és a területi szerepünkből, továbbá a nemzetközi és határon átnyúló
együttműködésekből adódó tevékenységünket szolgálja.
Az előterjesztés magában foglalja a partnermegyei kapcsolatainkat és a nemzetközi
szervezetek munkájában, valamint a nemzetközi együttműködési programokban való
részvételünket. Mindezek elfogadását kérjük a Tisztelt Közgyűléstől. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A beszámolót mind a három
bizottságunk véleményezte. Kérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét
ismertesse a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Elnök úr, Közgyűlés.
Bizottságunk egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonya:
Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 10 igen egybehangzó szavazattal
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
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Az előterjesztéshez egy határozati javaslat tartozik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a
határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
59/2018. (XI. 29.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nemzetközi
kapcsolatainak 2018. évi helyzetéről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak 2018. évi
helyzetéről szóló beszámolót és a következő határozatot hozta:
1. A Közgyűlés elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
nemzetközi kapcsolatainak 2018. évi helyzetéről szóló beszámolót.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
2. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2019. évi
nemzetközi kapcsolatok tervét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos, illetve a kiküldetési tervben foglaltak szerint

5. Javaslat a Kínai Népköztársaság Shandong
együttműködésről szóló megállapodásra
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

tartományával

való

A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a
Mellékletek között 9. 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 Önkormányzat és Shandong Tartomány Kormánya
2012. március 9-én a hivatalos partneri kapcsolatok létrehozására vonatkozó
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Szándéknyilatkozatot, majd 2012. július 5-én Baráti kapcsolatok és gazdaságikereskedelmi együttműködési megállapodást kötött.
Shandong tartomány képviselői 2018. szeptemberében történt látogatásuk alkalmával
jelezték, hogy szeretnék újabb megállapodásban rögzíteni a tartomány és a megye
együttműködésének részleteit.
A megállapodásban foglaltak alapján az együttműködés kiterjed a Felek területén
található települések közötti partnervárosi kapcsolatok létrehozásának ösztönzésére, a
gazdaságfejlesztés és befektetés-ösztönzés, a gazdasági társaságok és mezőgazdasági
vállalkozások letelepedését, illetve működését támogató tevékenységek, a
kutatásfejlesztési együttműködés, valamint a felsőoktatás és az idegenforgalom
területére.
Az előterjesztés elfogadását kérjük a Tisztelt Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Két bizottságunk tárgyalta az
előterjesztést. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét ismertesse a
Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk is egyetértésben javasolja, hozzájárul, hogy a Közgyűlés
tudomásul vegye az aláírt megállapodást. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat tartozik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a
határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez minősített többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
60/2018. (XI. 29.) határozata
Tárgy: megállapodás a Kínai Népköztársaság Shandong tartományával való
együttműködésről
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Kínai
Népköztársaság Shandong tartományával való együttműködésről szóló megállapodásra
vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés e határozat mellékletében foglalt tartalmú, „Megállapodás Baráti
Együttműködési Kapcsolatok Létesítéséről” című, 2018. szeptember 26. napján
készült megállapodást köti a Kínai Népköztársaság Shandong tartományával.
2. A Közgyűlés tudomásul veszi az 1. pontban megjelölt megállapodás közgyűlés
elnöke általi aláírását.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a Mellékletek
között 10. sorszám alatt.

6.

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének
alakulásáról
Előterjesztő:
Grábics Ágnes, a Központi Statisztikai Hivatal szakmai
főtanácsadója

