Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1587-18/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2019. február 14.. 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
Dr. Csiba Gábor
Csiger Lajos
Demkó Dóra
Jámbor Márk

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

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

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

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

Távol: Balla Gergő, Hocza Tamás Attila, Janiczak Dávid, Szegedi Judit Katalin, 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. Dr. Gerőcs-Tóth Andrea főigazgató
C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
1. Dr. Kriza Ákos polgármester
D. napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
1. Czakó Mónika, az Aba Turisztikai Egyesület alelnöke (meghívó
szerinti 9. napirend)
2. Major Éva, az Aba Turisztikai Egyesület TDM menedzsere
(meghívó szerinti 9. napirend)

megjelent
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
igen
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3. Nagy Réka, MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketin
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője (meghívó szerinti 9.
napirend)
4. Dankó Dénes, a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület
elnöke (meghívó szerinti 9. napirend)
5. Posta György, a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernádvölgye
Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület elnöke (meghívó szerinti
9. napirend)
6. Lenártek András, a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
(meghívó szerinti 10. 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

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

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

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző, Dr. Sáfrány
Borbála osztályvezető, Bánkuti Eszter osztályvezető, Mácsai Mónika Melinda
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pénzügyi csoportvezető, Simon Gáborné informatikus, Szigeti-Molnár Krisztina
jegyzőkönyvvezető.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Képviselőtársaim javaslom, hogy kezdjük
meg mai munkánkat. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelettel köszöntöm a Közgyűlés
megjelent tagjait, meghívott vendégeinket, 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, ülésünket megnyitom. Kérem, szíveskedjenek pultjaikat
bekapcsolni. Jelenléti szavazást kérek. Kérem, szíveskedjenek megnyomni az igen
gombot.
Megállapítom,
hogy
24
megyei
önkormányzati képviselő van jelen a
teremben.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Négy képviselőtársunk Janiczak Dávid, Szegedi
Judit, Balla Gergő és Vécsi István képviselőtársunk jelezte, hogy a mai nap folyamán
nem tudnak részt venni az ülésünkön.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (3a) bekezdése alapján tájékoztatom a
Közgyűlést a legutóbbi Közgyűlést követően történt eseményekről, meghozott
döntésekről. Tájékoztató a legutóbbi 2018. szeptember 13.-ai ülés óta történt fontosabb
eseményekről.
 2018. 12.07. Miskolc, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és
Szabadidő Egyesület szervezésében megtartották a hagyományos Jó tanuló, jó
sportoló díjátadó gálát. Ezen részt vettem, köszöntöttem a vendégeket és díjat
adtam át.
 2018.12.08. Tokaj, köszöntőt mondtam a magyar-orosz barátsági
rendezvényen, melyet minden évben megrendeznek, a Nagy Péter cár idején
kezdődött borbarátság emlékére.
 2018.12.10. Miskolc, rendkívül közgyűlést tartottunk itt a Megyeházán. Elég
sok képviselőtársunk hiányzott.
 2018.12.11. Miskolc, megyei felzárkózás-politikai együttműködések
támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan címmel
tartottunk szakmai tanácskozást a Megyeháza Dísztermében.
 2018.12.11. Szerencs, Nagy István agrárminiszter és Koncz Ferenc
országgyűlési képviselő társaságában részt vettem a Szerencsi csoki védjegy
átadáson, a Nestlé és a Bon-Bon Kft. írtak alá megállapodást, a védjegy
használata visszakerült Szerencsre, a táblás csokoládé termékekre.
 2018.12.12. Miskolc, köszöntőt mondtam az Észak-Magyarország Vigadóban
megtartott éves polgármesteri találkozóján. A közgyűlésünk több polgármestere

4



















is részt vett ezen a találkozón, az Észak-Magyarország ismertette a 2019-es
megjelenési lehetőségeket és erről tudtunk érdemben beszélgetni.
2018.12.13. Miskolc, Évzáró estet tartottunk alelnök asszonnyal itt, a
Megyeháza Dísztermében, ahol tájékoztattuk az érdeklődőket a 2018-ban
történt a megyei önkormányzatot érintő eseményekről.
2018.12.14. Budapest, részt vettem a hagyományos „Országházi
Gyermekkarácsonyon”, Kövér László házelnök úr társaságában. Az ünnepségen
közel 800 hazai és határon túli nehéz anyagi helyzetben élő általános iskolást
látott vendégül a Parlament.
2018.12.17. Miskolc, a Megyeháza Szász-termében fogadtam a kínai
partnerrégiónk, Csiangszi (Jiangxi) tartományi delegációját. A megbeszélésen
első sorban a szakoktatás iránt érdeklődtek és szeretnék felvenni a Miskolci
Szakképzési Centrummal, ezen belül is, az építőipari szakiránnyal a
kapcsolatot. Igazából az elképzelés az lenne, hogy gyerekek menjenek ki innen
Csiangszi tartományba, illetve onnan is érkezzenek ide egy átmeneti időszakra.
2018.12.19. Miskolc, részt vettem a kapcsolatépítő gazdasági megbeszélésen
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő asszony szervezésében, ahol PonevácsPana Petra, valamint Szinay Attila helyettes államtitkárok mondták el a
tárcájukhoz tatozó legfontosabb információkat, ami a megye fejlesztését
érintette.
2019.01.08. Miskolc, részt vettem a Megyeházán tartott Wass Albert
megemlékezésen, ahol Alelnök asszonnyal, Főjegyző úr társaságában
megkoszorúztuk a Megyeháza udvarán lévő emlékhelyet.
01.11. Miskolc, Szijjártó Péter miniszter úr társaságában részt vettem a
Boschban a 200 milliomodik termék legyártása alkalmából rendezett
ünnepségen, amelynek keretében újabb fejlesztést jelentettek be, egy 14
milliárd forintos fejlesztést fognak idehozni a megyébe.
01.11. Szirmabesenyő, Huszti Gábor polgármester úr meghívására Csöbör
Katalin országgyűlési képviselő asszonnyal a település évindítóját sikerült
megszervezni.
01.15. Miskolc, köszöntőt mondtam Zajácz Tamás bőrműves kiállításán a
Szabó Lőrinc Könyvtárban. A bőrművész már itt is állított ki az aulában, nem
egy alkalommal.
01.16. Miskolc, jelentős érdeklődés mellett rendeztük meg a Megyeháza Szásztermében a hagyományos évindító sajtóreggelit, amelyen Alelnök asszonnyal és
Főjegyző úr társaságában a megjelent sajtó képviselőit tájékoztattuk a 2019-ben
várható eseményekről.
01.17. Miskolc, részt vettem és köszöntőt mondtam a Megyeházán
megrendezett I. Marketing Konferencián. Az I. Marketing Konferenciára azért
került sor, mert a tavalyi évben Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyerte el az
„Aktív marketing megye” kitüntető címet. Ennek megfelelően egy picit ezen a
területen is elkezdtünk mozgolódni. A meghívotti kör: polgármesterek, jegyzők,
paktum munkatársak és marketing szakemberek voltak, az érdeklődés egészen
jól alakult több, mint 70 fő fogadta el az első körben a meghívást.
01.19. Kazincbarcika, Demeter Zoltán képviselő úrral részt vettem és
köszöntőt mondtam a Floorball Országos Diákolimpia döntőjén. Nagyon

5










aktívak az olimpiások. A szervezés tekintetében pedig az idén is lesz egy
komoly rendezvényük, áprilisban kézilabdát fognak majd idehozni, szintén
diákolimpia országos döntőt.
01.23. Miskolc, a Megyeházán a paktum keretében kerekasztal konferenciát
rendeztünk az EFOP által támogatott felzárkózás-politikai projektekről.
Főosztályvezető érkezett hozzánk előadásra a Minisztériumból, az elmondottak
alapján az látható, hogy az elkövetkezendő három évben csak az EFOP
programok keretén belül mintegy 35 milliárd forint fog érkezni a megyébe, ez
komoly lehetőség arra, hogy ezen a területen is nagy előrelépés születhessen.
01.24. Szirmabesenyő, részt vettem a FORBEST környezeti neveléssel
kapcsolatos magyar-szlovák projekt záró konferenciáján, ahol előadást
tartottam az Interreg pályázati lehetőségekről.
01.29. Edelény, Kasler Miklós miniszter úr, Demeter Zoltán, országgyűlési
képviselő és Orosz Atanáz, püspök úr társaságában részt vettem a görög
katolikus iskola gyógytorna termének a felavatásán. Egy nagyon szép ünnepség
volt.
02.02. Sajóvámos, részt vettem a kolbásztöltő fesztiválon. képviselőtársaim
már értesülhettek arról, hogy tavaly is sikerült rekordot dönteniük a
Sajóvámosiaknak, az idén egész pontosan Guinness rekordot döntöttek, hisz
2431 méternyi kolbászt töltöttek meg. Ez valóban egy nagyszerű eredmény.
02.05. Miskolc, részt vettem a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal országos innovációs fórum sorozatának nyitó rendezvényén és a
köszöntőben megerősítettem, hogy a fejlődés szempontjából nagy jelentőséget
tulajdonítunk az innovációnak, különösen a kis-és közepes vállalkozói szektor
szempontjából. Ez a rendezvénysorozat most indult el és Miskolc volt az első
állomása, de minden megyére kiterjedő lesz.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § (1)
bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a mai ülésen a 2019. évi
munkatervben foglalt valamennyi előterjesztés megtárgyalásra kerül.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a Közgyűlés
napirendjére, így a következő napirend elfogadását javaslom:
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

2019.

évi

2. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú Gazdasági
Programjának (2015-2019) végrehajtásáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
közbeszerzési tervének elfogadására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

2019.