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 11. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő Grábics Ágnes
asszonyt, a Központi Statisztikai Hivatal szakmai főtanácsadóját, valamint Fejes
László statisztikai tanácsadó urat.
Felkérem Grábics Ágnes Főtanácsadó Asszonyt, hogy amennyiben szükségesnek
találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Grábics Ágnes, a Központi Statisztikai Hivatal szakmai főtanácsadója: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Nem kívánom kiegészíteni a tájékoztatót, A felmerülő
kérdésekre szívesen válaszolok.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót egy
bizottságunk véleményezte. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal tudomásulvételre
ajánlja a Közgyűlésnek.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Káli Sándor képviselő úrnak adom meg a szót.
Káli Sándor: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az anyag szokás szerint adataiban
kiváló minőségű és a helyzet azt hiszem,- akik elolvasták, azok igazolják-, hogy
továbbra is drámai. Én csak egy dolgot szeretnék mondani azoknak, akik ebben
tehetnek és akik a hatalmat gyakorolják nagyon el kéne gondolkodni, hogy milyen
lépéseket is kell itt tenni. Én egy dologhoz szeretnék hozzászólni, amire nyilván az
anyag nem térhetett ki, ez a belső vándorlásnak a dolga. Egy része az megjelent. Tehát,
hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből az elvándorlás milyen. Én felhívnám a
figyelmet arra, hogy az országos adatok, amiket én megismertem, azok arra
vonatkoznak, hogy 2017. egy csúcs volt, miszerint 100 ezer ember mozdult meg az
országon belül. Na, most ez azért érdekes, mert ha egy más adattal összevetjük, amivel
az anyag készítőinek nyilván nem kellett foglalkozni, - ez az ingatlan árak - talán azzal
magyarázható, hogy hová is mennek azok a Borsod megyei emberek. És itt a cél az
nagyon úgy néz ki, ami köztudott, a főváros, de köszöni szépen jól áll Győr,
Kecskemét, Székesfehérvár és felhívom a figyelmet Debrecenre is, ugyanis ez a BMW
beruházás, amit Miskolc ilyen szerencsétlen módon elvesztett, ez Debrecennek a
vonzását jelentősen meg fogja változtatni. Én mindezt azért mondom, mert nem csak
az a veszély, hogy külföldre távoznak sokan, akiket ráadásul statisztikailag meg sem
nagyon tudunk fogni, hogy most itthon vannak, vagy nincsenek és a legsúlyosabb
dolog, amibe talán meg tudnak engem erősíteni a Statisztikai Hivataltól, hogy már az
előző század fordulóján is innen vándoroltak el a legtöbben. Tehát ennek sajnos
komoly hagyományai vannak ennek minden ódiumával. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr hozzászólását.
Megadom a szót Pasztorniczky István képviselő úrnak.
Pasztorniczky István: Köszönöm a szót. Tisztelt Közgyűlés. Nem lehet nem
megszólalnom ebben a témában, hiszen én pont annak a településnek vagyok a
képviselője, megyei képviselőségem mellett, amelyik itt listavezető negatív
szempontból, ami a demográfiai mutatókat illeti. Sátoraljaújhely országosan vezet a 22
százalékos lakosságszám csökkenéssel, amiben nem vigasz az, hogy a megye egésze
és Miskolc népessége is csökken. Tehát hiába minden eredmény, a kormányzati
sikerpropaganda, mi itt egészen mást látunk és egészen mást érzünk, hiszen ez a
népességcsökkenés ez eladhatatlanná teszi az ingatlanjainkat, leértékeli a vagyonunkat.
Tehát még az itt maradó népességet is fokozottan sújtja. Én már többször javasoltam
itt a közgyűlésben, de hát pusztába kiáltott szó valószínűleg, de azért most is
elmondom, hogy pozitív diszkriminációra lenne szüksége úgy a megyének, mint a
megyén belül azoknak a leszakadó régióknak, amiknek az éllovasa éppen a
Sátoraljaújhelyi Járás és Még Sátoraljaújhely városa is. Hiába érkeznek oda
milliárdok, a vége az lesz, hogy a település elnéptelenedik és lesz ott egy csomó
ragyogó beruházás, ami lehet, hogy turisztikai attrakcióként jól fog működni, viszont
az ott lakóknak az érdekét végül is nem szolgálja, mert nem marad, aki élvezi ezeket
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az eredményeket. Úgy tűnik, hogy a Kormány az süket és vak, hogy nem veszi észre
ezeket a negatív adatokat és akkor itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy
megköszönjem az előterjesztőnek az alapos és részletes elemzést, amit évről-évre
megkapunk, de sajnos akár ezt mi, akik az elnéptelenedő régiókban lakunk sajnos egy
gyászjelentésnek is felfoghatjuk. És hogy ez a Kormánynak szándékos politikája, vagy
csak a süket és vak politikának köszönhető, ezt nem tudom, de egy biztos, hogy az
országnak ezek a felső, északi, határ-menti régiói el fognak néptelenedni. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr hozzászólását. A
Kormány nem süket és nem vak, hanem teszi a dolgát és amikor lehet, akkor plusz
forrásokat biztosít. Egy dologra szeretném képviselő úr figyelmét felhívni, hogy a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban majdnem 800 milliárd forint
érkezik a megyei önkormányzatokhoz. Számolja ki képviselő úr, hogy 19 megyei
önkormányzat van és a 800 milliárd forintból 93 milliárd forint, több, mint 11%-a ide
jön megyénkbe a 19 megyéből. Ez egy olyan forrás, ami azt is jelzi, hogy valóban
kiemelten számítanak a mi tevékenységünkre és arra, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén
megyét fejleszteni kell.
Lukács András frakcióvezetőnek adom meg a szót.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés,
tisztelt Képviselőtársak. Szokás szerint érzelmeket generál az előterjesztés, amit
kézhez vettünk és amit az előttem szólókhoz hasonlóan én is nagyon informatívnak
tartok és hasznosnak. Érdemes azonban a számok mögé menni és további számokat
keresni, amit ez az előterjesztés nem tartalmaz, nem tartalmazhat esetleg, mert nem
volt ez a feladata. Nem mehetünk el a tény mellett, hogy a megye lakosságszáma
folyamatosan és elég határozottan, drasztikusan csökken. Ebben benne van a születés
és elhalálozás közötti negatív különbözet, benne van az elvándorlás a bevándorlás
közötti negatív szaldó is. Mindez következtetésekre kell, hogy ösztönözzön minket is,
a megye szereplőit is. Nem lehet azt mondani, hogy ez csak kormányzati feladat, ők
tegyék a dolgukat, mi pedig hátradőlünk, és mint a zsűri osztjuk az észt, vagy mondjuk
a kritikánkat, hogy mások mit rontanak el. Minden program annyit ér, amennyi
eredmény születik, amennyi eredményt hoz. A végeredmény az, hogy a megye
népessége folyamatosan csökken, a megye népességmegtartó ereje nem erősödik a
milliárdok ellenére sem.
Tisztelt Képviselőtársak. Örülünk annak, amikor szép mutatókat látunk, és azt látjuk,
hogy a születési hajlandóság Borsod-Abaúj-Zemplén megyében magasabb bizonyos
fokig, mint az országos átlag. Viszont, ha utánanézünk és utána kell néznünk, hogy
milyen életkorhoz kötődnek a növekvő gyermekvállalási kedvek, akkor nem mehetünk
el szó nélkül amellett a tény mellett, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a
gyermekvállalási kedv legdinamikusabban a 15-19 éves korosztályban, majd ezt
követően a 30-34 éves korosztályban emelkedett. Gondolkodjunk. Mindenkire
rábízom a következtetés levonását.
A másik adat. Hol növekedett leginkább a 3 és több gyermeket vállalók aránya, az
iskolázottság alapján? Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 8 általánost, vagy még azt
sem végzettek körében emelkedett ez a szám.
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Tisztelt Képviselőtársak, szeretném, ha végiggondolnánk, hogy egy-egy kormányzati
döntésnek milyen hatása van Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Lehet, hogy
országosan teljesen más az adat, de a mi megyénket ez így érinti.
És talán még egy apró jelzés. Nagyon sokat hallunk ma is a migrációs nyomásról, a
migrációs folyamatokról. Két számadat szintén Borsodból. 2010. január 1.-én BorsodAbaúj-Zemplén megyében tartózkodó külföldi állampolgárok száma 3837 fő, 2018.
január 1-én a dinamikus emelkedés hatására 2931 fő. Ennyit a szűk, szürke valóságról.
Köszönöm szépen a szót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úrnak a
hozzászólását. Nem gondolom, hogy kellene válaszolni Főtanácsadó asszony.
Köszönöm szépen.
Más jelentkezőt nem látok.
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 az
előterjesztést.