évi
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4. Tájékoztató a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások
felülvizsgálatáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2019. évi szabadság
ütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
6. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2018. II. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés alelnöke, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár Bizottság elnöke
7. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00014 azonosító számú, Borsod-AbaújZemplén megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi
esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan című pályázat előrehaladásáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
8. Tájékoztató A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Kárpátaljai
Megyei Tanács közös együttműködésével megvalósuló kulturális programok
című, TTP-KP-1-2018/1-000320 azonosító számú pályázat lezárásáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
9. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei TDM szervezetek tevékenységéről
Előterjesztő:
a megyei TDM szervezetek vezetői
10. Javaslat a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának
módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
11. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj 2019. évi
adományozására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
12. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj 2019. évi
adományozására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
13. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Megkérdezem, hogy a Közgyűlés tagjai részéről
egyéb napirendi javaslat van-e, amennyiben van, azt kérem, szíveskedjenek jelezni.
Pasztorniczky István képviselő úr jelentkezett szólásra. Megadom a szót.
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Pasztorniczky István: Köszönöm a szót. Tisztelt Közgyűlés, Elnök úr. A napirendhez
kapcsolódóan mondanám el, amit az előző pontban is elmondott Elnök úr, hogy
december 10-én rendkívüli közgyűlés volt. Sajnos ennek a közgyűlésnek az
összehívása súlyosan jogsértően történt. Talán ennek is a következménye az, hogy az
ellenzékből egyedül Lukács András frakcióvezető úr volt jelen, viszont valamennyi
kormánypárti képviselő itt volt. Az, hogy nem voltunk jelen, az annak a
következménye, hogy a meghívó a szokásos úton nem került kiküldésre. Tehát emailben nem kaptunk értesítést az ülésről. Ez pedig azt is jelenti, hogy az ott hozott
döntések úgy a nyílt, mint a zárt ülésen hozott döntések támadhatóvá váltak, mivel
jogellenes volt az összehívás. Én ezért arra tennék javaslatot, hogy az akkori
napirendeket vegye most is napirendre a Közgyűlés és döntsön akár visszamenőleg is
megerősítve az akkor hozott jogsértő döntéseket. Ez egy konstruktív javaslat. Persze
előzetesen osszák ki az előterjesztéseket, meg azokat a nyilatkozatokat, amiket én
utólag kikértem és a zárt ülésen milliárdos összegekről szóló döntésre javaslattétel volt
a napirenden, tehát ez elég súlyos kérdés, ezért teszem ezt a javaslatot.
Még egy javaslatom van. Javaslom, hogy a TDM szervezetek beszámolóját vegyük az
elejére, nem tudom hány vendég van jelen, de rájuk való tekintettel javasolnám ezt és
azt is jelezném, hogy sajnos nem tudok végig maradni az ülésen, mert fél 12 órakor
távoznom kell. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Képviselő úr. A decemberi
meghívó normális körülmények között ugyanúgy került kiküldésre, mint előtte. Az,
hogy most törvényellenes, az az ön elképzelése, hogy törvénytelen módon történt,
szerintem nem. A TDM-ek tekintetében azt gondolom, hogy én nem javaslom a
változást, majd szavazni fog róla a közgyűlés. Az, hogy képviselő úrnak 2 havonta
egyszer kell, hogy idejöjjön közgyűlésre és akkor sem ér rá, arról meg nem én tehetek.
Lukács András képviselő úrnak adom meg a szót. Frakcióvezető úr parancsolj.
Lukács András: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr. Szeretném bejelenteni, hogy az
Egyebek napirendben két témában szeretnék kérdést feltenni. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Szamosvölgyi Péter képviselő úrnak adom meg a
szót. Ügyrendi.
Szamosvölgyi Péter: Köszönöm szépen. Elnök úr, majd a következő közgyűlésre
készítsen Főjegyző úr egy rövid tájékoztatót, hogy az ügyrendi hozzászólás és a sima
hozzászólás között mi a különbség, mert amit Pasztorniczky úr elmondott itt, az
ügyrendi kérdés lett volna. Sajnos nem jó gombot nyomott. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Budai Erzsébet bizottsági
elnök asszonynak adom meg a szót.
Budai Erzsébet: Elnök úr csak szeretném bejelenteni, hogy az Egyebek között, majd
egy rövid hozzászólásra kérek lehetőséget.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Főjegyző úrnak adom meg a szót.
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Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az
Egyebekben én is szeretnék egy rövid tájékoztatást nyújtani a tisztelt Közgyűlésnek.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pasztorniczky képviselő úr
ismét. Parancsoljon.
Pasztorniczky István: Köszönöm szépen. Csak reflektálva a Szamosvölgyi képviselő
úr hozzászólására. Én napirendi pontra tettem javaslatot, ennek kapcsán elmondtam az
indoklást is, miért teszem. Tehát a további jogi eljárást szerettem volna megelőzni
azzal, hogy felveszik napirendre az akkori döntéseket. Ennyi. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Megértettük képviselő úr. Köszönöm szépen.
Képviselő úrnak egy módosító javaslata volt a napirendi pontok tekintetében, hogy a
TDM-eket vegyük előre. Nem mondta, hogy hányadik napirendi pontként, de az ő
szavaiból értve akár első is lehetne. Kérem a Közgyűlést szavazzunk arról, hogy a
TDM-es előterjesztést hozzuk előre vagy ne. Aki azt gondolja, hogy nem kell előre
hozni, az a nem gombot nyomja meg.
5 igen, 14 nem és 4 tartózkodással ez a
javaslat nem nyert többséget. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Más módosítót nem sikerült feljegyeznem, ezért
kérem a közgyűlést, hogy az általam elmondott napirendi pontról szavazzunk.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 22 igen, 1 nem és 1
tartózkodással a napirendi javaslatokat
elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2019. (II. 14.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. február 14.ei ülése napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. február 14.-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

2019.

évi
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2. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú Gazdasági
Programjának (2015-2019) végrehajtásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
közbeszerzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Önkormányzat

2019.

évi

4. Tájékoztató a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások
felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2019. évi szabadság
ütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
6. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2018. II. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés alelnöke, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár Bizottság elnöke
7. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00014 azonosító számú, Borsod-AbaújZemplén megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi
esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan című pályázat előrehaladásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
8. Tájékoztató A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Kárpátaljai
Megyei Tanács közös együttműködésével megvalósuló kulturális programok
című, TTP-KP-1-2018/1-000320 azonosító számú pályázat lezárásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
9. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei TDM szervezetek tevékenységéről
Előterjesztő: a megyei TDM szervezetek vezetői
10. Javaslat a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának
módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
11. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj 2019. évi
adományozására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
12. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj 2019. évi
adományozására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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13. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: És most ahhoz a részéhez értünk a közgyűlésnek,
ahol egy levelezésről kellene tájékoztatnom a közgyűlés tagjait. Kaptam én egy
megkeresést Nyeste László képviselő úrtól január 17-én, ami arról szól, hogy
képviselő úr értesít engem, hogy januártól független képviselőként akarja folytatni a
munkáját. Képviselő úrnak megadom a szót.
Nyeste László: Köszönöm szépen a szót. Én azt kértem, hogy a személyemet érintő
kérdést zárt ülésen tárgyaljuk Elnök úr.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Ezt most kell kérnünk akkor.
Nyeste László: Rendben. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Képviselő úr kérte, hogy
személyét érintő kérdést zárt ülésen tárgyaljuk. Közgyűlés tagjait kérdezem, de én azt
gondolom, hogy semmi akadálya nincs. Tehát, akkor zárt ülés elrendeléséről kellene
szavaznunk.
Köszönöm szépen. 23 igen, 0 nem és 1
tartózkodással a Közgyűlés a zárt ülést
elrendelte.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülést rendelek
el.
Zárt ülést követően

1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

2019.

évi

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, az előterjesztést
ismertesse.
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Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
Megyei Önkormányzat és Hivatala éves költségvetési javaslatának alapját a
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény adja,
ennek megfelelően és az előző években elfogadott irányelvek jelenleg is időszerű
célkitűzései alapján készült el a költségvetés tervezete.
A bevételek irányszámait döntően a központilag szabályozott források alakulása, az
állami támogatás mértéke határozza meg, mely az összbevételek 54 %-át teszi ki. Ezen
felül a saját bevételek és a pályázatokon elnyert átvett pénzek döntően behatárolják a
kötelező és az önként vállalt területfejlesztési és egyéb feladatok nagyságát.
A 2019. évi költségvetés összeállítása során alapvető szempont volt a
költségtakarékosság és a feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásához
szükséges keret felhasználásának megtervezése.
A tervezett bevételek között a két legnagyobb bevétel az állami támogatás az előző évi
szinten 318.100.000 Ft, valamint a második legnagyobb tétel a 2018. évi maradvány
volt, amely az önkormányzat esetében 171.414.689 Ft, a Hivatal esetében pedig
100.505.415 Ft. Ennek a jelentős összegű maradványnak a 97%-a pályázati pénzekből
adódik.
A tervezett kiadások egyensúlyban vannak a bevételekkel. A pénzügyi, gazdasági
folyamatokat a takarékosság jellemzi. Likviditási helyzetünk stabil, kifizetetlen
számlánk, hitelünk, kölcsönünk nincs.
Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat és rendelettervezet elfogadására. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a három
bizottságunk tárgyalta.
Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett mind a határozati
javaslatot, mind a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk a határozatot 8 igen, 3 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja, a rendelet-tervezetről is 8 igen és 3 tartózkodású szavazást hozott.
Köszönöm szépen.
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 és a rendelettervezetet is 4 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett nem támogatta.
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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.
Pap Zsolt képviselő úrnak adom meg a szót.
Pap Zsolt: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés. Egy rövid kérdésem lenne.
Folyamatosan hallunk arról, hogy Családok éve, fiatalok támogatása, szeretnénk,
hogyha minden fiatal továbbtanulna. Emlékeim szerint valamikor a Bursa Hungarica
három lábon állt egy állami, egy megyei önkormányzati, illetve egy települési
önkormányzati lábon. Most zajlanak a költségvetési tárgyalások és elfogadások a
megyei önkormányzatnál is és a települési önkormányzatnál is és itt a megyei
önkormányzatnál én nem látom a Bursa Hungarica-nak a részét. Azt szeretném
megkérdezni, hogy mi az oka, hogy miért vonult ki a megyei közgyűlés a Bursa
Hungarica-nak a támogatásából. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Valóban így van,
hogy maga a kezdeményezés az arról szólt, hogy három lábon áll. 2012-ban az
önkormányzati konszolidáció kapcsán intézményeinket átvette az állam és a
költségvetési forrásaink is átalakultak. 2011-ben egy 40 milliárdos költségvetéssel, öt
kórházzal, közel 69 intézménnyel működtünk. 2012. óta a mi állami finanszírozásunk
318 millió. A 318 millióban nincs olyan finanszírozási rész, ami arról szólna, hogy
továbbadhatnánk a Bursa Hungarica-ra. Ha belegondolunk, hogy megyei szinten
kellene erről gondoskodni, mert egy települési önkormányzatnak csak a saját
gyermekeiről szól, akkor ez az előző időszakot tekintve is több, mint 2000 gyermeket
érintene a Bursa Hungarica tekintetében, erre pedig nincs forrásunk. Sajnos még azt a
minimális összeget sem tudjuk hozzá tenni, mert a 318 millióban nincs benne
forrásként. Köszönöm szépen. Más?
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat és egy rendelet-tervezet kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek először szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15 igen,
5 nem, 4 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2019. (II. 14.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésével
kapcsolatos megállapítások

13
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a középtávú tervezéshez a
következőket állapítja meg:
1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése
szerinti saját bevételekkel, mint a
- helyi adóból származó bevétel,
- vagyonértékesítésből származó bevétel,
- tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel,
- bírság, pótlék, díjbevétel, valamint
- kezességvállalással kapcsolatos megtérüléssel
a költségvetési évet követő 3 évben nem számol.
2. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §
(1) bekezdése szerint pénzintézet felé kötelezettsége nincs és adósságot
keletkeztető ügyletet a költségvetési évet követő 3 évben nem vállal.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
értelemszerűen

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a rendelettervezet elfogadásáról, amelyhez minősített többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15 igen,
5 nem, 4 tartózkodással a rendelettervezetet elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
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A rendelet hatálya a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésére,
bizottságaira, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalra
terjed ki.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2019. évi költségvetése
2. §
(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének
-

költségvetési bevételi főösszegét
finanszírozási bevételek főösszegét
bevételi főösszegét

354.014.794 Ft-ban
271.920.104 Ft-ban
625.934.898 Ft-ban

állapítja meg. (1. melléklet)
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegek előirányzat csoportonkénti
és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami
feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet és 2.1. melléklet tartalmazza.
3. §
(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének
-

költségvetési kiadási főösszegét
finanszírozási kiadások főösszegét
kiadási főösszegét

613.210.898 Ft-ban
12.724.000 Ft-ban
625.934.898 Ft-ban

állapítja meg. (1. melléklet)
(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegek előirányzat csoportonkénti és
kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok
szerinti részletezését a 3. melléklet és 3.1. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési létszámkeretet e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá a
Közgyűlés.
(4) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési
bevételeinek-kiadásainak előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5.
melléklete tartalmazza.
(5) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kiadásainak Cofog kódok
szerinti csoportosítását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
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(6) A 2018. évi záró mérlegben szereplő eszközök 2019. évi értékcsökkenésének
számítását a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb
csoportokban a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő
hozzájárulását elkülönítetten a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(9) Több évre szóló kötelezettségvállalást és közvetett támogatást a költségvetési
rendelet nem tartalmaz.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásának
szabályai
4. §
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, illetve hivatalát a költségvetésben előírt működési
és felhalmozási célú bevételek beszedésére, és a jóváhagyott működési, valamint a
felhalmozási célú kiadások teljesítésére.
5. §
A 4. §-ban megállapított kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a Közgyűlés két
ülése között 10 millió Ft-ig, illetve a pályázatok saját forrás fedezete előirányzat
terhére a pályázati kiírásban előírt saját forrás erejéig a Közgyűlés elnöke végrehajthat,
melyet a 2019. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztésben
jóváhagyásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Ez kiterjed az általános tartalékkal való
rendelkezésre is. Ez a hatáskör új feladat vállalására nem terjed ki.
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtott
pályázatokra vonatkozóan nyilatkozatot adjon ki a saját forrás biztosításáról.
6. §
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §
előírásaira vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört egy éven belüli
hitelművelet esetében a Közgyűlés Elnökének, az egy éven túli hitelműveletek
esetében a Közgyűlés hatáskörébe utalja.
7. §
Az Áht. 85. §-a szerint a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor
készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő
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teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, illetve igényelhető készpénz felvétel a
kincstártól:
- a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,
- a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra,
- egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
- a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegekre,
- az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek számára biztosított
támogatások kifizetésére abban az esetben, ha a támogatott szervezet nem rendelkezik
hitelintézeti számlával.
A részletes szabályokat a pénzkezelési szabályzatban kell meghatározni.
8. §
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét és főjegyzőjét, hogy a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletében szereplő megyei
önkormányzatok által igényelhető rendkívüli támogatásra, az év közben jelentkező
többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra, pályázatot nyújtson be.
Záró rendelkezések
9. §
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de a pénzügyi bevételi és kiadási
előirányzat meghatározására irányuló rendelkezéseket 2019. január 1. napjától kell
alkalmazni.
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a Mellékletek
között 04. sorszám alatt.

2. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
Gazdasági Programjának (2015-2019) végrehajtásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Középtávú