7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2017. évi gazdasági folyamatairól
Előterjesztő:
Weilandics Miklós, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóságának
igazgatója
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 12. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő Weilandics Miklós
urat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és
Vámigazgatóságának igazgatóját, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja,
egészítse ki a tájékoztatót, illetve tudom, hogy igazgató úr prezentációval készült.
Parancsoljon.
Weilandics Miklós, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatója: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés, igen tisztelt Hölgyeim és Uraim. Először is szeretném megköszönni az
invitálásukat, illetve, hogy ismételten napirendre tűzték Borsod-Abaúj-Zemplén
megye gazdasági folyamatainak megvitatását, megismerését. Én a magam és az
általam képviselt megyei Adó-és Vámigazgatóság nevében is nagyon szeretném
megköszönni a meghívásukat. Igen-igen fontosnak tartjuk azt, hogy mint az
adatvagyonnak a részbeni gazdájaként, nyilván hogyha megvan erre az igény és
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fogadókészség igyekezzünk több szempontból is, több megfigyelésből is
megvilágítani, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján hogyan látjuk a megye
gazdasági helyzetét. Tradíciója van ennek a témának. Én bízom benne, hogy így év
vége felé, tehát, amikor mi is el tudjuk végezni az összesítéseinket, hogy majd a
továbbiakban is igényt tartanak ezen - hogy mondjam úgy - szolgáltatásunkra. A
korábbi évekhez hasonlóan idén is igyekeztünk adózói csoportokra, különféle
szegmensekre tagolni az adózói társadalmat, vállalkozói társadalmat, bemutatni a
megye gazdasági folyamatait. Gondolom, nem lehet abban különösebb vita, hogy egy
ország, egy régió, egy megye fejlettsége és egy ország, egy régió és a megye
gazdaságának fejlettsége között igen-igen szoros összefüggés van. Van nálunk, ezt már
a korábbi években is említettem önöknek, egy maroknyi tervező, elemző csapat, akik
ilyenkor év vége felé mindig egy kicsit felvillanyozódnak, mivelhogy tudnak alkotni.
Nagyon köszönöm kedves Osztályvezető úr, hogy ebben az alkotó munkában idén is
igen tevékenyen részt vettek. Nyilván nem csak a közgyűlés felé készítünk anyagokat
ilyenkor. Még nagyobb köszönet illeti, hogyha tetszettek tanulmányozni az
előterjesztést, úgy gondolom a megye gazdasági életének szereplőit, illetőleg nyilván
elismerés illeti azokat is, akik segítettek és támogattak 2017. évben, illetőleg idén is.
Mint az előterjesztésben is számot adtunk arról, elsősorban a társasági adóbevallások
képezték az alapját az előterjesztésünknek, de nyilván ezen meghatározó körön kívül
igyekeztünk megvilágítani azt is, hogy az egyéni vállalkozók, illetőleg a
magánszemélyek tekintetében is a főbb gazdasági mutatók, jövedelmi mutatók hogyan
alakultak 2017-ben. Én úgy gondolom, hogy ebben igen-igen alapos tájékoztatást
adtunk és ami örömteli és ez gondolom itt a munkafolyamat során is egy bizonyos
húzóerőt jelentett, hogy pozitív történésekről tudtunk beszámolni, úgy a társasági
adóalanyok, az egyéni vállalkozók, mint a magánszemélyek tekintetében.
Az első dián a gazdasági szereplőkről adunk tájékoztatást és információt. A 80 ezer
gazdasági szereplő nem változott 2017. évben. Az egyéni vállalkozók számában történt
4 %-os emelkedés, ami úgy gondolom, hogy összefüggésben van azzal, hogy a
kisadózó vállalkozók tételes adója, tehát a KATA, igen-igen egyszerűsített
adminisztáció mellett, tehát a 12 milliós bevételi határ, tehát havi 1 millió forintot
figyelembe véve, megnövelte a lehetőségeket úgy az egyéni vállalkozók, mint a kisebb
mikro-vállalkozásnak minősülő társas vállalkozások számára.
Néhány oszlop-diagrammal igyekeztünk jelezni, hogy 2016. december 31-hez
viszonyítva és itt egy egészen friss adat van a végén egy november 1-ei, a KATA
adóalanyok, illetőleg a kisvállalati adónak az alanyai - az értékhatárok növelésével–
egyre többen tudtak ezt az adózási módot választani. Tehát itt a KATA adóalanyoknak
szinte a duplája, a KIVA adóalanyoknál pedig még nagyobb számbeli növekedés
figyelhető meg. Az is igaz, hogy a KATA adóalanyok egy része-tehát itt a mikrovállalkozásnak minősülő társas vállalkozók, akik ezt választhatják és a KIVA
adóalanyok teljes egésze lényegében a társasági adós vállalkozások táborát
csökkentették.
Készítettünk egy táblát a társasági adóbevallási adatok alapján. Itt 2016. évhez
viszonyítottunk. Én úgy gondolom, meg az előterjesztésben is tetszettek látni, hogy az
adatok önmagukért beszélnek. Nyilván minden évben, 15-20 éve is, tavaly is, idén is
vannak benne olyan nagyvállalkozások, amelynek akár a bevétel tekintetében, akár az
eredmény tekintetében, olyan meghatározók a megye gazdaságában, hogy bizonyos
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fokig torzítják is az adatokat, de tekintve, hogy ezek a nagyvállalkozások minden
évben benne vannak, tehát plusz-mínuszba úgy gondolom, hogy mindenféleképpen a
tényleges gazdasági folyamatokat erősítik az ő adataik is.
A nettó árbevétel 2017. évben 9%-kal növekedett, ebből azt hiszem ez az év volt az
első, amikor a megye gazdaságának az export teljesítménye meghaladta a belföldi
értékesítésnek az árbevételét. A belföldi értékesítésnek ez az 1,7%-os növekedése
lényegében, ha azt a 2 %-os inflációt figyelembe vesszük, azt jelenti, hogy a belföldi
árbevétel stagnált, de az export közel 17%-kal növekedett. Ettől jelentősebb, tehát
20%-ot meghaladó mértékű a hozzáadott érték növekedése, nyilván ennek van
bérköltség tartalma is. A bérköltségnél meg kell említeni, hogy itt történtek
kormányzati intézkedések folyamatosan az utóbbi években, mint minimálbér, garantált
bér tekintetében, de egyre inkább tapasztaljuk és bizonyos fokig az előző napirendi
pontnál is a bizonyosan ható tényezőknél szerepelt, hogy itt egyszerűen a piac is
kikényszeríti azt, hogy a bérek emelkedjenek a munkaerő megtartás miatt.
Az átlagos állományi létszám tekintetében hangsúlyozom, hogy itt a társasági
adóalanyokról van szó, tehát az közel hasonló szinten maradt. Amire szeretném
fölhívni a figyelmet, mint nagyon komoly hozammutatóra az adózás előtti
eredménynek a 70%-os, illetve az adózott eredménynek a 80%-ot meghaladó mértékű