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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal a 2019.
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évben is elkészítette tájékoztató tervezetét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés Középtávú Gazdasági Programjának 2015-2019 közötti végrehajtásáról.
A tájékoztató összefoglaló képet ad megyénk társadalmi, gazdasági helyzetéről és
ismerteti a gazdasági programunk megvalósítását célzó 2018. évi tevékenységeinket.
Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatót szíveskedjen
tudomásul venni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót mind a három
bizottságunk tárgyalta, felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 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 megtárgyalta az előterjesztést.
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 a tájékoztatót 6 igen, 3 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Pasztorniczky István képviselő úrnak adom meg a szót.
Pasztorniczky István: Tisztelt Közgyűlés. Előre bocsátom, hogy ezt a
gazdaságfejlesztési programot nem tettük a kirakatba. A mi kirakatunk ugyanis a
megyei önkormányzat honlapja, a baz.hu, ott pedig a megyei közgyűlés gazdasági
program menüjében a 2011-2014 évre szóló. előző középtávú gazdaságfejlesztési
program olvasható. Ennek ellenére azért megtaláltam a jelenlegi programot is a
rendeleteink között. Az ennek a végrehajtásáról szóló tájékoztatás, ugyanis az azzal
történő összevetéssel értékelhető. Én ezt tettem és azt állapítottam meg, hogy az
eredeti program és a végrehajtás sok tekintetben nincs köszönő viszonyban.
Egy példa a programban környezetvédelemről és klímastratégiáról nem esik szó, a
végrehajtásról szóló tájékoztatóban szerencsére mindkettő szerepel. A hiba nem a
mostani tájékoztatóban, hanem az eredeti programban van. Vagy egy másik példa, a
Regionális és Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumok működtetése szerepel
az eredeti programban, a végrehajtásról szóló előterjesztésben viszont erről nem esik
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szó. Tekintettel arra, hogy korlátozott az időm és egy másik napirendben, a megyében
működő TDM szervezetek tevékenységéről is fogunk tárgyalni, én a gazdasági
fejlesztési programnak csak erről a fejezetéről, konkrétan a Turizmus fejlesztése című
fejezetről szólnék. A célkitűzések fejezetben- e címszó alatt többek között ez szerepel,
fontos a megyei szinten összehangolt turisztikai marketing és értékesítést ösztönző
tevékenység megvalósítása, ami igényli megyei szinten egy turisztikai fejlesztési,
koordinációs és marketing szervezet működtetését. És ugyanennek az eredeti
programnak a végrehajtás fejezetében szintén Turizmus címszó alatt ez szerepel,
Megyei turisztikai koordináció: a megyei önkormányzatok turisztikai koordinációs
feladatai ellátása keretén belül az egyes TDM szervezetek, szakmai szövetségek
szakmai szándékainak fejlesztési elképzeléseinek marketing tevékenységének megyei
szintű összehangolása. Hát ezt a megyei szintű összehangolást nem nagyon
tapasztaltam az elmúlt időben és a mostani TDM tájékoztató anyagok is ezt támasztják
alá, hiszen kaptunk az egyes területi TDM-ektől anyagot, de nem az összestől, hiszen 7
működik a megyében és csak 4 –től kaptunk anyagot, viszont semmiféle tájékoztatást
nem kaptunk a megyei önkormányzat ilyen irányú tevékenységéről. Nyilván azért,
mert nem is nagyon volt ilyen.
Az viszont szerepel az anyagban és ez némileg indokolja az elmondottakat, hogy
2016-tól a Kormány jelentős mértékű átalakításába kezdett a turisztikai ágazat
szervezetének. Létrehozták a Magyar Turisztikai Ügynökséget és alkottak egy
Nemzeti Turizmus Fejlesztési Stratégiát. Ebben a stratégiában van egy ütemterv, ami
szerint a térségi szintű szervezetrendszer átalakításának már 2018. közepétől el kellett
volna kezdődnie, sajnos ennek az átalakításnak a minket érintő részéről sem találtam
az anyagban tájékoztatást. És a TDM szervezetek tájékoztatójából arra
következtethetünk, hogy a megyei, illetve térségi TDM szervezetek nem működnek.
Ennyit szerettem volna erről annál a napirendnél még majd mást is mondanék, hogyha
oda jutunk. Most ennyit akartam.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Valóban a
mostani meglátásunk szerint 7 TDM szervezet működik, de valójában, amikor ezt a
napirendi pontot előkészítettük, akkor felmentünk az országos rendszerbe szétnézni,
hat TDM-et láttunk, akik be vannak jelentve, a hetedik még ráadásul nem is került
regisztrációra. Mi mindenkinek elküldtük, akit megtaláltunk a rendszerben a felkérést,
hogy tájékoztasson minket az ő tevékenységéről. Képviselő úr arról nem én tehetek,
hogy négyen úgy gondolták, hogy élnek ezzel a lehetőséggel, a másik kettő pedig nem
és a kettőből egy, akiről utólag derült ki, hogy szerintük nem is működik valójában a
TDM szervezet. Azt gondolom, hogy van bőven feladat és jó az a megjegyzés, hogy
valamilyen szinten, akár megyei koordinációra is szükség lehet. Ennek az útját,
formáját meg kell találni, meg a finanszírozási lehetőséget is.
Az, hogy a honlapon ön csak a 2011-2014-es gazdasági programot találta meg, meg
fogom nézni, aztán fogok szólni a Hivatalnak, hogy tegyük oda az aktuálisat is.
Természetesen ebben a tekintetben, azt tudom mondani, hogy intézkedem.
Káli Sándor képviselő úrnak adom meg a szót.
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Káli Sándor: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Önök egy átfogó képet készítettek
a megyei önkormányzat tevékenységéről. Az már nyilván ízlés kérdése, hogy ki mit
tart fontosnak, ki mit súlyoz, esetleg súlyoz másképp. Nagyon érdekes megállapítás és
ezt kiemelném, hogy az anyag azt tartalmazza, hogy a megyei GDP és az országos
átlag közötti különbség jelentősen csökkent 2005-ig, majd a gazdasági válság után újra
nőni kezdett. Ez úgy gondolom, hogy nagyon érdekes megállapítás, sok mindenben
eltér attól, amit a mindennapokban a médiában hallunk.
A turizmus teljesítményét emelném én első helyre, amit nagyon lényeges változásnak
tartok azokkal a kérdőjelekkel, amelyekre én itt nem kívánok külön kitérni, hiszen
ennek a szervezettsége, szervezeti rendszere azért felvet kérdéseket.
Én úgy gondolom, hogy nagyon lényeges lenne viszont, hogy ha a TOP-pal
kapcsolatban, - itt azért nagyon sok milliárdról volt szó - ha nem is a részletekről,
hanem ennek a következményeiről szólna az anyag. Tehát, hogy mitől volt sikeres
maga ez a projekt. Ebben rendkívül szűkszavú az anyag. Tudom, hogy erre visszavissza térünk, de nagyon lényeges lenne azt elmondani és szerintem a megyei
önkormányzat vezetésének is érdeke lenne, hogy ha a közvéleménynek elmondaná,
hogy ebből a projektből mik valósultak meg, mik segítették a megye működését.
Én arra szeretnék még kitérni, ami a népesség fogyására vonatkozik. Ezt nagyon sok
minden kimondja, nagyon sokan. Én többször kértem azt, hogy próbáljunk most az
egyszer felülemelkedni és mint Sorsod Borsod, ehhez a kérdéshez hozzáállni. Azért is,
mert számomra döbbenetes volt és meg is szeretném kérdezni így menet közben Elnök
úrtól, hogy tényleg 94 lakást vettünk használatba a megyében, egész évben és
mindenhol, mert ezt tartalmazza az anyag, ami ráadásul le is bontja, hogy a
megyeszékhelyen visszaszámolva ez 38, a 29 városunkban ez 23 lakás, a községekben
pedig 33. Ami meglehetősen kevésnek tűnik, de ha hozzáveszi az ember a lakosság
fogyását, akkor talán már más a kép és lehet, hogy ez az adat akár még hiteles is lehet,
hiszen oly mértékű az elvándorlás, bizony ma lényegesen olcsóbb Borsod-AbaújZemplén megyében lakást vásárolni, mint építeni.
Azt is érdemes lenne egyszer megnézni, hogy milyen irányú az elvándorlás, mondjuk
csak megyén belül. Én azt tapasztalom, hogy húzódnak az emberek a városok felé,
elsősorban azért, mert a feltételeik, az életfeltételeik, a biztonságuk az egyre rosszabb
a kisebb településeken. És, ha már erről szóltam, akkor elmondanám azt is, hogy az
egészségügyi témában a baleseteket vesszük előre, nyilvánvalóan helyes, én azt tudom
csak röviden mondani, hogy őrület, ami az utakon van és ebben látható, hogy vannak
szándékai a rendőrségnek is, de ebben valami átfogó programra lenne szükség, hiszen
szemmel láthatóan kevesek azok a rendőri erők, amelyek fékezni képesek ezt a
helyzetet. Azért azt mondom, hogy nagyon sokszor hozzuk mi a nyugati példákat,
nagyon sajátos dolog az, gondolom mindannyian tapasztalták, ha átmegyünk
Ausztriába, akkor érdekes módon azok a táblák újra kötelezővé válnak. A 130 az 130
km/óra, a 80 az 80 km/óra. Talán azért, mert az osztrákok kíméletlenül és mindenkit
odaállítanak és büntetnek, vagy egyebeket is csinálnak. Jó lenne, ha egyszer a
szakértőink megnéznék ezt, hiszen milliárdokat fordítottunk arra, hogy a közlekedés
biztonsága növekedjen.
Befejezésül én azt tudom mondani, hogy valóban sikertörténet az M30 útnak a
folytatása és az, hogy épül. ez nagyon sok településünknek a bekapcsolását jelenti, de
azért elmondom azt, ami az én személyes tapasztalatom volt és bizony most már
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mintegy 15 évvel ezelőtt a szlovákiai Homonnán hangzott el, azt mondták a szlovákok,
hogy nekik nem kell déli autópálya, mert itt van az M3. Én azt hiszem, hogy ezzel mi
be is zárjuk azt a gyűrűt, a szlovákoknak az elképzelése maximálisan bejött. Fontos,
hogy mi is tudjunk ebből sikert kovácsolni.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Képviselő úr sok mindenről
beszélt. Összességében három dologra hadd reflektáljak. A 94 új lakás tekintetében –
ezt én is kevésnek tartom – KSH adatokkal dolgoztak a kollégák, kolléganők, tehát, ha
a KSH nem jó adatot töltött fel, akkor valószínűleg az szerepel az anyagban, ha jók
akkor meg tényleg nagyon kevés.
A TOP tekintetében azt kell, hogy mondjam képviselő úr, egy évben 3 alkalommal
készítünk beszámolót és sokkal részletesebben fogunk majd a következő alaklommal
beszélni a TOP-os fejlesztésekről, meg a megvalósulásról is.
Illetve, most a legvégén az autópályával kapcsolatban valóban így van, hogy rendkívül
fontos, de ezen túlmenően még egy gyorsforgalmi út fog megépülni a tervek szerint,
ami Ózdot fogja összekötni gyorsforgalmi úttal, illetve tervekben benne van, hogy
Szerencsig négysávos lesz majd az odavezető 37-es út is. A tervek már rendelkezésre
állnak, még a forrásokat kell hozzá majd biztosítani.
Aros János képviselő úrnak adom meg a szót.
Aros János: Köszönöm Elnök úr. Mivel már kétszer is elhangzott a TDM-ekkel
kapcsolatban, hogy csak négy TDM küldte be a prezentációját, illetve a beszámolóját,
szeretném elmondani, hogy Sárospatakon is működik TDM, benne is van az országos
regisztrációban, ám meghívást nem kaptunk, úgyhogy a következő lehetőséggel
nagyon szívesen élnék, hiszen nagyon szép adatokkal tudnék szolgálni. Sárospatak
ebben az évben a térség leglátogatottabb települése lett több, mint 600 ezer
látogatóval, magasan a legnagyobb a vendégéjszakáknak a száma és a szállás.hu adatai
alapján is a legtöbb szálláshelyet itt foglalták. Úgyhogy, ha igény és lehetőség van rá,
akkor a következő ülésen szívesen pótoljuk.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Én úgy tudom, hogy Sárospatak nincs
az országos névjegyzékbe regisztrálva, meghívó azért nem került kiküldésre.
Aros János: Benne vagyunk Elnök úr.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Csiger Lajos frakcióvezető úrnak adom meg a
szót.
Csiger Lajos, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Néhány szót
szeretnék én is hozzászólni a tájékoztatóhoz. Látszik, hogy van egy kis zavar, hogy ez
tájékoztató, vagy beszámoló-e, hiszen a megyei folyamatokról, amiket nem tudunk
befolyásolni, azokról csak tájékoztatni lehet. Azokról, amit mi elterveztünk és
megcsinálunk és megcsináltunk, azokról lehet beszámolni. Most ebben az anyagban a
kettő ötvöződik és épp ezért maradt talán ez a név, hogy tájékoztató. Tehát a megyei
közgyűlés vagy a megyei közgyűlésnek a hivatala a TOP pályázatokon belül a
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Paktumra, az EFOP-ra, a klíma-és energiastratégiára pályázott és keretet kapott.
Ezeket megcsinálta, ezeket társadalmi vitának vetette alá, a stratégiákat elkészítette és
lezárta és élő stratégiáink vannak. A pályázatnak a végrehajtása folyamatos, akár a
Paktum pályázat, akár az EFOP esélyegyenlőségi pályázatról beszélünk. Ez beszámoló
része, a másik pedig a megyei folyamatokról, hogy most 94 lakás épült, vagy milyen
gazdasági folyamatok vannak, vagy milyen az elvándorlás a megyéből, vagy milyen
éppen az ideköltözés, vagy milyen gazdasági fejlődés van, vagy elmaradás, ez nem
rajtunk múlik. Tehát erről csak tájékoztatót lehet készíteni. Akkor ketté kellene
választani ezt az anyagot arra, ami tájékoztató és arra, amit a megye végez és arról
beszámolunk gyakorlatilag. Én szerintem, amit csinálunk, vagy amit elvállaltunk, meg
amire pályáztunk azt folyamatosan végezzük és határidőre és jól teljesítünk. A megyei
folyamatokról, amiről meg nem tehetünk, arról pedig csak tájékoztatni tudunk.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke:
frakcióvezetőnek adom meg a szót.

Köszönöm

szépen.

Lukács

András

Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés, tisztelt
képviselőtársak. Sok dologról esett szó, mint ahogy az előterjesztés is nagyon széles
területet ölel át. Meggyőződésem és úgy hiszem, hogy ebben nem vagyok egyedül,
hogy minden program annyit ér, amennyit sikerül megvalósítani belőle, és aminek a
hatása érzékelhető az adott területen élők mindennapjai során. Ilyenkor van egy
picikét, - hát nem is picikét - hiányérzete az embernek hiszen, amikor a tényleges
számokat megnézzük, amelyeket korrekt módon adott vissza az előterjesztés, amiről
már Káli Sándor képviselőtársam is szólt, hogy a megye lakói szavaznak a területi
munkáról a lábukkal, hiszen az előző évi mintegy 1600 fős természetes fogyás mellett,
azért erőteljes a belső és külső migráció is. Tehát nem ennyivel csökken a megye
lakossága és sajnos ez trendszerű, nem is most kezdődött, nem is az elmúlt 8 évben,
hanem az előző 3 évtizedet jellemezte már és ami viszont újszerű az elmúlt
időszakban, hogy míg korábban az apróbb falvakból a kisebb településekről a
környező nagyobb városokba, nagyobb településekre irányult ez a migráció, ma –
korábbi előterjesztésekben is olvashattuk - , elsősorban Budapest és Dunántúl felé
indult el a migráció és a nagyobb településeink létszáma is folyamatosan csökken.
Tehát nem úgy van, hogy megyén belül átsrtuktúrálódik a lakosság. Ez viszont azt
mutatja, hogy valamivel elégedetlenek vagy a munkahelyekkel, vagy az egyéb
körülményekkel és ha ezeket az egyéb körülményeket megnézzük, akkor bizony nem
nagyon lehetünk büszkék saját magunkra. Nem azért, mert a megyei közgyűlés a
rendelkezésére álló forrásokat rosszul osztotta el, hanem sajnos nincs érdemi rálátása a
megyében zajló folyamatokra. Ha megnézzük, egészségügy: tényleges információink
is csak a Népegészségügyi Szolgálat tájékoztatóiból van, de hogy az intézményhálózat
az alapellátás, szakellátás, kórházi ellátás milyen feltételek mellet hogyan dolgozik,
erre nincs érdemi rálátásunk, nem még hogy befolyásolási lehetőségünk lenne és
sorolhatnánk azokat a területeket, amelyeket sajnos a jogszabályalkotók kivettek a
megyei közgyűlés hatásköréből.
De ugyanígy vehetjük a következő témát, hogy milyen a közlekedési infrastruktúra.
Büszkék voltunk itt saját magunkra, megveregettük egymás vállát, amikor a TOP
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keretében a különböző mellékutak fejlesztésére a forráselosztás megtörtént. Konkrét
kérdés, elnök úr írásban is rögzítette a 7 éves időszakban felújításra kerülő
mellékúthálózatot, de ha mögé nézünk, hogy megyénk 2127 km–es mellékút
hálózatából a 7 év alatt összesen 70,6 km kerül felújításra ebből a forrásból. Ez
kevesebb, mint 3,5 %-a az utaknak. Ebből egyenesen következik, hogy a közúthálózat
állapotában,
a
települési
vérkeringés
feltételrendszerében,
alapvető
feltételrendszerében nemhogy javulás, hanem teljesen egyértelmű romlás következik
be ebben az időszakban. És vehetnénk sorba azokat a területeket, ahol sajnos vagy az
odafigyelés, a központi odafigyelés, kormányzati odafigyelés, vagy a szándék
hiányzott, vagy pedig a feltételrendszer. Túl nem akarok menni ezen, de amikor maga
az előterjesztés is foglalkozik azzal, hogy például mennyire várjuk és tényleg az elmúlt
20 évben hányszor került napirendre, vagy mondjuk legyünk méltányosak, 15 évben
hányszor került napirendre, mint logisztikai Cargo bázis a Mezőkövesd melletti
repülőtér fejlesztése, amely valóban dinamizálná a régiót, nem csak a megyét, a teljes
régiót. Megfogalmazásra került, sajnos ezen a területen sincs érdemi előrelépés. Sőt,
úgy tűnik, hogy a nagy múltú miskolci repülőbázis is megszűnés határára került,
hiszen hamarosan felszámolásra kerül az a repülőtér, amely az én gyerekkoromban
még személyszállításra is használt polgári repülőtér volt. Az utóbbi időszakban már
csak a sportrepülés, hobbirepülés céljait szolgálta.
Tisztelt Képviselőtársak nem szeretném az időt húzni. A végére egyetlenegy konkrét
kérdés. Nem tudom, hogy a Területi Operatív Program statisztikáját, ami be lett téve a
24. oldalra az előterjesztésbe ott az van, hatályos szerződések összege 114.517 millió
és valamennyi, ebből a kifizetett összeg pedig 118.994 millió forint, tehát nincs itt
valami apró anomália, hogy több a kifizetett összeg, mint a táblázatban szereplő össz.
szerződéses összeg. Erre az egyre szeretnék választ kérni.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Frakcióvezető úr írásban megválaszoljuk önnek
ezt. Valóban úgy első ránézésre nem stimmelnek a számok. Más jelentkezőt nem
látok.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
14 igen, 8 nem és 2 tartózkodással a
Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Köszönöm szépen.

3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
közbeszerzési tervének elfogadására
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző

2019.

évi

A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a
Mellékletek között 06. sorszám alatt.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Főjegyző urat felkérem, ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérő (Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont), ennek
megfelelően elkészült a 2019. évre szóló közbeszerzési terve.
A tervben szereplő tervezett eljárás a Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési
együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében című projekt keretében marketing
célú események szolgáltatás beszerzése, PR, Hirdetés és Nyomdai szolgáltatások
ellátása.
A hatályos Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat I. Rész, I. Fejezet 1.7. pontban
foglalt rendelkezése szerint, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
közbeszerzési tervét a Közgyűlés hagyja jóvá.
Kérjük a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen. Köszönöm szépen.
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.
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, Bizottságunk
is 11egybehangzó igennel támogatja az előterjesztést.
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 is egybehangzó igenekkel, 9
igennel elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit,
a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
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Megállapítom, hogy a Közgyűlés 22 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2019. (II. 14.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési
tervének elfogadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2019. évi
közbeszerzési tervére vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
2. A Közgyűlés felkéri Hivatalát, hogy a közbeszerzési terv Közbeszerzési
Adatbázisban való közzétételéről gondoskodjon.
Felelős:
Dr. Kovács János, főjegyző
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
3. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy amennyiben szükségessé válik a
közbeszerzési terv módosítása, az arra vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés
elé.
Felelős:
Dr. Kovács János, főjegyző
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen

4. Tájékoztató a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások
felülvizsgálatáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 07. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy ismertesse az
előterjesztést.
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Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
a
területi
nemzetiségi
önkormányzatokkal a 2015. évben megállapodást kötött a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján. A jogszabályi változásokra
tekintettel a 2018. évben mind a négy területi nemzetiségi önkormányzattal, azonos
tartalommal új megállapodás került megkötésre, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés 12/2018. (II. 26.) határozatával hagyott jóvá.
A 2018. évben megkötött megállapodások felülvizsgálata megtörtént, azok módosítása
nem indokolt.
Mind a négy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi nemzetiségi önkormányzat
közgyűlése megtárgyalta a megállapodás felülvizsgálatát, és módosítási javaslattal nem
éltek.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót egy
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 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 és 0 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2019. (II. 14.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi
önkormányzatok közötti megállapodások felülvizsgálata
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok
közötti megállapodások felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot
hozza:
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A Közgyűlés a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások
felülvizsgálata alapján a megállapodások módosítását nem tartja indokoltnak.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2019. évi
szabadság ütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a
Mellékletek között 08. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés.
A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak
szerint a polgármester előterjesztésére a képviselő testület minden év február 28-ig
jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. Tekintettel arra, hogy a törvény
értelmében a polgármesterre vonatkozó szabályokat a megyei közgyűlés elnökére
értelemszerűen vonatkoztatni kell, a jelen előterjesztésben a fenti törvényi előírásnak
teszünk eleget, melynek elfogadását kérjük a tisztelt közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot bizottságok nem
véleményezték.
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 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
5/2019. (II. 14.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2019. évi szabadság
ütemezésének jóváhagyása
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A Közgyűlés megismerte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökének
2019. évi szabadság ütemezéséről szóló javaslatát és a tervnek megfelelően az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
Hónap
január 02, 18, 25, 28, 31
február 1, 8, 11, 15, 21-22, 28
március 1, 7, 11, 21-22, 28-29
április 4, 5, 12, 18, 26, 29
május 3, 10, 17, 20-24, 31
június 6-7, 13-14, 20-21, 28
július 4-5, 11-12, 15-19, 25-26
augusztus 1-2, 15-16, 22-23, 30
szeptember 6, 13, 20, 27
október 4,
Felelős:
Határidő:

6.

Munkanapok száma
5 nap
7 nap
7 nap
6 nap
9 nap
7 nap
11 nap
7 nap
4 nap
1 nap

Dr. Kovács János főjegyző
értelemszerűen

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2018. II.
félévi tevékenységéről
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés alelnöke, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár Bizottság elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 09. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság megfelelve a magyar nemzeti
értékek és hungarikumok gondozásáról szóló Kormányrendeletben foglaltaknak,
félévente beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek.
A bizottság 2018. év második félévében szeptember 5-én tartotta meg bizottsági
ülését, melyen felvételre került „az arnóti evangélikus templom és rokokó oltár”
valamint „A molnárkalács borsodnádasdi hagyománya” nemzeti érték.
Folyamatban van a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értékőrzők című vetélkedő, a
döntőjének tervezett időpontja: 2019. március 29. napja, ahol 5 általános iskolás és 5
középiskolás csapat mérkőzik majd meg, a tét az Agrárminisztérium által szervezendő
országos döntőbe jutás.
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A 2018-as nyilvántartásunk szerint megyénkben 59 település hozta létre települési
értéktárát és alakította meg települési értéktár bizottságát, és 2 tájegységi értéktár is
létrejött (Abaúji és Bükkaljai).
2018. decemberéig 197 azonosított nemzeti érték található a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Értéktárban.
Kérjük a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a három
bizottságunk tárgyalta. Kérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse
a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Közgyűlésnek.
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, bizottságunk
is 10 igen egybehangzó szavazattal elfogadta és 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 9
egybehangzó igennel elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Pasztorniczky István képviselő úrnak adom meg a szót.
Pasztorniczky István: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés, Elnök úr és
Elnök asszony. A bizottságban én elmondtam és azt reméltem, hogy bizottsági elnök
úr tolmácsolja majd. Egy javaslatot mondtam a bizottsági ülésen, amit én korábban
Értéktárba felvételi javaslatként is beküldtem az Értéktár Bizottságnak, konkrétan
ennek a Díszteremnek, illetve előcsarnokának, vagy ennek az épületnek az Értéktárba
történő felvételét javasoltam. Akkor valamilyen technikai gond volt vele. Nekem is
technikai gondom akadt azzal, hogy újból benyújtsam, a számítógépem elromlott,
fényképek eltűntek, satöbbi, de javaslatként szeretném, akár a Hivatal apparátusának
javasolni, hogy készítsék már el ezt a kis nyomtatványt a szükséges mellékletekkel,
néhány profi fotóval itt a freskókról és vegyük már be az Értéktárba ezt a Dísztermet,
ahol ülésezni szoktunk. Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr a javaslatát.
Alelnök asszony válaszol.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés alelnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés.
Köszönöm képviselő úr észrevételét. Nagyon szívesen tárgyaljuk a napirendi pontot,
de azt gondolom, hogy ezt nem a Hivatal dolgozóinak kellene előterjeszteni, már csak
azért sem, mert nem lenne korrekt én azt gondolom. Tehát, ha ezt bárki megteszi,
akkor úgy gondolom a többi bizottsági képviselőkkel egyetértésben napirendre
vesszük és meg is tárgyaljuk a napirendi pontot.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Csiger Lajos frakcióvezető
úrnak adom meg a szót.
Csiger Lajos, frakcióvezető: Elnök úr, tisztelt Közgyűlés csak röviden ennek a
bizottságnak a munkájáról. Tehát az látszik, hogy azok a helyi értéktárak, amelyek
megalakultak aktívak és sok értéküket felvetetik a Megyei Értéktárba és ezt a
Bizottság általában el is fogadja, illetve ha javaslata van, módosító javaslata akár a
címmel, vagy az előterjesztés formájával, tartalmával azt megteszi és így egy egészen
komoly értéklista jött már létre, amely a megyei honlapon fent van. Ha ezt valaki
megtalálja és tanulmányozza, akkor ez alapján nagyon sok programot és értéket
megtekinthet. Én azt gondolom, hogy ennek további marketingformát kell keresni,
hogy ezt a Megyei Értéktárat terjesszük, akár a facebook-on , vagy a bármily más
közösségi oldalakon.
A másik az, hogy van Hungaricum Bizottság és azzal is kapcsolatot teremtünk és a
Megyei Értéktár a hungarikumoknak az előszobája. Épp ma reggel hallottam, hogy a
szomolyai cseresznye, rövid szárú cseresznye hungarikumra pályázik és a Megyei
Értéktárban már régen benne van. Tehát az is egy nagy felhajtóerő, hogy díjazzuk
minden évben az értékeket és a vetélkedőket is megrendezzük és így a fiatalság is
foglalkozik vele, tájékozódik róla tehát, ezt a bizottságot tovább érdemes működtetni
és tovább érdemes ezt propagálni, hogy minél több értékünk kerüljön be ide.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Több jelentkezőt nem látok.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2019. (II. 14.) határozata
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Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2018. II. félévi
tevékenységéről.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2018. II. félévi
tevékenységéről szóló beszámolót, és az alábbi döntést hozza:
A Közgyűlés elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2018. II.
félévi tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

7. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00014 azonosító számú, Borsod-AbaújZemplén megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi
esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan című pályázat előrehaladásáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 10. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az
Önkormányzat pályázatát az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 2017. október 10-én
támogatásra érdemesnek ítélte.
A támogatói okirat aláírására 2018. február 8-án került sor. A támogatási összeg
74 200 000 forint, a megvalósítás időszaka 2018. február 1-től 2021. január 31-ig tart.
A tájékoztató a pályázat előrehaladásáról szól, valamint az eddig elért eredményeket
ismerteti.
Kérjük a tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatót szíveskedjen tudomásul venni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót két bizottságunk
tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal a Közgyűlésnek a
tájékoztatót elfogadásra javasolja.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, Közgyűlés.
Bizottságunk a tájékozatót megtárgyalta, tudomásul vette, de mivel nem beszámoló,
nem volt határozati javaslat, ezért nem szavazott róla. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: 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 18 igen,
0 nem és 5 tartózkodással a tájékoztatót
tudomásul vette.

8. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a
Kárpátaljai Megyei Tanács közös együttműködésével megvalósuló kulturális
programok című TTP-KP-1-2018/1-000320 azonosító számú pályázat
lezárásáról
Előterjesztő:Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 11. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Ezt a pályázatot a Bethlen Gábor Alaphoz
nyújtottuk be tavaly és nyertünk is rá 1 millió forintot. Felkérem Főjegyző urat,
ismertesse az előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az
Önkormányzat és a Kárpátaljai Megyei Tanács 2018-ban sikeresen pályázott a Bethlen
Gábor Alapkezelő Testvér-települési programok és együttműködések című felhívására.
Az előterjesztés összefoglalóan szól az elnyert pályázat főbb eredményeiről, valamint
számot ad arról is, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat ismételten
pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő által kiírt felhívásra.
A 2019-es évre vonatkozóan benyújtott pályázattal az önkormányzat a borkultúrát és a
turizmust kívánja népszerűsíteni megyénkben, illetve ezen területeken szorosabb
kapcsolatot kíván kialakítani Kárpátaljával.
Kérjük a tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatót szíveskedjen tudomásul venni.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót két bizottságunk
tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, Közgyűlés.
Bizottságunk az előterjesztést, a tájékozatót szavazás nélkül tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 22 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a tájékoztatót
tudomásul vette. Köszönöm szépen.

9. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
tevékenységéről
Előterjesztő: a megyei TDM szervezetek vezetői

TDM

szervezetek

A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálhatók a
Mellékletek között 12. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Magyar Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Szövetség által regisztrált, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő TDM
szervezetek közül négy szervezet tájékoztatóját tartalmazza a jelen napirend.
Köszöntöm az előterjesztő megyei TDM szervezetek vezetőit, képviselőit: az Aba
Turisztikai Egyesülettől Czakó Mónika alelnök asszonyt és Major Éva TDM
menedzsert, a MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú
Kft.-től Nagy Réka ügyvezető asszonyt, a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért
Egyesülettől Blanár Róbert TDM menedzser urat, a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz,
Hernádvölgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesülettől Posta György elnök urat.
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Először felkérem Czakó Mónika asszonyt és Major Éva asszonyt, majd azt követően
Nagy Réka asszonyt, Blanár Róbert urat és Posta György urat, hogy amennyiben
szükségesnek találják, egészítsék ki a tájékoztatót.
Czakó Mónika, az Aba Turisztikai Egyesület elnöke: Nem kívánom kiegészíteni a
tájékoztatót, amennyiben kérdés van, szívesen válaszolok.
Nagy Réka, a MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit
Közhasznú Kft ügyvezetője: Köszönöm szépen. Nem kívánom kiegészíteni a
tájékoztatót.
Blanár Róbert TDM menedzser: Nem kívánom kiegészíteni a tájékoztatót, a
felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok.
Posta György, a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernádvölgye Idegenforgalmi és
Kulturális Egyesület elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Nem kívánom
kiegészíteni a tájékozatót, azonban a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszön szépen. Nekem az az információm, hogy a
Területfejlesztési Bizottság ülésén eléggé hosszan beszéltek erről a témáról. Két
bizottságunk tárgyalta meg ezt az előterjesztést. Először 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 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. Ahogy elhangzott, mi részleteiben megtárgyaltuk mind a sátoraljaújhelyi
központú TDM, Zemplén TDM-nek a prezentációját is, arról sok kérdés hangzott el és
válaszok. A tokaji is részletesen elmondta és a miskolci. Ők hárman vettek részt, az
abaúji TDM-től nem tudtak részt venni. Ezeket tényleg a bizottsági ülésen kell
megtárgyalni. A konklúzió annyi, hogy gyakorlatilag a TDM-ek helyi forrásokból
gazdálkodnak és a pályázati időszak lejárt, úgyhogy fel kellene vetni, hogy hogyan
tovább TDM? A Magyar Turisztikai Ügynökség megalakulásával mi a terve a TDMnek és az vetődött ott fel, hogy egy feljegyzéssel kellene élni a Turisztikai Ügynökség
felé, hogy tájékoztasson minket, hogy a TDM-ek felől hogyan gondolkozik, milyen
jövőt szán nekik. Én ezt javaslom majd felvenni a megyei közgyűlés napirendjére a
következő ülésre és a tájékoztatót pedig nagyon pozitívan értékeltük a Bizottsági
ülésen. Köszönöm szépen.
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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.
Képviselő asszony parancsoljon.
Szűcs Erika: Látva ezeket a tájékoztatókat én fontosnak tartom, hogy az itt megjelent
nálam legalább egy-két korosztállyal fiatalabb embereknek azt mondjam, hogy
nagyszerű munkát végeznek. Ez a gazdasági program beszámolójából is kiderül, hogy
évről-évre ebben a térségben az idegenforgalom nagyon átalakult, hihetetlen szép
eredményeket ér el és ez tartós trend és azt gondolom, hogy mindenkinek jár érte az
elismerés, aki dolgozik ebben. Nem csak jövedelmet termel, mert azt gondolom, hogy
egy új image-t is képes kialakítani ennek a vidéknek a 40-50 évvel ezelőttihez képest.
Fölvetődött ott a bizottsági ülésen, hogy nem csak ebben a formában lehet a turizmust
segíteni, desztinációs menedzsmentként, hanem másként is. Azt gondolom, hogy igen
és sokféle szervezetre szükség van, de én úgy értékelem az eddigi folyamatokat, hogy
egy ilyen típusú szervezetben összegyűlt fiatalabb korosztály, ami fogékony az új
technológiákra, hihetetlen nagy hozzáadott érték a turizmus fejlesztésében. Azt
gondolom, hogy az ilyen típusú menedzsment szervezetek fennmaradása alapvető
érdekünk és támogatom, ami ott a bizottságon elhangzott és elnök úr is ezt most
tolmácsolta, hogy álljon ki a megye amellett, hogy ilyen típusú szervezetek segítsék.
Az mindenképpen jó lenne, ha ezek között a szervezetek között valamilyen
koordináció alapján lenne tapasztalatcsere, egymástól tudjanak tanulni, mert látszik,
hogy valahol gyorsabban megy, vagy szerencsésebbek, más a személyi feltétel. Ezek
nagyon jó dolgok, amelyek plusz energiákat tudnak bevonni ebbe a munkába, úgyhogy
azt gondolom, hogy a fennmaradásukban és az együttműködésüknek a fejlesztésében
érdekeltek vagyunk és azt javaslom, hogy a testület amit tud, tegyen is meg érte. És
még egyszer köszönöm mindannyiunk nevében azt a munkát, amit végeznek és
végeztek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A szavazás után gondoltam,
hogy szólok hozzájuk néhány mondatot, de ezek után majd folytatom. Valóban az
látszik, hogy ezek a szervezetek viszonylag aprópénzből sok embert tudnak
megmozgatni, sok rendezvényt szerveznek és az eszközök bérlésével gyakorlatilag
még más eseményeken is hozzájárulnak a színvonalas végrehajtáshoz. Én köszönöm a
színes és színvonalas beszámolót mindenkinek természetesen. És akkor most
szavazhatunk.
Első alkalommal szavazzunk az Aba Turisztikai Egyesület tájékoztatójáról.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 21 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a tájékoztatót
tudomásul vette. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, hogy szavazzunk a MIDMAR Miskolci
Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Kft. tájékoztatójáról.
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Megállapítom, hogy a Közgyűlés 22 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a tájékoztatót
tudomásul vette. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzunk a Sátoraljaújhely-Hegyköz
Turizmusáért Egyesület tájékoztatójáról.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a tájékoztatót
tudomásul vette. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzunk a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz,
Hernádvölgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület tájékoztatójáról.
Megállapítom, hogy 23 igen, 0 nem és 0
tartózkodással ezt a tájékoztatót is
tudomásul vette a Közgyűlés.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Mint ahogy látható a Közgyűlés tartózkodás és
ellen szavazat nélkül vette tudomásul, úgyhogy gratulálok önöknek még egyszer.
További sok sikert kívánok önöknek a munkájukhoz.

10. Javaslat a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának
módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 13. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend megtárgyalásánál Lenártek
András urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.
Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
BORA 94 Nonprofit Kft. eredményesebb működése érdekében indokolt új feladatok,
nevezetesen: egyéb humán-egészségügyi ellátás; film-, video gyártás, televíziós
műsorfelvétel utómunkálatai; fényképészet; egyéb foglalás felvétele a társaság
tevékenységi körei közé, amely az Alapító Okirat 4. pont (5) alpontjának kiegészítését
teszi szükségessé.
Ugyancsak az Alapító Okirat módosítását igényli az adatvédelemmel és az
adatbiztonsággal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó szabályzat elnevezésében
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történt változás, amely az Alapító Okirat 8. pontja (5) alpontjának negyvenedik és
negyvenegyedik bekezdéseinek módosítását teszi indokolttá.
Az Alapító Okirat módosítása kizárólagos képviselő-testületi hatáskör, erre való
tekintettel szükséges a vonatkozó előterjesztést megtárgyalni, és döntést hozni az
Alapító Okirat módosítása tárgyában. Ezt kérjük a tisztelt Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot 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 10 egybehangzó igen szavazattal a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 18 igen,
0 nem és 5 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2019. (II. 14.) határozata
Tárgy: a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának
módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41. § (6) bekezdésében és a 42. § 7. pontjában biztosított hatáskörében
eljárva – alapítóként úgy dönt, hogy a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.
05-09-017021) Alapító Okiratát 2019. február 20. napjától a következők szerint
módosítja:
1.1. Az Alapító Okirat 4. pontjának (5) alpontja kiegészül a következő
harmincadiktól harmincharmadik bekezdésig terjedő szövegrésszel:
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„86.90.’08
59.12’08
74.20’08
79.90’08

Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
Fényképészet
Egyéb foglalás”

1.2. Az Alapító Okirat 8. pontja (5) alpontjának negyvenedik és negyvenegyedik
bekezdése a következők szerint módosul:




„A munkáltató birtokába került adatállományokat a Társaság mindenkor
hatályos Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatának és annak
mellékleteinek, valamint az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően kezeli, kérelemre az érintettek részére – a jogosultság
fennállása esetén – tájékoztatást ad;
Közérdekű adatigénylés esetén a beérkezett kérelmet megvizsgálja – annak
szabályszerűsége esetén – az adatközlést a jogszabályok, valamint a
Társaság Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatában és annak
mellékleteiben foglalt eljárás alkalmazásával megadja;”

2. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal
érvényben maradnak, és a társaság Alapítója az Alapító Okirat jelen módosítással
nem érintett részeit magára nézve továbbra is kötelezőnek ismeri el.
3. A Közgyűlés elfogadja a határozat 1. melléklete szerint a BORA 94 Borsod-AbaújZemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
4. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az Alapító Okirat módosításával, illetve a
határozat végrehajtásával kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére, a
Miskolci Törvényszék, mint cégbíróság előtti cégeljárás során szükséges eljárási
cselekmények elvégzésére, iratok aláírására.
5. A Közgyűlés felhívja a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét,
hogy
5.1. a Társaság Alapító Okirata módosításainak a cégnyilvántartásban történő
átvezetése iránt intézkedjen,
5.2. a változások átvezetése tárgyában hozott cégbírósági végzést, és az ügyvédi
ellenjegyzéssel ellátott módosított Alapító Okiratot a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat részére küldje meg .
Felelős:

Török Dezső a Közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János főjegyző
Lenártek András ügyvezető
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Határidő:

azonnal, illetve értelem szerint

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

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLKXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Közgyűlésnek
zárt ülésen kell megtárgyalnia a következő kitüntető díj odaítélésre vonatkozó két
előterjesztést. A zárt ülésen részt vesznek: a közgyűlés tagjai, Dr. Kovács János
főjegyző, Szombatiné Dr. Sebők Emese aljegyző, Dr. Sáfrány Borbála osztályvezető,
Simon Gáborné informatikus, Szigeti-Molnár Krisztina jegyzőkönyvvezető. Kérem
vendégeinket, hogy az üléstermet a zárt ülés időtartamára szíveskedjenek elhagyni.

Zárt ülést követően

13. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Egyebek napirendi ponton belül Lukács András
frakcióvezető úr jelezte hozzászólását. Megadom a szót Lukács András frakcióvezető
úrnak.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Előzetesen jeleztem,
hogy két témában kívánok hozzászólni. Az egyik téma az, amellyel jó néhányszor
foglalkoztunk különböző aspektusból már a Megyeháza falai között, a Sajóvölgyébnek légszennyezettsége. Az elmúlt napokban szintén többször adott hírt a
rádió, televízió arról a tényről, hogy a Sajószentpéteren, Putnokon, Kazincbarcikán
élők a szállópor nagy koncentrációja miatt az ország legszennyezettebb levegőjű
térségében kénytelenek elszenvedni a mindennapjaikat. Tudjuk nagyon jól, hiszen
erről is szót ejtettünk már e falak között, hogy a fűtési módok, az egyéb körülmények
mellett nagyon jelentős befolyásoló tényező. A településeken átmenő hatalmas
járműforgalom, amely a légszennyezettségben, főleg azokon a napokon mikor
erőteljes nyomott légnyomás van, jelentősen rontja a térségben élők életkörülményeit.
Tisztelt Elnök úr, többször foglalkoztunk ezzel a kérdéssel közmeghallgatáson, egyéb
témáknál is és felelevenítettük, hogy amikor már kormányhatározat nevesítette kiemelt
Uniós projektként a 26-os elkerülőnek az első szakaszát, majd azt követően kikerült
onnan. 2011 és 2016 között szintén két alkalommal foglalkozott a kormányzat ezzel az
üggyel. Másodszor már úgy, hogy gyakorlatilag az elkerülő második szakasza is
megépül a Dubicsány-Putnok felső részt elkerülő szakaszokkal, majd szembesültünk
mindannyian azzal, hogy kikerült a kormányhatározatból a 2022-ig nevesített utak
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közül ez a szakasz. Tisztelt Elnök úr. Tisztelettel kérdezem nemcsak frakciónk, hanem
a Jobbik frakció és a DK –s képviselőtársunk nevében is azt, hogy Elnök úr
indokoltnak tartja-e, hogy végre megépüljön a régóta ígért 26-os Sajó-völgyi elkerülő
út.
Második kérdés ezzel kapcsolatban. Szükségesnek, indokoltnak látja-e Elnök úr, hogy
a megyei közgyűlés foglalkozzon önállóan ezzel a kérdéssel, ha kell határozatban
kérve a kormányzatot, hogy mielőbb teremtse meg a feltételeit a 26-os út
továbbépítésének. Várom megtisztelő válaszát.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a kérdést frakcióvezető úr.
Mindenféleképpen indokoltnak látom, mert hisz’ nem csak egy településről van szó,
hanem ha a Sajó-völgyén megyünk Sajószentpéter, Kazincbarcika és Putnoknak a
levegőminősége is nagyon gyakran megjelenik a híradásokban és sajnos Miskolcé is,
ami nem a Sajó völgyében van, de sajnos ez is így van. Valóban a legnagyobb
problémát nem a közlekedés, hanem a háztartásoknak a tüzelőanyag felhasználása,
ezért is írja elő a törvény, hogy a polgármesternek, amikor a szállópor koncentráció
elér egy bizonyos értéket, akkor tájékoztatási fokozatban kell az ott lakókat értesíteni
arról, hogy mi a légszennyezettségi állapot. Azt gondolom és az én információim
szerint készen is vannak a tervek a 26-os elkerülő szakaszára, komplett tervek a
körforgalomtól. Egyedül egy dolog hiányzik, az pedig nem más, mit az a hazai forrás,
amiből azt az utat meg lehetne építeni. Demeter Zoltán képviselő úr folyamatosan
foglalkozik ezzel a kérdéssel és az én információim szerint, ő ebben az évben egy még
nagyobb lobbi tevékenységet fog folytatni annak érdekében, hogy valóban meg legyen
a 26-os elkerülőre a forrás. Nem a szándék, nem a terv, mert azok megvannak, hanem
a forrást kell hozzá előteremteni. Azt gondolom, ha a megyei közgyűlés valamilyen
szinten határozatot fogad el, akkor akár támogathatjuk képviselő urat ebben a
formában, nem másként. Ennyi. Köszönöm.
Igen frakcióvezető úr.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm szépen a pozitív hozzáállást. Tisztelettel
kérdezem Elnök úrtól, hogy a következő közgyűlésre a Hivatal előkészít-e egy ilyen
állásfoglalást, vagy készítsük elő mi és terjesszük be a normál formában. Azért is
kérdem ezt, mert rendelkezésre állnak ugyan a tervek, viszont ezek egy év múlva
lejárnak, úgyhogy viszonylag sürgős, vagy sürget minket az ügy, hogy ne kelljen
harmadszor is terveztetni és a teljes eljárásrendet megismételtetni, mert az jelentős
időbeli csúszást eredményez.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Én azt gondolom, hogy egyeztetek Demeter Zoltán
képviselő úrral, mint a térség országgyűlési képviselőjével és utána a Hivatal elkészíti
a szükséges anyagot, amire majd szavazhat a közgyűlés. Parancsolj frakcióvezető úr.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót. Előzetesen jeleztem, hogy két
témában szeretnék kérdést feltenni. A második kérdés arra vonatkozik, hogy az elmúlt
év decemberében a Parlament elfogadta a rabszolgatörvényként elhíresült jogszabályt
erőteljesen botrányos körülmények között. Azt szeretném megkérdezni az erőteljes
politikai felhangot elkerülve, hogy a megyei közgyűlés, a megyei önkormányzat a
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hatáskörében, fenntartásában működő, vagy tulajdonában működő gazdasági
társaságoknál – kettő ilyen van – életbe kívánja-e léptetni a túlóra új szabályozását,
vagy esetleg megmarad a régi keretek között. erre várom egyenes válaszát. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr a kérdését. A
megyei önkormányzat vezetése nem foglalkozott ezzel a kérdéssel. Nekünk két
gazdasági társaságban van érdekeltségünk. Az egyik, ami egy újságíró társadalomról
szól, ami meglehetősen szabad körülmények között és módon dolgozik. A másik pedig
a BORA 94 Kft. ügyvezető igazgatójára tartozik. Nekem nincs olyan információm,
hogy ők kihasználták volna a 250 órányi túlórát az előző években, de ettől függetlenül
nem gondoltuk, hogy bele kívánunk szólni a gazdasági társaságainknak ilyen szinten
az életébe. Frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr. A megyei
közgyűlésnek, mint a tulajdonosi jogok egyedüli gyakorlójának lehetősége van arra,
felkérje, vagy utasítsa az érintett gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit, hogy ne
éljenek ezzel az új lehetőséggel, hogy az eddigi 250 óránál többet ne rendeljenek el.
Szeretném kérni, hogy Elnök úr tolmácsolja az ügyvezetés felé ebbeli javaslatunkat és
kérésünket.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Csiger Lajos frakcióvezető
úrnak adom meg a szót.
Csiger Lajos, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Ez egyértelműen
politikai kérdés, amit most felvetett. Én nem is ismétlem meg azt a szót, amit az
ellenzék kitalált erre Munka Törvénykönyv módosításra, de nem ide való téma, hiszen
nem túlóráztat egyik társaságunk sem és nem fogjuk őket felszólítani, nem fogunk
beállni abba a sorba, hogy újsághír legyen, hogy az önök kérésére kijelentettük,
utasítottuk, a tulajdonunkban lévő gazdasági társaságokat arra, hogy ne az új Munka
Törvénykönyve szerint éljenek. Nem tartom idevalónak. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Egyebek napirendi pontnál
Budai Erzsébet bizottsági elnök asszony jelezte, hogy szólni kíván. Megadom a szót.
Budai Erzsébet: Köszönöm Elnök úr. Szeretném tájékoztatni a Közgyűlést arról,
hogy a közgyűlés tagjai a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget tettek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Főjegyző úr jelezte, hogy
Egyebekben szeretne szólni. Megadom neki a szót.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 66. § (1) bekezdésében foglalt
rendelkezés szerint a területi választási iroda vezetője a megyei önkormányzat
jegyzője, főjegyzője, amely jelen esetben azt eredményezi, hogy a Borsod-AbaújZemplén Megyei Területi Választási Iroda vezetője is vagyok.

41
A hivatkozott törvény a Területi Választási Iroda Vezetőjének hatáskörébe számos
feladatot delegál, amelyek közül az egyik legfontosabb az eljárási törvény 306. § (2)
bekezdése által meghatározott azon hatáskör, mely szerint a területi választási iroda
vezetője - településeken értelemszerűen a helyi választási iroda vezetője, a jegyző állapítja meg az általános választás évében, legkésőbb február 15-ig, az általános helyi
önkormányzati képviselő-választáson megválasztandó képviselők számát.
Amint az közismert, a megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei
listán választják. A választás tekintetében minden megye egy választókerületet alkot,
melynek nem része a megyei jogú város, valamint a főváros.
A választási eljárásról szóló törvény és a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény kógens rendelkezéseket
tartalmaz arra vonatkozóan, hogy milyen szempontok figyelembe vételével, milyen
eljárásrendben kell meghatároznom a megválasztandó képviselők számát, és
meghoznom a határozatot.
Ezek a szempontok következők:
a) a megye általános választás évének január 1-jei lakosságszáma,
b) 400 000 lakosig minden 20 000 lakos után 1 képviselő, de legkevesebb 15
képviselő,
c) 700 000 lakosig 20 képviselő, és a 400 000-t meghaladó minden további 30 000
lakos után 1 képviselő,
d) 700 000 lakos fölött 30 képviselő, és a 700 000-t meghaladó minden további 40
ezer lakos után 1 képviselő választható.
A Nemzeti Választási Iroda közlése szerint Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
lakosságszáma 2019. január 1. napján: 670.767-fő.
Az ismertetett rendelkezések alapulvételével kiszámítható, hogy Borsod-AbaújZemplén Megyében a választásra jogosult polgárok által 29 megyei önkormányzati
képviselő választható a 2019. év októberében tartandó választáson, mert 400 000
lakosig 20 képviselő, a fennmaradó 270.767 fő alapulvételével 9 fő képviselő,
összesen tehát 29 képviselő választható.
A megválasztható képviselők számának megállapításáról meghoztam az 1/2019.
(II.11.) számú határozatot, amely közzétételre került az önkormányzat honlapján és
hirdetőtábláján, mindazonáltal szükségesnek tartottam a tisztelt Közgyűlés
tájékoztatását is. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Egyebek napirendi pontban
nem látok jelentkezőt.
Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy márciusi ünnepi közgyűlésünk március 13-án
szerdán kerül megrendezésre Cigándon. A meghívókat időben fogjuk kiküldeni a
megyei közgyűlés tagjainak. Én köszönöm szépen a mai munkát mindenkinek.
További szép napot kívánok.
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Dr. Kovács János s. k.
főjegyző

Török Dezső s. k.
a közgyűlés elnöke