növekedése. Ezek komoly teljesítmények úgy vélem.
A korábbi években is igyekeztünk számot adni, hiszen valamennyien valamilyen
kisebb települést, vagy régiót, vagy járást is képviselnek a közgyűlési
tevékenységükben, tehát jó néhány gazdasági jellemzőt, adatot járási bontásban is
igyekszünk bemutatni az anyagban és a mellékletekben. A területi különbségek
lényegében, mondhatjuk azt, hogy bizonyos fokig történelmileg kódolva vannak. tehát
itt az adottságokból adódóan nyilván Miskolc, Kazincbarcika és Tiszaújváros az a
három járás, ami meghatározó a megye gazdasági tevékenységében és a gazdasági
tevékenységet reprezentáló főbb mutatók tekintetében. Örömteli, hogy az egyéni
vállalkozók tekintetében is a 2017. évi adatok, összességében a bevételi adatok
növekedést mutatnak és ez igaz a KATA alanyokra is, ahol nyilván számbeli
növekedés is bekövetkezett.
Magánszemélyek jövedelemadó bevallásai: összességében néhány ezer fővel, azt
hiszem 2-3000 fővel kevesebb jövedelemadó bevallás érkezett be hozzánk 2017. évről.
Ami mindenféleképpen örömteli és ez nyilván a vásárlóérték, a vásárlóerő
növekedéséhez is hozzájárult, hogy az összes jövedelem 1 főre vetítve 12%-kal
növekedet, ez megközelíti az összes jövedelemnek az országos növekedési mértékét is.
Nem csak az adóhivatalnak és Pénzügyminisztériumnak, de az egész országnak nem
mindegy, hogy egy adott évben hogyan alakulnak a költségvetési bevételek. Itt Borsod
megyei adatokat tetszenek látni 2016. és 2017. évben. Összességében a megye
gazdasági szereplőitől 15,6%-kal több adóbevétel folyt be 2017. évben és ez majdnem
elérte a 390 milliárdot. Itt a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók elég meghatározóak,
de szeretném az áfa-növekményre felhívni a figyelmet, ahol kétségtelen a hatása a
gazdaság folyamatos fehéredésének.
Az elsőrendű célunk a 2017. évi gazdasági folyamatok bemutatása volt, de vannak
általános forgalmi adó bevallásaink 2018. évről is és itt az egy háromnegyed éves, az
I.-IX. havi adatok alapján igyekeztünk informálni önöket, hogy az áfa bevallások
alapján hogy látjuk az egy háromnegyed évi folyamatokat. Itt tekintve, hogy áfa
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bevallásokról van szó, eléggé óvatosak vagyunk, óvatos vagyok én is, azt azért
mindenféleképpen szeretném megemlíteni, és felhívni a figyelmet, tehát 2018-ról
beszélünk, hogy az összes értékesítés 12,6%-kal növekedett 2018-ban. Nyilván nem
lesz mindegy az, hogy ez milyen eredményesség, milyen jövedelmezőség mellett
történt a gazdasági élet szereplőinél, de úgy gondolom, hogy ez bizakodásra adhat okot
és ami nagyon lényeges, hogy az export növekedése továbbra is fennmarad, de
megmozdult kérem szépen a belföldi értékesítés. Tehát, ami éveken keresztül stagnált,
meg talán reálértékben egy kicsit csökkent is, megmozdult a belföldi értékesítés. Több,
mint 10%-ot meghaladóan növekedett a belföldi értékesítés a megyében. Az igazán
releváns adatok majd a 2018. évről szóló társasági adóbevallások alapján mondhatóak,
de mindenféleképpen bizakodásra ad alapot.
Ha már voltak ilyen kedvesek és meghívtak minket, tényleg csak távirati stílusban,
néhány olyan történésről szeretnék szólni, ami az adózókkal való kapcsolatainkat
jellemezte 2018. évben. Elektronikus Szja. 2018. évben már az őstermelőknek, áfás
magánszemélyeknek is adtunk bevallási ajánlatot és kiváltottuk a munkáltatói
adóelszámolást. Ez közel 600-700 ezer főt jelentett országos szinten. A
Kormányhivatallal együttműködve elmondhatjuk, hogy már a megye mind a 18
járásában ott van a NAV ügyfélszolgálata. Tehát 8 Kormányablakban jelentünk meg.
Folytatódott az elektronizáció a vámigazgatásban is, tehát a jövedéki-és
vámigazgatásban. A törvényhozás hatályba léptette az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvényt. Rengeteg új feladatot hozott számunkra. Itt mindjárt
megjegyzem, hogy 2019. január 1-től a törvényszéki végrehajtás is a NAV-hoz kerül.
A támogató eljárás egyre jobban kiszélesedik, ennek az a lényege, hogyha látunk
valami rendellenességet, akkor írunk a kedves adózónak, hogy vizsgálja felül a
nyílvántartásait és ha azt találja, rendezze önellenőrzéssel.
Adó-trafipax. Két féle adó-trafipaxunk van. Egyszer, amikor a NAV központi
honlapján, tehát a központi irányításunk ad ki egy tájékoztatást, hogy durván 10 nap
múlva, 2 hét múlva milyen szakmák számíthatnak az érdeklődésünkre, és van itt egy
helyi adó-trafipaxunk, amikor napra, szakmára, településre pontosan megmondjuk,
hogy mikor megyünk, elsősorban itt nyugtaadást ellenőrzünk és a foglalkoztatásnak a
jogszerűségét.
2018. júliusától étel-és ital-automatákra is kiterjesztettük az online pénztárgépek
rendszerét, illetőleg ebben kormányzati döntés született.
Tovább finomítottuk az EKAER rendszert. Igen-igen komoly gazdaságfehérítő hatása
van az EKAER-nek, minden érdekelt szerint. 2018. június 1-től szintén ettől indíttatva
beindult az on-line számlázás, az on-line számlaadat szolgáltatás.
2019. évet illetően a cégkapura szeretném felhívni a figyelmet, tehát a társaságok
vonatkozásában az ügyfélkapu helyébe a cégkapu lép. Az e-Szja tekintetében már az
egyéni vállalkozók részére is fogunk bevallási ajánlatot adni és arról nyilván tetszettek
értesülni, hogy itt az 5%-os lakás áfa alkalmazhatósága prolongálásra került azon
ingatlanok esetében, amelyek november elsején végleges építési engedéllyel
rendelkeztek. Még amit megemlítenék, hogy az áfában az alanyi mentesség hozzá lett
igazítva a KATA bevételi határához, a 12 millióhoz. Ez is több 100 ezer adózónak
jelent majd könnyebbséget.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, azt, hogy meghallgattak és külön
örülök annak, hogy a gazdasági folyamatokat illetően az előterjesztésünkben, nyilván
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minden relatív, de hogy ilyen kedvező történésekről számolhattunk be önöknek.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszön szépen igazgató úrnak a prezentációt. Az
előterjesztést két bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk is egyhangúlag tudomásul vette és tudomásulvételre ajánlja a
tájékoztatót a megye gazdasági folyamatairól. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Megállapítom, hogy 17 igen, 0 nem és 0
tartózkodással a Közgyűlés a tájékoztatót
tudomásul vette. Köszönjük szépen
igazgató úr.

8. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő:Lipták Attila tű. dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 13. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő Lipták Attila tűzoltó
dandártábornok urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatóját, valamint Dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok urat,
országos polgári védelmi főfelügyelőt.
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Felkérem Lipták Attila dandártábornok urat, hogy amennyiben szükségesnek találja,
egészítse ki a tájékoztatót.
Lipták Attila tűzoltó dandártábornok: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés.
Engedjék meg, hogy az írásos tájékoztató anyag elkészültét követő időszak
jelentősebb, a szervezetet érintő eseményekről, valamint az év hátralevő időszakára
vonatkozó tapasztalataink szerinti feladatokról még néhány kiegészítő gondolatot
tegyek.
A vonulási statisztikánk összetételében nem változott az elmúlt időszakban. Az írásos
tájékoztatóban október 31-ig szóló statisztikai adatokat látnak, ez továbbra is
változatlan, tehát mindig magas a tűzesetek száma. A fűtési időszak kezdetével sajnos
ez a szám még tovább romlik, hiszen nagyon sok épített környezetben bekövetkező
tűzesettel van dolgunk, amelyek már most is követeltek közvetlenül vagy közvetetten
halálos áldozatot is.
Itt szeretném figyelmükbe ajánlani, ami szintén szerepel az írásos tájékoztatóban, hogy
a szeptember 1.-i Tolcsvai Katasztrófaőrs átadással lezárult az az 5 éves tevékenység,
aminek eredményeképpen igen jelentősen tudtunk csökkenteni vonulási időket - a
riasztástól a beavatkozásig eltelt idő összességében a felére, 60%-ára tudott
lecsökkenni. Egy konkrét példát engedjenek nekem meg. A Tolcsvai Őrs szeptember
1-én elindult, még azon a héten két olyan lakóház tűzeset volt a szomszédos
településen, ahol 9, illetve 7 perc alatt tudtunk beavatkozni sokmillió forintos értéket
megmentve, ez korábban 24-26 perc volt. Én azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél.
Az elmúlt időszakban három olyan kiemelt országos szintű vetélkedő került
megrendezésre a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
szervezésében, amelyen a megyei igazgatóság csapatai is részt vettek. Nos, örömmel
tájékoztathatom önöket, hogy a megyei tűzvizsgálóink az előkelő 7. helyen végeztek,
nagy csatában egyébként a dobogóért is, valóban néhány pont választotta el őket a
verseny megnyerésétől. A műszaki mentő versenyen a miskolci tűzoltócsapatunk az 5.
helyezést érte el, míg a műveletirányítók országos versenyén csapatunk országos 2.
helyezést ért el.
Ami az év hátralévő időszakát érinti, örömmel adhatok tájékoztatást arról, hogy az
eddigi technikai fejlesztésünk tovább folytatódik, hiszen az év december közepén még
magasból mentő járművet, illetve erdőtüzes konténerszállító és erdőtüzes konténer
gépjárművet is átveszünk az igazgatóságra, valamint kicseréljük a katasztrófavédelmi
mobil laborunkat, ami eddig csak a nagyságrendek miatt „B” kategóriás teherautónak
számított, most már „C” kategóriás teherautó lesz. Tehát igen komoly
képességnövekedés figyelhető meg ennél a beavatkozó egységünknél is és emellett
még át fogunk venni egy olyan mobil vezetési pont kisbuszt is, amely a kár helyi
beavatkozás irányítását nagyban segíti, valamint veszünk még két tisztán elektromos
hajtású ügyintéző gépjárművet is. Ez vár még ránk az év hátralévő részében és biztos
vagyok benne, ahogy eddig, ezután is ugyanolyan lelkesedéssel, ugyanolyan
hitvallással fogják a kollégáim is és én magam is végezni a tevékenységünket, ahogy
eddig. Az Elnök úrnak, illetve a Közgyűlésnek az eddigi támogató munkáját
tisztelettel megköszönöm, és arra kérem és bíztatom önöket, hogy a jövőben is
támogassák a katasztrófavédelem munkáját. Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen igazgató úrnak a szóbeli
kiegészítését. Az előterjesztést két 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 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra ajánlja a
Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, Közgyűlés,
tábornok úr. Bizottságunk is megtárgyalta az előterjesztést és egybehangzó 11 igennel
tudomásul vette és tudomásulvételre ajánlja. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a tájékoztatót
tudomásul vette. Köszönjük szépen.

9. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Borsod-AbaújZemplén megyei munkájáról
Előterjesztő:Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Északmagyarországi Regionális Igazgatóság igazgatója
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 14. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertesse. Köszöntöm az előterjesztő Deé András Urat, a Széchenyi Programiroda
Nonprofit Kft. Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság igazgatóját, és felkérem,
hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Deé András Urat, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Északmagyarországi Regionális Igazgatóság igazgatója: Nem kívánom kiegészíteni a
tájékoztatót, amennyiben kérdés van, szívesen válaszolok.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy
bizottságunk tárgyalta a Területfejlesztési Bizottság. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, Közgyűlés.
Bizottságunk 11 igen szavazattal tudomásul vette a beszámolót, aki ott volt, Zsiga
László tanácsadó, ő tudott válaszolni a kérdésünkre. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. 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 szavazzanak a tájékoztató tudomásulvételéről.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a tájékoztatót
tudomásul vette. Köszönöm szépen.

10. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye ár- és belvízvédelmi helyzetéről
Előterjesztő:
Rácz Miklós, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság
igazgatója
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 15. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Kovács
István urat, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság műszaki titkárát, és
felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Kovács István, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság műszaki titkára:
Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Két apró kiegészítéssel szeretném megtoldani az
előterjesztésünket, amit megküldtünk. Az első az lenne, hogy elvégeztük az őszi
felülvizsgálatunkat, ezt minden évben megtesszük. Ez szeptember 18-október 30-i
időpontban zajlott. November 22-én megtartottuk a kiértékelő értekezletünket és
örömmel tájékoztatom önöket, hogy mindent rendben találtunk. Az őszi
felülvizsgálatunk kiterjed az árvízvédelmi töltéseknek, illetve műveinknek a
felülvizsgálatára, a tartozékoknak, zsilipeknek, magasépítmények, gátőrházak,
jégtörőhajó-park és anyag-, eszköz felszereléseknek a meglétére. Megállapításra
került, hogy a szertárakban, raktárakban minden védelmi anyag megfelelő
mennyiségben és minőségben rendelkezésre áll, úgyhogy felkészültünk a téli, illetve a
tavaszi védekezésre.
A másik, amit még meg szeretnék említeni, ez a jégtörőhajók felkészítése és szemléje.
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2017. évben volt ennek létjogosultsága, vagy látszott, hogy ez milyen fontos.
November 15-én a jégtörőhajó egységeknek a szemléje megtörtént. Itt is rendben
találtunk mindent. Biztonságtechnikai vizsgálatok történtek, feltöltésre kerültek a
jégtörőhajók üzemanyaggal és lassan, decemberben el fogják foglalni a 3
kezelésükben lévő telelőhelyet Tiszadobon, Tokajban, illetve a Tiszalöki vízlépcsőnél.
Hét jégtörőhajóról van szó és ezekkel is készen állunk esetleg a tél, illetve a tavasz
folyamán bevetésre, ha szükség lenne, illetve, ha a munkájukra szükség lenne.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszön szépen Kovács úrnak a kiegészítését. A
tájékoztatót két bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal a tájékoztatót
tudomásulvételre ajánlja a Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, Közgyűlés.
Bizottságunk is egyetértésben tudomásul vette a tájékoztatót és tudomásulvételre
ajánlja. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Pasztorniczky István képviselő úrnak adom meg a szót.
Pasztorniczky István: Köszönöm szépen a szót. Azért kértem, mert szeretném
megköszönni azt a gyors választ, amit Kovács úrtól megkaptam a bizottsági ülésen
felvetett kérdésekre, ami alapvetően két témakör volt. Az egyik a Sátoraljaújhely és
Sárospatak vasútvonalnak az esetleges árvízvédelmi funkciójára vonatkozott. A
válaszból megtudtam azt, hogy nem árvízvédelmi védvonalként kértek rá építési
engedélyt, nem tudom, hogy szabatosan fogalmazok-e, de amennyiben a vízjogi
engedélyt úgy adja ki a hatóság, akár arra is alkalmassá tehető, ha jól értelmeztem, de
jelen pillanatban nincs ilyen funkciója a most épülő új vasúti töltésnek.
A másik témakör a forráskataszternek a hiányosságaira hívtam fel a figyelmet. Sajnos
ezt a válaszból megtudtam, hogy az igazgatóság által küldött adat is hiányos, tehát ez
az országos forráskataszter nyilván megyei szinten is mindenképpen kiegészítésre,
pontosításra szorul, mert csak a sátoraljaújhelyi védekezési terv, vízvédelmi terv
tárgyalása kapcsán is több hiányosság derült ki. Tehát köszönöm szépen a gyors
választ.
Egyetlen apró észrevételem van még, ami szintén sátoraljaújhelyi vonatkozású, de
árvízvédelmi is. Ott épült egy új védvonal a Ronyvazug, ha jól emlékszem, a pontos
nevét nem tudom megmondani, új töltés épült a város déli részén, amit polgármester úr
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örömmel jelentett be annak idején, hogy aszfaltozott kerékpárút is van a tetején.
Viszont a táblák, a tiltó táblák, amik kint vannak a töltésen, azt jelzik, hogy mindenféle
járművel behajtani tilos, így kerékpárral is, kivéve az ÉVIZIG járművei. Ha
kerékpárral szabad, akkor ha egy kerékpár kiegészítő táblát kihelyeznének, akkor ezt a
helyzetet korrigálná, bár a rendőrök nem szoktak ott igazoltatni, ezt is elmondom, de
akkor teljesen jogszerű is lenne a helyzet. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm én is. Káli Sándor képviselő úrnak
adom meg a szót.
Káli Sándor: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Én úgy gondolom ezt, hogy az
egyik legjobb csapat számolt be itt a tevékenységéről, úgy gondolom, hogy a testület
tagjai is meg tudják erősíteni. Éppen ezért én általánosabb kérdéseket tennék fel, amire
nem biztos, hogy itt most helyszínen választ lehet adni és ezért én nem is kérek
választ, csak inkább olyat, hogy foglalkoznak-e ezzel. Idén végre én is elhittem, hogy
klímaváltozás tényleg van, főleg ez a példátlan szárazság, ami itt történt, ami a
vízgazdálkodást nyilván jelentősen befolyásolja. Kérdezni szeretném, hogy az ásott
kutak vízkivételezése arányaiban mit jelent? Tehát itt elég nagy botrány lett belőle,
szakmailag azért nem lett eléggé megindokolva, hogy tulajdonképpen mi is az az
arány, ami mondjuk úgy, hogy az államilag kontrolált vízkivételt és az ásott kutak
vízkivételét viszonyítani tudná. A másik dolog, pedig arra vonatkozna és ebben
viszont én elnök urat szeretném kérni, hogy az anyagban van egy olyan mondat, ami a
nagyvízi mederkezelésre vonatkozik, ahol 2015-ben megtörtént a tervegyeztetés, az
Országos Vízügyi Főigazgatóság ehhez hozzájárulását adta, viszont a miniszteri
kihirdetés még nem történt meg. Én úgy gondolom, mivel, hogy ez rendkívül
fajsúlyos, egész megyét érintő dolog, hogy elnök urat kérjem fel, hogy ebben
lobbizzunk. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Kovács úr kíván
válaszolni?
Kovács István, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság műszaki titkára:
Köszönöm szépen a kérdéseket képviselő úrnak. Igen. Szakosztályokhoz tartoznak
ezek a kérdések, de úgy gondolom, hogyha írásban megválaszoljuk szintén, mint
képviselő úrnak akkor az kimerítőbb lesz, mint amit én tudnék most felületes választ
adni, úgyhogy az e-mail címére eljuttatom a két kérdésben a hivatalos válaszunkat.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. És akkor talán az ÉTVT,
Észak-magyarországi Terület-és Vízgazdálkodási Tanács elnökeként annyit
mondhatok, hogy a nagyvízi meder terveit az ÉTVT-n tavaly két alkalommal is
tárgyalta. Elkészültek azok a szimulációs programok, amelyek arról szólnak, hogy egy
adott vízemelkedés esetén milyen területeket fog, milyen mértékben elönteni nagyobb
mennyiségű víz. Elkészült az az országos adatbázis is, ami alapján a Parlament elé
kellene, hogy kerüljön ennek az elfogadása. A Minisztérium azt mondta, hogy
bizonyos területeken nem ért egyet és leginkább azokon a területeken, amelyek arról
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szóltak, hogy a vízemelkedéssel elönti-e ezt a területet, hogy azon a területen milyen
építési engedélyek adhatók ki. Ezért húzódik még ennek a fejezete, amint a
Minisztérium és a szakma megegyeznek ebben a dologban, megy a Parlament elé és ez
is helyére fog kerülni.
Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem látok.
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.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kovács úr Köszönjük szépen az előterjesztést.

11. Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Piroska Miklós, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 16. sorszám alatt
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Páldi
Tamás Attila urat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
területfejlesztési referensét, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja,
egészítse ki a tájékoztatót.
Páldi Tamás Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
területfejlesztési referense: Köszönöm szépen, de nem kívánom kiegészíteni a
tájékoztatót. Kérdés esetén nagyon szívesen válaszolok.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Páldi úr. 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 11 egybehangzó igen szavazattal tudomásulvételre
javasolja a Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, Közgyűlés.
Bizottságunk előterjesztő hiányában nem tárgyalta meg, de kérdésekre, véleményekre
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adtunk helyet, ha lettek volna és akkor azt írásban továbbítjuk, hogy ezen a fórumon
lehessen azt tárgyalni. Úgyhogy nem tárgyaltuk. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a tájékoztatót
tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Páldi úr köszönjük szépen a tájékoztatót. Jó utat
kívánok.

12. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési
végrehajtásának helyzetéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Operatív

Program

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 17. 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
beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent
felhívásokról, a benyújtott, illetve a támogatott pályázatok statisztikai adatairól szól.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat ezen operatív programmal
kapcsolatban két nyertes pályázattal is rendelkezik: a TOP-3.2. intézkedés keretében,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és
átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása; valamint a TOP-5.1.
intézkedés keretében, - Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés BorsodAbaúj-Zemplén megyében.
A beszámolóban a pályázatok előrehaladásán kívül ismertetésre kerülnek a
BorsodAbaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzati
Hivatal
konzorciumi
együttműködésben megvalósuló projektjeinek főbb adatai is.
Kérjük a tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megtárgyalni szíveskedjen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A beszámolót két bizottságunk
véleményezte. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a
Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, Közgyűlés.
Bizottságunk is tárgyalta ezt az előterjesztést és 10 igen, 1 tartózkodás mellett
elfogadta, 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 a Közgyűlés 21 igen,
0 nem, 1 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
61/2018. (XI. 29.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának helyzetéről szóló beszámolót
és elfogadja azt.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
értelem szerint

13. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált Területi Programjának
módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 18. sorszám alatt
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés.
Önkormányzatunk a megye Integrált Területi Programjának aktualizálása érdekében az
alábbi, főbb kiegészítéseket és módosításokat végezte el:
Forrásátcsoportosítás, felhasználás: Borsod-Abaúj-Zemplén megye esetében az
átcsoportosításra előterjesztett összeg 9.000.000 Ft, melyre a megye 7 évre allokált
keretéből még le nem kötött, szabad forrás nyújt fedezetet. A módosítás elfogadásával
a TOP 5.1 intézkedés 7 éves keretösszegéből a TOP 1.4 intézkedés keretösszegére
történik átcsoportosítás.
Mivel a TOP prioritási forráshelyzete alapján a TOP 1.4 intézkedésen az
átcsoportosított keretösszeg terhére kizárólag új bölcsődei férőhelyek létesítésére
nyílik lehetőség, ezért az átcsoportosított keretösszeg „fejlesztési cél” forrásfelhasználási módon kerül elkülönítésre.
A Megyei Önkormányzat az ITP I-IV számú mellékletét képező „Forráskeret allokáció
I.”, „Forráskeret allokáció II.”, „Indikátor vállalások”, valamint „Ütemezés” című
táblázatok esetében is elvégezte a szükséges módosításokat.
A tisztelt Közgyűléstől azt kérjük, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a javaslatot
elfogadni szíveskedjen. Köszönjük szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Hogy mindenki számára egy
kicsit érthetőbb legyen. A Foglalkoztatási Paktumok tekintetében az Irányító Hatóság
lehetőséget adott a megyei önkormányzatoknak, hogy végiggondolják, hogy akarnak-e
a Foglalkoztatási Paktumban ekkora forrást felhasználni. Jellemzően a dunántúli
megyék úgy döntöttek, hogy a Foglalkoztatási Paktumban kevesebb forrást használnak
fel és nekik lehetővé tette, hogy az átcsoportosítást elindítsák az energetika irányába.
A mi esetünkben 7,7 milliárd forint volt az, ami paktumfelhasználásra fordíthatódott a
93 milliárd forintból. A 7,7 milliárd forintból, mintegy 2,3 milliárd forint a megyei
önkormányzat megyei paktumjában került felhasználásra, egy 5 éves időtartalomra. A
mögöttes tartalom 5,4 milliárd, az pedig a helyi paktumok tekintetében kerül
felhasználásra. 11 helyi paktum alakult meg a megyében. A 11 helyi paktum fogja az
5,4 milliárd forintot az elkövetkező időszakban felhasználni, ők viszont csak 36
hónapra alakultak és az indikátorok tekintetében is az a megállapodás, hogy a megyei
önkormányzat indikátorai, az 1500 fő, helyi paktumok indikátorai pedig 3500 fő.
Forrásarányosan került az indikátor megosztásra. Ezen a soron maradt mintegy 9
millió forint, ha levesszük a sorból a Megyei Paktumnak a működését és levesszük a
11 kis helyi paktumnak a pályázati költségét, még marad 9 millió forint. Ennek a 9
millió forintnak az átsorolásáról van szó. Ezt kérte az Irányító Hatóság, hogy az idén
tegyük meg, hogy ezt a 9 millió forintot áttesszük mi is energetikára, mint ahogy az
ország dunántúli megyének nagy része élt ezzel a lehetőséggel. Nekünk nem olyan
nagy forrás, de annak érdekében, hogy ne legyen forrásvesztés, ezért az a javasolat,
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hogy ezt a 9 millió forintot energetikára tudjuk majd felhasználni. 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 11 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: Elnök úr, Közgyűlés.
Bizottságunk is egybehangzó 11 igen szavazattal támogatja a határozati javaslat
elfogadását.
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 a Közgyűlés 23 igen
szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással a
határozati javaslatot elfogadta. Köszönöm
szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
62/2018. (XI. 29.) határozata
Tárgy: Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált Területi Programjának
módosítására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Integrált Területi Programjának módosításáról szóló javaslatot és az alábbi
döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált Területi Programjának
módosítására vonatkozó javaslatot az előterjesztésben, és a határozati javaslat
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
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2. A Közgyűlés felkéri Főjegyzőjét, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált
Területi Programjának módosított változatát az illetékes döntéshozó részére küldje
meg.
Felelős:
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
Határidő: azonnal
A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálhatóak a
Mellékletek között 19. sorszám alatt.

14. 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 20. sorszám alatt
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az
1364/2016. (VII.13.) Kormányhatározatban foglalt döntés alapján a Megyei
Önkormányzat, a Megyei Kormányhivatal, a Megyei Önkormányzati Hivatallal és a
BORA 94 Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-vel konzorciumi
együttműködésben megyei foglalkoztatási projektet valósít meg.
A projekt célja: képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása a köz- és
gazdasági szféra partnerségében; ezen belül a hátrányos helyzetű, megváltozott
munkaképességű munkavállalók elhelyezkedésének segítése.
A Paktum a 2017. júliusában elkészített Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Foglalkozatási
Stratégiája dokumentumhoz kapcsolódóan évente egy alkalommal szakmai
gyorsjelentést készít a megye foglalkoztatási helyzetéről. Ahogyan az elmúlt évben a
stratégia készítésekor, így ez évben a gyorsjelentés készítését is szakmai egyeztetés
előzte meg, mely során a paktumszervezeti tagok és a paktumirodák munkatársai,
projektvezetői mondták el tapasztalataikat.
A szakmai gyorsjelentést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Foglalkoztatási és
Gazdaságfejlesztési Paktum Paktumszervezete az 5/2018. (X.10) határozatával 2018.
október 10-én elfogadta. A gyorsjelentés a projekt honlapján tekinthető meg.
A jelen előterjesztés számot ad továbbá az eddig végzett feladatokról, együttműködési
formákról, rendezvényekről, bemutatja a megyei paktumiroda ernyőszervezeti,
koordinációs és monitoring tevékenységét, tájékoztatást ad a kérdőíves felmérés
folyamatáról, az indikátorok teljesüléséről, és a paktum honlapjáról, amely mint ismert

41
a www.bazpaktum.hu címen érhető el. Ennek elfogadását kérem a tisztelt
Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a három
bizottságunk megtárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, Közgyűlés.
Bizottságunk is 11 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja, vagyis
tudomásulvételre a tájékoztatót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonya:
Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk a tájékoztatót 10 igen egybehangzó
szavazattal tudomásul vette és javasolja tudomásulvételre.
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 23 igen,
0 nem, 0 tartózkodással a tájékoztatót
tudomásul vette. Köszönöm szépen.

15. Javaslat a Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatása tárgyában
hozott 44/2018. (VI.28.) határozat módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 21. sorszám alatt

42
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 Önkormányzat Közgyűlése 44/2018. (VI.28.)
határozatával a Magyarországi Légimentésért Alapítvány részére 100.000,- Ft
támogatást biztosított, amelyet az Alapítvány kizárólag a 2018. szeptember 22. napján,
a miskolci repülőtéren megrendezésre kerülő és az egészséges életmódra felhívó
rendezvény költségei fedezetére fordíthatott.
Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Leskó István 2018. szeptember 17. napján kelt
levelében kérelemmel fordult a közgyűlés elnökéhez, mely szerint a jótékonysági
futóverseny támogatása tárgyában megkötött szerződésben szereplő megvalósítási
dátumot 2018. október 28. napi dátumra módosíthassa. Előadta továbbá, hogy a
rendezvény „Fuss, hogy mások is túlélhessék” címet kapta.
Elnök úr a módosított kérelemben foglaltakat támogatásra javasolja.
Ennek elfogadását kérjük a tisztelt Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy
bizottságunk véleményezte. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen
szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással a
határozati javaslatot elfogadta. Köszönöm
szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
63/2018. (XI. 29.) határozata
Tárgy: a Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatása tárgyában hozott
44/2018. (VI.28.) határozat módosítása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Magyarországi
Légimentésért Alapítvány támogatása tárgyában hozott 44/2018. (VI.28.) határozat
módosítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés a 44/2018. (VI.28.) határozatot a következők szerint módosítja:
A határozat 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:
A Közgyűlés a Magyarországi Légimentésért Alapítvány (3529 Miskolc, Perczel
Mór utca 42. III/12.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 100.000,- Ft
támogatást biztosít, amelyet az Alapítvány kizárólag a „Fuss, hogy mások is
túlélhessék” elnevezésű, a miskolci repülőtéren 2018. október 28. napján
megrendezett rendezvény költségei 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: Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötött megállapodás
módosításának aláírására.
Felelős: Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős: Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: értelemszerűen

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Zárt ülés következik, mert erről döntött a
Közgyűlés.
Zárt ülést követően

17. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Pasztorniczky képviselő úr jelezte, hogy
Egyebekben kíván hozzászólni. Megadom a szót képviselő úrnak.
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Pasztorniczky István: Köszönöm a szót tisztelt Közgyűlés. A közelmúltban a sajtóból
értesültünk róla, hogy Szögi Lajos egyik gyilkosa szabadlábra kerül, de nemcsak, hogy
szabadul, hanem a rossz börtönviszonyokra való hivatkozással 5 millió forintos
kártérítést is megítéltek neki. A Mi Hazánk Mozgalom és személy szerint én is
mélységesen fel vagyunk háborodva emiatt. Ez a bírósági ítélet nem az
igazságszolgáltatás, hanem felhívás arra, ami a lincselés során is elhangzott egyes
hírek szerint: „Öld meg a magyart”. Ha nem is ez volt a szándéka az ítéletnek, a hatása
ez lesz. Ezt akarjuk? A mi hazánk biztosan nem és én sem és remélem a közgyűlés
sem. Jó lenne, ha a közgyűlés együttesen is állást foglalna ebben a kérdésben és
tiltakozna ez ellen a magyarellenes jogalkalmazás ellen, hiszen az áldozat családja
nem kapta meg a megítélt kártérítést sem. Úgyhogy én nem készültem határozati
javaslattal, de kérem Elnök urat, hogyha egyetértenek vele a következő ülésre egy
ilyen nyilatkozatot állítsanak össze. Ez lett volna az egyik közérdekű kérésem, vagy
megszólalásom.
A másik egy kicsit konkrétabb, helyi vonatkozású és Elnök úrnak szól első sorban.
Tisztelt Elnök úr. Meglepődve láttam, mikor az épületbe bejöttem, pontosabban
kimentem a Városház tér felé a bejáraton, hogy el van szalagokkal korlátozva a terület
és omlásveszélyre figyelmeztető táblák vannak kitéve, vagy felíratok vannak kitéve.
Kérdezem Elnök úrtól, hogy kell-e tartanunk attól, hogy a fejünkre szakad a
Díszteremből nyíló erkély, meddig lesz lezárva a terület és van-e forrása a megyei
önkormányzatnak az omlásveszély elhárítására. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úrnak a kérdést.
Pozitív válasszal tudok szólni a felvetett építészeti probléma miatt. A szalagozás
körülbelül 3 hete történt meg. Miután az „A” épület közös tulajdonban van a
Kormányhivatallal-nagyobb részt a Kormányhivatal tulajdona kisebb részt a miénkmeg kellett keresnünk a Kormányhivatalt, hogy közösen induljunk el az épület
rehabilitáció területén. A probléma az, hogy az esővíz elvezetés meghibásodott és az
esővíz egy része a falra folyt, ezért történt a falomlás. A lekerítés ideiglenes jellegű,
ezt egy hálózással fogjuk majd felváltani, de van már informatív ajánlatunk, hogy
ennek a javítása mintegy 1,2 millió forintba fog kerülni. A Kormányhivatal
vezetőjével leleveleztük azt, hogy ki mekkora részt vállal ebből az egészből, úgyhogy
hamarosan megtörténik a vállalkozó kiválasztása is. Ezt az épülethibát orvosolni
fogjuk, a költségvetésünk természetesen lehetővé teszi ennek a hibának a kijavítását.
Abban a tekintetben, amit Szögi Lajos gyilkosáról mondott képviselő úr, én nem
gondolom, hogy nekem kellene erről dönteni. A közgyűlést mindjárt meg fogom
szavaztatni, hogy kíván-e ebben valamilyen szinten állást foglalni, akkor mehetünk
tovább, ha most a közgyűlés többsége úgy dönt, hogy nem kíván ebben állást foglalni,
akkor kérem képviselő urat értse meg a közgyűlés határozatát, mert a Mi Hazánk
Mozgalom nem része a közgyűlésnek, a közgyűlés tagjai pedig felnőtt emberként
tudnak dönteni, hogy kívánnak-e ezzel foglalkozni, vagy nem. Erkölcsileg azt
gondolom, hogy igaza van képviselő úrnak, csak nem biztos, hogy ennek a
közgyűlésnek, ebben a tekintetben, ilyen határozatot kell hozni.
Úgyhogy én azt javaslom a közgyűlésnek, hogy szavazzunk abban a tekintetben, hogy
kívánunk-e hivatalos állásfoglalást tenni a képviselő úr által felvetettekkel. Aki úgy
gondolja, hogy igen, az az igen gombot nyomja meg, aki nem gondolja úgy, hogy a
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közgyűlésnek ebben állást kellene foglalnia, az a nem vagy a tartózkodott gombot
nyomja meg. Visszaigazolást kérek ebben a tekintetben.
Köszönöm szépen. A szavazás eredménye
képviselő úr, 5-en kívánják azt, hogy
valóban érdemi válasz legyen, 6 nem, 4-en
tartózkodnak, a szavazásban nem vettek
részt 4-en. Tehát azt látom, hogy nincs
meg a többség, ebben a tekintetben a
közgyűlés nem fog állást foglalni
hivatalosan.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Más hozzászóló jelentkezését nem kaptam meg a
napirend tárgyalásakor.
Felhívom a Közgyűlés tagjainak figyelmét arra, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséggel kapcsolatos levél december hónapban majd megküldésre kerül
minden képviselő részére. Kérem, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek
2019. január 31. napjáig tegyenek eleget.
A Megyei Önkormányzat 2018. december 5-én 16,30 órakor Mikulás ünnepséget tart a
Megyeháza Dísztermében. Erről képviselőtársaim a megküldött meghívóból
értesülhettek.
Szeretettel várjuk a képviselőket gyermekeikkel, unokáikkal. Aki nem jelentkezett, de
mégis részt szeretne venni, még megteheti.
Tájékoztatom továbbá a Közgyűlést arról, hogy 2018. december 13-án 16,00 órai
kezdettel kerül sor itt a Díszteremben, az immár szokásos évzáróra és állófogadásra.
A mai napra én köszönöm mindenkinek munkáját. Jó pihenést kívánok
mindannyiuknak.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke

