Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1707-24/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2019. április 25. napján 10:00
órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aros János
Bánné dr. Gál Boglárka
Budai Erzsébet
Dr. Csiba Gábor Tamás
Csiger Lajos
Demkó Dóra
Hocza Tamás Attila
Janiczak Dávid
Káli Sándor

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

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

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

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

Távol: Balla Gergő, Bíró László, Jámbor Márk 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. Dr. Gömbös Sándor rendőr dandártábornok, rendőrségi
főtanácsos, az Országos Rendőr-főkapitányság Hivatalának
vezetője (meghívó szerinti 1-2. napirend)
2. Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok, a Borsod-Abaúj-

megjelent
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen

igen
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Zemplén megyei rendőrfőkapitánya (meghívó szerinti 1-2.
napirend)
3. Dr. Fazekas Csaba rendőr alezredes, osztályvezető, Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Rendőr-főkapitányság
Miskolci
Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály – kitüntetett (meghívó
szerinti 1. napirend)
4. Balák Ervin címzetes rendőr törzszászlós, körzeti megbízott,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Szerencsi
Rendőrkapitányság Tokaji Rendőrörs Rendészeti Alosztály
Körzeti Megbízotti Csoport – kitüntetett (meghívó szerinti 1.
napirend)
5. Csóra
György,
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Polgárőrszövetség elnöke (meghívó szerinti 2. napirend)
6. Nagyné Szunyogh Adrienne, az Abaúj Leader Egyesület
munkaszervezet vezetője (meghívó szerinti 4. napirend)
7. Nagy Lajos, Bükk-Térségi LEADER Egyesület elnöke meghívó
szerinti 4. napirend)
8. Balázs János, a Dél-Borsodi LEADER Egyesület munkaszervezet
vezetője meghívó szerinti 4. napirend)
9. Kápolnai Mariann, Dél-Borsodi LEADER Egyesület meghívó
szerinti 4. napirend)
10. Szomráki Róbert, a Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség
munkaszervezet vezetője meghívó szerinti 4. napirend)
11. Bende György, az Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi közösség
Egyesület elnöke meghívó szerinti 4. napirend)
12. Kovács Gábor, a Rákóczi LEADER Egyesület pályázati
koordinátora meghívó szerinti 4. napirend)
13. Dr. Kiss István, a Zempléni tájak Vidékfejlesztési Egyesület
elnöke meghívó szerinti 4. 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

igen

igen

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

nem
nem
igen
nem
nem
nem
nem

igen
nem
nem

3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

KULCS Magazin
Magyar Nemzet
MIKOM Kft.
MTI
Putnok Városi TV
Rádió M
RTL Klub
Szent István Rádió
TV2
Zemplén TV
Sajómente hírportál
Szuperinfó
Globo TV
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző, Dr. Sáfrány
Borbála osztályvezető, Bánkuti Eszter osztályvezető, Mácsai Mónika Melinda
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: Szerintem kezdjük meg mai munkánkat. Tisztelt
Közgyűlés! Tisztelettel köszöntöm a Közgyűlés megjelent tagjait, meghívott
vendégeinket, valamint a Hivatal részéről megjelent munkatársakat!
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése határozatképes, mivel a 29 megyei önkormányzati
képviselőből 26 fő van jelen, ülésünket megnyitom. Három képviselőtársunk Balla
Gergő, Bíró László és Jámbor Márk jelezték, hogy a mai napon az ülésen nem tudnak
részt venni. Kérem, szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni. Jelenléti szavazást kérek.
Megállapítom, hogy 25 fő szavazott, 25
fővel az önkormányzati közgyűlési
ülésünket megnyitom. Az alelnök asszony
is megérkezett.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést arról, hogy Jámbor
Márk István megyei önkormányzati képviselő írásban bejelentette részemre, hogy
2019. március 27. napjától kezdődően kilépett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportjából.
Képviselő úr így független képviselőként folytatja tovább tevékenységét.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (3a) bekezdése alapján tájékoztatom a
Közgyűlést a legutóbbi Közgyűlést követően történt eseményekről, meghozott
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döntésekről. Legutolsó közgyűlésünk 2019. február 14-én volt, az azóta eltelt időszak
eseményeit szeretném önöknek elmondani.
 02.18. Miskolc, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara és a Magyar
Ápolási Egyesület közös szervezésében rendezték meg a Megyeházán a Magyar
Ápolók Napját. A rendezvény keretében köszöntöttem az ápolókat és együtt
ünnepelhettünk.
 02.27. Miskolc, részt vettem a megyei foglalkoztatási paktum paktumszervezeti
ülésén. A tagok elfogadták a megyei paktum 2018-as évről szóló beszámolóját,
valamint a 2019. évre vonatkozó munkaterveket.
 03.04. Szirmabesenyő, Huszti Gábor polgármester úrral és Révész János, a
megyei kórház főigazgatójának a társaságában részt vettem a TOP támogatásból
megújított egészségügyi központ átadóünnepségén.
 03.05. Miskolc, itt a Megyeházán tartottuk a KEHOP által támogatott megyei
klímastratégia és szemléletformálási projektünk keretében az éghajlatváltozási
platform ülését, amely már a projekt utókövető része volt.
 03.06. Miskolc, a Megyeházán tartottuk a Via Carpatia közgyűlésünket.
Elfogadtuk a csoportosulás 2018. évi beszámolóját, illetve ünnepélyes keretek
közt átadtuk Rastislav Trnka, Kassa megyei elnök vezetésével Kisprojekt Alap
első körös pályázatán nyerteseknek a támogatási szerződést.
 03.12. Tarcal, Koncz Ferenc országgyűlési képviselő úr társaságában részt
vettem a 38-as főút 4 km hosszban megújult szakaszának az átadásán.
 03.13 Csöbör Katalin és Demeter Zoltán országgyűlési képviselők társaságában
részt vettem a 6,4 km hosszban megújult Sajóvámos – Szirmabesenyő
összekötőút avatásán.
 03.13. Cigánd, a hagyományokat folytatva ismét egy vidéki településsel együtt
megemlékeztünk 1848. március 15-ei forradalomról és a szabadságharcról.
Oláh Krisztián polgármester köszöntője után én megnyitottam a közgyűlést
Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő úr mondott ünnepi beszédet. Ezúton is
köszönöm a házigazdáknak a szíves vendéglátást.
 03.14.
Miskolc,
köszöntőt
mondhattam
az
Észak-Magyarország
fotóriportereinek kiállításán a Szinva-parkban, hisz ez a szabad sajtó napja is
volt és egyúttal a rendezvény keretében adták át az év újságírója címet Berecz
Csabának. Utólag is gratulálunk az újságírónak.
 03.14.-15. Szakáld, Felsődobsza, Aszaló településeken ünnepi beszédet
mondtam a március 15.-ei megemlékezéseken.
 03.16., Monok, Latorcai János, az Országgyűlés alelnökének a társaságában
részt vettem a március 15.-ei, és Kossuth Lajos halálának 125. évfordulója
alkalmából megrendezett ünnepségen és a koszorúzáson alelnök asszonnyal
együtt.
 03.26. Miskolc, a foglalkoztatási paktum keretében a megváltozott
munkaképességű munkavállalók alkalmazásával kapcsolatos kerekasztal
beszélgetést folytattunk.
 03.27. Miskolc, a II. Rákóczi Ferenc emlékév nyitányaként nagyszabású
történelmi, kulturális műsort rendeztünk a Megyeháza dísztermében, ahol
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köszöntöttem a résztvevőket, előadást tartott Hörcsik Richárd országgyűlési
képviselő.
03.28. Miskolc, Németh Szilárd államtitkár úr és dr. Kriza Ákos, Miskolc
polgármesterének társaságában, alelnök asszonnyal részt vettünk Miskolc
felújított első világháborús katonai temetőjének a felavatásán.
03.29. Miskolc, a Megyeházán tartotta évértékelő, díjátadó ünnepségét a
megyei úszó szövetség, amelyen, mint házigazda köszöntöttem, illetve részt
vettem a díjak átadásában. A megyei önkormányzat elismerését Sztancsik
Anna, magyar bajnok, mint a legtöbb nemzetközi pontot szerzett versenyző
érdemelte ki. További sportsikereket kívánunk a sportolóknak.
03.30., Regéc, részt vettem A fejedelem napja című II. Rákóczi Ferencre
emlékező ünnepi rendezvényen dr. Virág Zsolt, a várprogram miniszteri biztosa
társaságában és ünnepi beszédben méltattam a nagyságos fejedelmet. A
várprogram keretében megyénk több vára, kastélya megújult és a folytatásban is
érintettek leszünk.
04.04., Varbó, részt vettem és köszöntöttem az ifjú katasztrófavédők versenyén
megjelent fiatalokat. Tíz csapat mérte össze tudását, a győztes képviseli
megyénket az országos döntőn. Az ilyen rendezvények segítségével lehet
bevonni az ifjúságot a közösséget szolgáló önkéntes feladatokba.
04.05, Miskolc, a Megyeháza dísztermében, az Agrárminisztérium
támogatásával rendezte meg az Értéktár Bizottság a megyei értékőrző verseny
döntőjét. A zsűri elnöke dr. Szinay Attila, az Agrárminisztérium helyettes
államtitkára volt. Utólag is gratulálok valamennyi résztvevőnek és a
szervezőknek köszönöm a színvonalas versenyt.
04.10. Miskolc, köszöntöttem a Díszteremben a Civil Információs Centrumot is
működtető ERKE-t, illetve a Megyeházán megrendezett civil gazdálkodási
képzésen résztvevőket. A gazdálkodási képzéssel együtt egy véradó rendezvény
is volt a Rákóczi teremben.
04.11. Miskolc, az EFOP pályázatunk keretében „A roma társadalom helyzete
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” címmel rendeztünk tanácskozást. A
köszöntőm után dr. Kotics József docens úr tartott előadást.
04.12. Szerencs, Koncz Ferenc országgyűlési képviselő úr társaságában részt
vettem az 1605-os szerencsi fejedelemválasztó Országgyűlés, egyben a város
napja tiszteletére rendezett ünnepi ülésen.
04. 17. Sátoraljaújhely, Németh Szilárd honvédelmi államtitkár és Hörcsik
Richárd országgyűlési képviselő társaságában részt vettem és koszorúztam a
felújított Hősi temető újraavatásán.
04.24. Mezőcsát, a Magyar Vöröskereszt Borsod Megyei Szervezete alakított ki
egy szociális farmot, ahol megváltozott munkaképességű, vagy hátrányos
helyzetű munkavállalókat foglalkoztatnak. A tegnapi napon megtörtént a
szociális farm átadása, ahol kecskéket tartanak és sajtot készítenek a
foglalkoztatottak. Ezzel beszámolóm végéhez értem.

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 foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot, illetve van egy módosító
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javaslatom 12. napirendi pontként javaslom megtárgyalni a „Javaslat a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár Bizottság új tagjának megválasztására” című előterjesztést.
Ennek megfelelően a további napirendek sorszámozása változik.
A következő napirend elfogadását javaslom:
1.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj 2019. évi átadása

2.

Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról,
valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a határforgalom alakulásáról
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Előterjesztő:
Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, Borsod-AbaújZemplén megye rendőrfőkapitánya

3.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

4.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében elismert LEADER Helyi
Akciócsoportok Helyi Fejlesztési Stratégiáinak időarányos végrehajtásáról
Előterjesztő:
a megyei LEADER HACS-ok vezetői

5.

Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

6.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Europe Direct Információs
Központ tevékenységéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

7.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési
támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

8.

Javaslat a Karakter Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

9.

Javaslat a Nő a Siker Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

10. Javaslat a Gyógyító Dallamok Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
11. Javaslat a Balogh Sándor Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Alapítvány
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12. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság új tagjának
megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
13. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
14. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet
Díjának 2019. évi adományozására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
15. Javaslat a döntés-előkészítő bizottság előtt képviselendő közgyűlési álláspont
kialakítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
16. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérdezem, hogy a Közgyűlés tagjai részéről egyéb
napirendi javaslat van-e, amennyiben van, azt kérem, szíveskedjenek azt megtenni.
Csiger Lajos frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Csiger Lajos, frakcióvezető: Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Elnök úr. A FIDESZ frakció
nevében szeretnék javasolni egy módosítást a napirendek között. Ez pedig az
eredetileg 13. napirend, amit zárt ülésen tárgyalnánk meg a Szent Erzsébet Díjak
adományozására, azt javaslom, hogy ezt most vegyük le a napirendről és a következő
ülésre tűzzük ki ezt a napirendet. Kérem a javaslatom elfogadását. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az új napirendi pontoknál az a
14., de szavazunk róla természetesen. Lukács András frakcióvezető úrnak adom meg a
szót.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés. A
február 14.-ei közgyűlés Egyebek napirendi pontja keretében kérdéseket tettem fel a
közgyűlés elnökének a 26-os főközlekedési út elkerülő szakaszainak továbbépítésével
kapcsolatban. A kérdések között az szerepelt leegyszerűsítve, hogy indokoltnak tartjae elnök úr a 26-os továbbépítését. A másik, indokoltnak és szükségesnek tartja-e, hogy
a közgyűlés foglalkozzon-e ezzel a napirenddel, ezzel a kérdéssel, és hogy kérjük fel
Magyarország Kormányát, hogy mielőbb kezdje meg a 26-os továbbépítését, illetve
folytatását. Mindkét kérdésre igen volt a válasz, tehát indokoltnak, szükségesnek látja
mindkettőt és lehetségesnek, hogy a megyei közgyűlés szavazzon erről egy határozati
javaslat formájában. Ezután egy kérdést tettem fel, hogy a Hivatal előkészíti ezt, vagy
a szokásos rend szerint készítsük elő mi és nyújtsuk be a megyei közgyűlésnek. Elnök
úr azt a választ adta, hogy egyeztetéseket követően a Hivatal elkészíti az előterjesztést
és arról a határozati javaslatról a mai, tehát a következő közgyűlésen szavazhatunk.
Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a mai napon sem a napirendek között, sem az
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előterjesztések között nem szerepel ez a határozati javaslat. Éppen ezért
kezdeményezzük a korábbi kérdésfeltevők nevében, hogy e témát tűzzük napirendre és
helyszíni kiosztással az általunk elkészített határozati javaslatot e témában tárgyalja
meg a megyei közgyűlés. Kérem a kezdeményezésünk támogatását. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Szinte
majdnem minden mondata igaz volt. Annyiban maradtunk, hogy Demeter Zoltán
országgyűlési képviselő úrral egyeztetek és utána meglátom, hogy milyen döntést
hozok. Nekem a forgatókönyvemben benne van, hogy az Egyebek napirendi pontban
fogunk erről beszélni. Én nem tartom indokoltnak semmilyen anyagnak a kiosztását,
ugyanis hál’ Istennek pozitív válasszal fogok tudni szolgálni, arra kérem, legyen
türelemmel, várja meg az Egyebek napirendi pontot. Pasztorniczky István független
képviselő úrnak adom meg a szót.
Pasztorniczky István: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés, Elnök úr.
Jelezném, hogy az Egyebekben több közérdekű kérdésben is szeretnék hozzászólni.
Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Lukács András
frakcióvezetőnek adom meg a szót.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Elnök úr én arra
szeretném önt emlékeztetni, hogy szó szerint arról beszélt, hogy a Hivatal elkészíti a
szükséges anyagot, amiről majd szavazhat a megyei közgyűlés. Lett volna idő – nekem
meggyőződésem -, hogy az elmúlt több, mint két hónapban információval lássa el
mindazokat, akik ebben a témában kezdeményezők voltak. Újabb ígéretet nem hiszem,
hogy tolerálni tudunk, a konkrét lépések, a konkrét döntések azok, amik magukért
beszélnek. Köszönöm szépen. Ismételten fenntartom, hogy szavazzunk a napirendre
vételről.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Ismételten
nem fogom támogatni és azt gondolom, hogy arról beszéltünk, hogy a következő
ülésen és az pedig ma van. Semmi nem indokolta volna azt, hogy hamarabb és azt is
mondta, hogyha indokoltnak látom, akkor majd lesz előterjesztés. Nem látom
indokoltnak, nem készült előterjesztés. Más hozzászólót nem látok.
Volt egy javaslat a FIDESZ-KDNP részéről, miszerint a „Javaslat a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának 2019. évi adományozására”
napirendről vegyük le. Kérem képviselőtársaimat, ebben a tekintetben szavazzunk
erről a levételről.
Köszönöm szépen. 15 igen, 4 nem és 6
tartózkodás, 1 nem szavazással a
Közgyűlés elfogadta, ezt a napirendet nem
tárgyaljuk a mai nap folyamán.

9
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Volt egy javaslat Lukács András frakcióvezető úr
részéről, ami szerint az ő anyagukat kellene tárgyalnunk. Kérdezem a közgyűlés
tagjait, aki tárgyalni akarja ezt az előterjesztést, az igen gombbal szavazzon, aki nem
az nemmel, vagy tartózkodottal.
Köszönöm szépen. 11 igen, 15 nem. A
Közgyűlés nem támogatja ezt a javaslatot
frakcióvezető úr.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Akkor ezek alapján az így módosult napirendről
kérek szavazást, ami arról szól, hogy egy napirendet levettünk és marad 15 napirendi
pontunk.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 18 igen,
8 nem és 0 tartózkodással a napirendi
javaslatot elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2019. (IV. 25.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. április 25.-ei
ülése napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. április 25.-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj 2019. évi átadása
2. Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról,
valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a határforgalom alakulásáról
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Előterjesztő:
Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye rendőrfőkapitánya
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018.
költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

évi

4. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében elismert LEADER Helyi
Akciócsoportok Helyi Fejlesztési Stratégiáinak időarányos végrehajtásáról
Előterjesztő:
a megyei LEADER HACS-ok vezetői
5. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről
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Előterjesztő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke

6. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Europe Direct Információs Központ
tevékenységéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési
támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Alapítvány

8. Javaslat a Karakter Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
9. Javaslat a Nő a Siker Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
10. Javaslat a Gyógyító Dallamok Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
11. Javaslat a Balogh Sándor Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
12. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság új tagjának
megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
13. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
14. Javaslat a döntés-előkészítő bizottság előtt képviselendő közgyűlési álláspont
kialakítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
15. Egyebek
A napirendre vonatkozó szavazást követően az MSZP frakció és a DK képviselője
elhagyta az üléstermet
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint a Közgyűlés zárt
ülést rendelhet el a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat
vagy más érintett üzleti érdekét sértené. Javaslom, hogy a megváltozott napirend
szerint a TOP-os előterjesztést zárt ülésen tárgyalja a közgyűlés.
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Kérem, hogy szíveskedjenek szavazni a zárt ülés elrendeléséről, amelyhez minősített
többség szükséges.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 18 igen, 0 nem és 1
tartózkodással a zárt ülést elrendelte.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felhívom Képviselőtársaim figyelmét arra, hogy amennyiben még nem tették meg, akkor - a kitöltött, aláírt „Titoktartási nyilatkozat”ukat és „Összeférhetetlenségi nyilatkozat”-ukat a napirend tárgyalásának
megkezdéséig a Hivatal jelenlévő munkatársainak adják át

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj 2019. évi átadása
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a megjelent Dr. Gömbös Sándor
rendőr dandártábornok urat, rendőrségi főtanácsost, az Országos Rendőrfőkapitányság Hivatalának vezetőjét. Köszöntöm Dr. Vereckei Csaba rendőr
dandártábornokot, megyei rendőrfőkapitányt, valamint a megye rendőri vezetőit, a
jelenlevő kedves vendégeket.
Külön tisztelettel köszöntöm a kitüntetetteket abból az alkalomból, hogy a mai napon
kerül sor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjak 2019. évi
átadására.
Kaló Attila, narrátor: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Vendégeink! A Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás
rendjéről szóló 10/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet értelmében Borsod-AbaújZemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozható azon személynek, aki a megye
közrendjének, közbiztonságának szolgálatában hosszú időn át kiemelkedő,
példamutató munkát végzett, vagy más magatartással általános elismerést vívott ki a
lakosság körében.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2019. számú
határozatával döntött a Rendőrség Napja alkalmából e kitüntetésben 2019. évben
részesülők személyéről.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjak átadására kerül sor.
A kitüntető díjakat átadja Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke és Dr. Vereckei
Csaba megyei rendőrfőkapitány.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Közbiztonságáért Díjat adományoz
Dr. Fazekas Csaba rendőr alezredesnek,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Miskolci Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály
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osztályvezetőjének.
Dr. Fazekas Csaba rendőr alezredes a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi
Karának elvégzését követően főelőadóként kezdte meg közalkalmazotti szolgálatát
2002-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Miskolci
Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály Gazdaságvédelmi Alosztályán. Ezt követően
2003-ban került hivatásos állományba tiszthelyettes vizsgáló beosztásban.
Szakmai pályafutása során mindvégig gazdaságvédelmi szakterületen látta el szolgálati
feladatait. Rátermettségére tekintettel főnyomozó, alosztályvezető, 2011-től előbb
osztályvezető-helyettes, majd osztályvezető beosztásba került kinevezésre a
Gazdaságvédelmi Osztályon. 2013-tól jelenleg is a Vizsgálati Osztály osztályvezetője.
Folyamatosan képezi magát, így 2004-ben a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi
Karán jogász-közgazdász végzettséget szerzett, majd 2011-ben rendészeti szakvizsgát
tett.
Osztályvezetőként a bűnügyi ügyfeldolgozó tevékenység egyik szakmai felügyelője. A
vizsgálati munkát élethivatásának tekinti, amelyet hatékonyan, nagy elhivatottsággal
és ambícióval végez. Szolgálati feladatai ellátására a magasfokú szakmai tudás,
rendkívüli megbízhatóság és lelkiismeretesség jellemző. Számos eredeti és újító ötlete
van, melyek a gyakorlatban is kiemelkedő eredményességgel alkalmazhatóak.
Fegyelmezett és példamutató magatartása, vezetői területen szerzett szakmai
tapasztalata jelentősen hozzájárult az általa vezetett osztály eredményes
munkavégzéséhez.
A
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése
Dr. Fazekas Csaba rendőr alezredes részére a megye közrendjének, közbiztonságának
szolgálatában hosszú időn át végzett kiemelkedő, példamutató munkájának
elismerésére 2019. évben Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjat
adományoz.
(A díj átadása)
Kaló Attila, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjat adományoz
Balák Ervin címzetes rendőr törzszászlósnak,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Szerencsi Rendőrkapitányság Tokaji Rendőrörs Rendészeti Alosztály Körzeti
Megbízotti Csoport
körzeti megbízottjának.
Balák Ervin címzetes rendőr törzszászlós a Budapesti Rendészeti Szakközépiskola
elvégzését követően 1998-ban hivatásos szolgálatát a Budapesti Rendőrkapitányság I.
kerületi Rendőrkapitányság állományában járőr beosztásban kezdte. Kérelmére 2007ben áthelyezésre került a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Szerencsi Rendőrkapitányság Tokaji Rendőrőrs állományába járőrvezető beosztásba.
Tapasztalatára tekintettel 2017-ben körzeti megbízott beosztásba került kinevezésre,
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mely beosztást azóta is betölt. Körzeti megbízotti feladatait folyamatosan kiemelkedő
szakmai hozzáértéssel látja el.
Rendkívül jó bűnügyi elemzőkészséggel rendelkezik, a területén elkövetett
bűncselekmények jelentős részét felderíti. Mindezt alátámasztja az általa feldolgozott
bűnügyek és szabálysértési feljelentések száma. Körzeti megbízotti tevékenységének
hatékonyságát bizonyítja, hogy illetékességi területén, azaz Szegilong és Erdőbénye
településeken a közbiztonság kiemelkedően jó.
Több alkalommal szervezett iskolásoknak bűnmegelőzési és baleset-megelőzési
programot, mely során a gyermekek közvetlenül is megismerkedhettek a rendőrség
munkájával. Szolgálati feladatait példamutatóan, lelkiismeretesen végzi, amelyet a
lakosság folyamatos pozitív visszajelzései is megerősítenek.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Balák Ervin címzetes
rendőr törzszászlós részére a megye közrendjének, közbiztonságának szolgálatában
hosszú időn át végzett kiemelkedő, példamutató munkájának elismerésére 2019. évben
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjat adományoz.
(A díj átadása)
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése és a jelenlevők nevében ismételten gratulálok a kitüntetetteknek. További
munkájukhoz jó egészséget, szakmai sikereket kívánok.

2. Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról, valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a
határforgalom alakulásáról Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Előterjesztő:Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye rendőrfőkapitánya
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál Csóra
György urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőrszövetség elnökét.
Felkérem az előterjesztő Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok urat, amennyiben
szükségesnek találja, egészítse ki a beszámolót. Kérdezem továbbá Dr. Gömbös
Sándor rendőr dandártábornok urat az előterjesztési kiegészítés után kíván e
hozzászólni.
Dr. Gömbös Sándor, rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, az Országos
Rendőr-főkapitányság Hivatalának vezetője: Igen élek a lehetőséggel. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Meg fogom adni a lehetőséget.
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Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, BorsodAbaúj-Zemplén megye rendőrfőkapitánya: Tisztelt Elnök úr, Alelnök asszony,
Főjegyző úr, tisztelt Közgyűlés. Először is szeretnék köszönetet mondani azért a
lehetőségért, amit az előző két napban számomra biztosítottak. Három bizottság előtt
volt lehetőségem szót váltani a beszámoló tárgyában és szeretném elismerésemet
kifejezni, mert ilyen aktivitással és odaadással ritkán találkozik az ember. A
Bizottságok tagjai előtt is jeleztem, hogy egyetlen egy óriási gondunk van az anyaggal,
hogy hogy fogjuk ezt tudni jövőre is megcsinálni, biztosítani, hozni, megismételni
vagy túlszárnyalni, de szerintem a minimum elvárás az az, hogy ez egy jó indulási alap
és innen szeretnénk még fejlődni, de előre szólok ezt nagyon nehéz lesz felülmúlni.
Nagyjából e tekintetben javuló tendenciát mutat a megyei rendőr-főkapitányság, azért
ez már hosszú évek trendje. A tavalyi évben sikerült az előző évhez képest számos
összefüggésben, számos mutatóban javulni. De hogy az időkeretben tudjak maradni,
nagyjából minden tekintetben, minden szempontból javult a teljesítményünk. Csökkent
az ismerté vált bűncselekmények száma, de nem csak az összbűncselekmény száma
csökkent, hanem az elkövetett bűncselekmények, a kiemelten elkövetett
bűncselekmények, a 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények száma is mind-mind
csökkenő tendenciát mutat. Ami számunkra abból a szempontból nagyon fontos és
gondolom, hogy a véleményemet osztja a többség, hogy a rablásoknál és a
lakásfeltöréseknél is tetten érhető a csökkenés. Ez a két kategória az, ami a leginkább
alkalmas arra, hogy az emberek nyugalmát megzavarja. Szokásosnak mondható, de
rendkívül komoly erőfeszítéseknek köszönhető eredmény az, hogy az emberölések
felderítése 100 %-os a megyében. Minden emberölést felderítettünk és jelenleg sincs
olyan emberöléses ügy, aminek ne lenne meg a gyanúsítottja vagy az elkövetője.
Büszkeségemre szolgál az , hogy több mint 6 év után sikerült a szikszói kettős
emberölés megoldását megtalálnunk és ezen erőfeszítéseinknek köszönhetően már
több gyanúsított van letartóztatásban. Nem csak a bűncselekmény számok csökkentek,
hanem a rablás és a lakásbetörések vonatkozásában az eredményességünk javult, az
emberöléseknél hál’ Istennek, mint mondtam a felderítés 100 %-on áll. Fontosnak
tartom a kategóriában nem csak a számcsökkenést, hanem az eredményességet is.
Sokan mondják azt, régebben talán még valós is volt az a helyzet, hogy panaszkodtak
emberek, hogy a szabálysértésekkel, a kisebb károkozásokkal nem kellő figyelemmel
foglalkozik a rendőrség. Szeretném azt elmondani, hogy az elmúlt évek gyakorlatában,
ez tavaly is nagyobb odafigyelést élvezett. Közel 1000 embert vettünk szabálysértési
őrizetbe, igaz, hogy ők kisebb súlyú károkozásokkal keserítették meg a lakosság életét,
de ha valakinek kevés van abból a kis érték is nagyon tud hiányozni. Ezek a
mindennapi életet nehezítő bosszantó esetek nálunk kellő figyelmet kapnak és nem
csak, hogy ennyi gyorsított eljárást folytattunk és ennyi embert vettünk őrizetbe,
hanem a felderítési eredményességünk is kiemelkedő, hiszen közelíti az 50 %-ot.
Tehát értékhatártól függetlenül azért nagyjából, ha valakinek a tulajdonát
megdézsmálták, akkor ezek közül az esetek közül minden másodikat felderítettük. Ez
nagyon sok energiát és erőfeszítést igényel
Ami talán nem egyértelmű az anyagban, számomra szakmai szempontok alapján
sikertörténetnek minősül, ez a közlekedésbiztonsági helyzet. A legfontosabbal
kezdeném. Kevesebb ember halt meg közúti balesetben a megyében, mint az elmúlt
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évben. Az országos trend ennek ellentmondóan alakult, de egyrészt azt szoktuk
mondani, hogy az égiek támogatását is élveztük ebben a tekintetben, másrészt rengeteg
új technikai megoldást kerestünk és próbáltunk ki. Példálózó jelleggel: üzembe
állítottunk 6 darab civil autót, amelyek az átlag közlekedők számára messziről nem
felismerhetőek, mint rendőrautó, ezek a legforgalmasabb helyeken és az autópályán,
illetve a forgalmas városokban teljesítenek szolgálatot és az a küldetésük, hogy a
szabályokat durván megszegők, az alapvető közlekedési normákat áthágók és mások
életét közvetlenül veszélyeztetők kiszűrése egyre nagyobb eredményességgel
történhessen meg részünkről. Ezeknek a kamerás autóknak az intézkedéseit nem csak
azok számára tesszük elérhetővé, akik éppen szerepelnek a felvételeken, hanem
szeretnénk elérni minél szélesebb körben, hogy okuljanak az emberek ezekből a
történésekből és a megelőzés minél hatékonyabban működhessen. Éppen ezért a
Művészetek Házában beindult egy program, mozi előzetesként közzétesszük a
legdurvább eseteket, amelyekkel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, ilyen sok
pozitív visszajelzés és egyöntetű támogatás még nem is irányult a rendőrség felé. Akik
ezeket az eseteket látják és a közlekedés résztvevői, szinte kivétel nélkül azt mondják,
hogy ezeknek az embereknek nincs helyük az utakon, mert egyszerűen családokat is
veszélyeztetnek és ezt nem szabad megengedni.
Hozzátenném az elismerések kapcsán ez külön figyelmet és dicséretet érdemel, hogy a
körzeti megbízottaink nagyon odafigyelve és nagyon jól dolgoznak. Gyakorlatilag 257
körzeti megbízotti státuszunk egy-két pillanatnyi kivétellel mindig feltöltött és jelenleg
is így vagyunk. Nagyon komoly segítséget jelent munkánkban jelenlétük, és az
önkormányzatokkal, a lakossággal történő kapcsolattartásban végzett tevékenységük.
Minden évben el szoktam mondani, hál’ Istennek a tavalyi évre vonatkozóan is igaz az
állítás, hogy országos átlagot messze meghaladóan és kiemelkedő hatékonysággal
tudjuk alkalmazni az ideiglenes távoltartás jogintézményét, ami arról szól, hogy a
konfliktushelyzeteket még a kezdeti szakaszában próbáljuk megszüntetni, csírájában
elfojtani és az oda nem illő személyt kiemelni a környezetből. Meggyőződésem, hogy
nagyon sok súlyosabb bűncselekmény megelőzése köszönhető ennek.
A tevékenységünkkel kapcsolatban remélem, hogy nem vették alaptalan öndicséretnek
azt, amit eddig mondtam, de az én véleményem az és a kollégáim meggyőződésén túl,
azért más értékmérő is számba vételre került, van ennek szubjektív oldala és objektív
oldala is. A szubjektív oldalról annyit tudnék elmondani, hogy összesen 114
alkalommal számoltunk be előző évben és mind a 114 alkalommal köszönet illette a
tevékenységünket, amit ismételten szeretnék én is megköszönni.
Másrészt a megye valamennyi önkormányzati képviselő testülete megkapta az előző
évi már hagyományosnak mondható kérdőíves felmérését, ami a rendőri
tevékenységhez és az általuk tapasztalt közbiztonsághoz, illetve az emberrel
összefüggő szolgáltatásunkkal kapcsolatos és ennek a felmérésnek az eredménye, hogy
a korábbi évekhez hasonlóan egy ötös skálán 4,31-es osztályzatot kaptunk, ami
kifejezetten jó, jelesnek értékelhető. Az objektív oldala az értékmérőnek az, amit az
országos rendőr-főkapitányság a szervezeti teljesítménnyel összefüggően hozott
tudomásunkra. Az országos rendőr-főkapitányság megyénk teljesítményét
kivételesnek minősítette. Természetesen ez nem egy önálló alkotás, ez nagyon komoly
össztermék eredménye, amiben legelőször szeretném megemlíteni a polgárőrséget,
akikkel 200 együttműködési megállapodást írtunk alá, ennek megfelelően 200
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egységünk lát el napi szinten közös szolgálatot velük. Természetesen legalább ilyen
súllyal esik latba az önkormányzatok támogatása, akár technikai eszközökről, akár
erkölcsi támogatásról akár tényleges közreműködő tevékenységről beszélünk.
A bizottsági meghallgatások alkalmával 2-3 kérdés felmerült, ami talán egy picit
függőben maradt és ezért szeretnék választ adni. Egyrészt a gyermek-és fiatalkorú
elkövetők számában a tavalyi évben az előzőhöz képest egy jelentős csökkenés, egy
negyedével számolható csökkenés következett be, de 2010-hez képest összességében
felére csökkent a gyerekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők száma, aránya. Tehát, ha
esetleg többnek érezzük ezt a számot, az azért van, mert a híradásokban több esetről
számolnak be, mint az a korábbiakban megesett.
Másrészt választási bűncselekményekkel kapcsolatban, amit Lukács András képviselő
a bizottsági ülésen kérdezett, természetesen tavalyi évben csak olyan bejelentéseink
érkeztek, amelyek a jelöltállítással, illetve a jelöltséggel kapcsolatosak voltak. Nagy
súlyú, nagy horderejű, számottevő ezek között nem volt és az egész választási
időszakban egyetlen egy intézkedést igénylő visszaélésre sem került sor.
Encs kapcsán két üggyel összességében váltottunk szót. Egyik az a bizonyos
rendkívüli haláleset volt. Egy illegális bontás során haláleset történt. Azt már akkor is,
biztosan tudtam állítani és mondtam, hogy a rendkívüli halállal kapcsolatban más
személy felelőssége nem merült fel és ez teljesen megnyugtató gondolom. Nem csak a
közigazgatási eljárást folytatjuk le a rendkívüli haláleset kapcsán, hanem nyomozás is
indult a lopás kísérlete miatt és le is folytattuk azt a nyomozást, tehát az is megtörtént,
a büntetőfelelősség vizsgálata is lezajlott.
A másik pedig az úgy nevezett lincselés, ami hasonló eset, de hál’ Istennek nem olyan
súlyos és nem olyan tragikus végű, mint az elhíresült olaszliszkai eset volt. Itt jeleztem
már a konzultáció során is, hogy nyomozást úgy indítottuk, hogy a szülői felelősséget
és a szülő büntetőjogi felelősségét is vizsgáltuk, nem csak a tettlegességet és igazából
az eljárásnak ebben a szakaszában a szülők gondatlansága és a szülők büntetőjogi
felelőssége merült fel. Ezért valóban az a helyzet, amiről képviselő úr is tájékoztatott
minket, hogy a gyámhatóság részéről van még további intézkedés szükségessége,
megvizsgálják az esetet.
Azt hiszem, hogy én minden nyitva maradt kérdésre válaszoltam. Nagyon szépen
köszönöm egyrészt a konzultációt, másrészt a beszámolási lehetőséget és az
érdeklődést, amit a munkánk iránt tanúsítottak. Ha esetleg merült fel még további
kérdés, akkor szívesen veszem és ha tudok válaszolok. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen főkapitány úrnak a szóbeli
kiegészítést és megadom a lehetőséget Dr. Gömbös Sándor rendőr dandártábornok
úrnak a hozzászóláshoz.
Dr. Gömbös Sándor, rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, Országos
Rendőr-főkapitánysága Hivatalának vezetője: Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Először
is köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok az Országos Rendőr-főkapitányság
részéről. Ígérem, rövid leszek, hiszen főkapitány úr nagyon részletesen beszámolt a
megye helyzetéről szóban és nem vagyok nehéz helyzetben, hiszen a részletesen
ismertetett feladatokkal egy pozitív kép alakult ki. Azt látjuk, hogy évek óta töretlen a
trend, csökken a regisztrált bűncselekmények száma, nő a felderítési eredményesség és
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ami talán még fontosabb, a lakosság rendőrség iránti bizalma is folyamatosan javul.
Amiért úgy gondolom, hogy ez még fontosabb az az, hogy az Országos Rendőrfőkapitányság régóta szakított azzal a nézettel, hogy kizárólag a statisztikai
eredmények alapján ítéljük meg egy megye, egy település, vagy egy régió
közbiztonságát. Legalább ilyen fontos, ha nem fontosabb számunkra, hogy mi a
véleménye a lakosságnak, az önkormányzatoknak a rendőrség tevékenységével
összefüggésben és mindaddig, amíg ez a két mutató a statisztikai adatok és a lakosság
véleménye kéz a kézben jár, én azt gondolom, hogy jó munkát végeztek rendőreink.
Természetesen nagyon sok összetevője van ennek a folyamatnak, ennek az
eredménynek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Természetes, hogy a rendőrség a
legfontosabb felelős a megye közbiztonságának alakításában és ezzel összefüggésben
nyilvánvalóan nagy szerepe van a közterületeken a járőrözés folyamatos
biztosításának. Látom itt ugyanakkor, hogy a rendőrség egyedül, magában nem lenne
képes a közbiztonságot garantálni a polgároknak, így a legfontosabb támogatás az,
amivel a megye lakosai, az önkormányzatok, különféle civil szervezetek, a méltán
kiemelt polgárőrség hozzájárul a rendőrség tevékenységéhez. További nagyon
lényeges összetevője a sikerességnek az elmúlt években végrehajtott fejlesztések,
gondolok itt a gépjárműparkra, a rendészek bevezetésére. Úgy gondolom, hogy ebben
a tekintetben az elmúlt években a rendőrség soha nem látott fejlesztésekbe fogott. És
ami a lakosság szempontjából nagyon fontos és kiemelést érdemel, a rendőri
intézkedésben a struktúraváltás, amit talán úgy lehet összefoglalni, hogy az
együttműködő, támogató, segítő rendőri magatartás általánossá tétele, másik oldalról
viszont törvénysértés esetén határozott és jogszerű rendőri intézkedések elvárása. Ez a
szemléletváltás, ez a fajta rendőri magatartás általánossá tétele, úgy gondolom, hogy
az egyik legfontosabb szereplője annak, hogy a lakosság bizalma is folyamatosan
növekedik a rendőrséggel összefüggésben és azt láthatjuk, hogy a különféle
közvélemény kutatások alapján a rendőrség társadalmi elfogadottsága igen előkelő
szinte minden felmérés alapján. Nagyon fontos az intézkedési kultúraváltás mellett a
rendőrök elismerési rendszerének megváltoztatása és ennek az egyik fő szereplője az
új teljesítményértékelési rendszer bevezetése. Egy olyan teljesítményértékelési
rendszer, ami rendkívüli módon cizellált. Rendkívül fontos motivációs tényező ez a
teljesítményértékelési rendszer, főkapitány úr említette már, hogy a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendőr-főkapitányság esetében is megmérettetett a rend őreinek
teljesítménye és így van ez valamennyi rendőr vonatkozásában. Azt gondolom, hogy
amikor a rendőrség számára közel 2,5 milliárd forint forrás áll rendelkezésre az egyéni
teljesítmények anyagi elismeréséhez, akkor egy olyan eszközt kapott a rendőrség
vezetése, amely nagyon fontos és nagyon jelentős lehet abban, hogy a kollégáinkat
még magasabb szintű teljesítmény elérésére motiváljuk. Főkapitány úr elárulta
tulajdonképpen most már nem először, ismételten, úgy is fogalmazhatnék, az Országos
Rendőr-főkapitányság vezetője kivételes teljesítményként ismerte el a megye
rendőreinek, a megyei rendőr-főkapitányság teljesítményét, amihez ezúton szeretnék
gratulálni. Szeretném megköszönni Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi
lakójának, önkormányzatoknak, képviselőknek azt a támogatást, amit ennek a
teljesítménynek az eléréséért nyújtottak. Én bízom abban, hogy ezek az eredmények
ebben az évben is megismételhetőek és abban is biztos vagyok, hogy ezzel
összefüggésben az eddig tapasztalt együttműködésre lesz lehetősége a rendőrségnek
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minden olyan szereplővel, akik ebben segíteni tudnak. Köszönöm szépen a
lehetőséget.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen dandártábornok úrnak a
hozzászólását. A színvonalas beszámolót 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. A bizottságunk megtárgyalta, meghallgatta a beszámolót és 9
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 Közgyűlés, tisztelt
Dandártábornok urak, tisztelt Elnök úr. Bizottságunk is meghallgatta a részletes
beszámolót is, a szóbeli beszámolót, tett fel kérdéseket, a kérdésekre választ kaptunk
és konzultációs szinten is meg tudtuk beszélni. Igazándiból ez a bizottságoknak a
feladata, hogy ott legyen idő arra, hogy részletesen minden kérdésre megtaláljuk a
választ. 9 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadtuk és elfogadásra javasoljuk a
beszámolót.
Engedjék meg, hogy ne kérjek még egyszer szót, mint frakcióvezető, hanem néhány
szót hadd mondjak a beszámolóhoz, illetve néhány gratulációt.
Gratulálok az elért eredményeihez a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányságnak, ehhez a kivételes teljesítményhez is, amelyet az országos
szervezettől kapott meg és örülünk annak, hogy a regisztrált bűncselekmények száma
csökkent és a felderítési mutatók pedig javultak. Reméljük, hogy ezt sikerül
megtartani. Még azt szeretném kiemelni, hogy megyénkben a rendőrség megítélése jó,
ahogy elhangzott ez is már és szervezett bűnözésről gyakorlatilag nem tudunk és ez is
a rendőrségnek az eredménye, az érdeme, hogy ilyen nem alakulhat ki megyénkben.
Sok egészséget és erőt kívánok az ez évi terveikhez, amelyeket el szeretnének érni.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
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 részletesen megtárgyalta a
beszámolót, meghallgattuk dandártábornok úr kiegészítését, kérdéseinkre alapos
válaszokat kaptunk és bizottságunk 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
támogatja elfogadását.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Pasztorniczky István képviselő úrnak adom meg a szót.
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Pasztorniczky István: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés és tisztelt megyei
Főkapitány úr. Köszönöm szépen a részben itt is megindokolt válaszait, részben azt is,
hogy a bizottságban is személyesen képviselte a rendőrséget. Én a bizottságban
tartózkodtam, most nemmel fogok szavazni és ennek megindoklására kértem szót
tulajdonképpen. „Nem” szavazatom nem a rendőrség munkájának szól sőt, megyénk
rendőrei –közbiztonsági beszámolóról van szó és a közbiztonságot nem csak a
rendőrök, sőt lehet, hogy nem alapvetően a rendőrök határozzák meg, megyénk
rendőrei ugyanis az egyik legnehezebb terepen teljesítik elkötelezetten szolgálatukat.
„Nem” szavazatom éppen annak a politikai és törvényhozó környezetnek szól, amely
odavezetett, hogy ma már van olyan roma szervezet, amely alkotmányos rendünket
támadva, már autonóm roma tartományról fantáziál, sőt nyilatkozik. Emiatt a Mi
Hazánk egyébként feljelentést tett. Ennek a hatalmi szervezetnek a része az
országgyűlés, a vádhatóság, az igazságszolgáltatási szervezet és a nyomozóhatóság és
persze a rendőrség. E négy hatalmi ág, vagy terület között talán éppen az utóbbi teljesít
legjobban. Mégis szűkebb területünkön – Zemplén, Abaúj térségére gondolok, de hát
ott vannak közvetlen kapcsolataim – nem csak a rendőrség munkája javítja a
statisztikát, hanem sokszor a félelem is. Azoktól a vidéki bűnözői csoportoktól való
félelem, amelyek sajnos élnek és virulnak és terrorizálják elsősorban a falvak lakóit,
azokkal a kisebb-nagyobb bűncselekményekkel, verbális fenyegetésekkel, amelyek
normává teszik a törvényszegést. Bár a bizottságban választ kaptam a felvetéseimre és
a kérdéseimre, azért ezt az encsi esetet csak azért kinyomtattam és szó szerint idézném
a TV2, illetve az RTL Klub-nak a tudósítását, ami erről szólt. Rövid leszek. „Ráomlott
egy ház teteje egy férfira és egy nőre Encsen, amikor faanyagot próbáltak lopni az
elhagyott épület tetőszerkezetéből. A nő életét már nem lehetett megmenteni, a férfi
elszaladt”-írta ezt a TV2. Az RTL Klub: „A rendőrség a helyszínen azt állapította meg,
hogy nem történt bűncselekmény, így nyomozás sem indult a tragédiát követően.”
Kapitány úr elmondta, hogy igen is indult nyomozás és megállapították, hogy nem
történt bűncselekmény. Én ezt elfogadom, ha volt nyomozás valóban, viszont itt is van
feladata a rendőrségnek, vagy teendője, igen is kérjen helyreigazítást ezektől a
médiáktól, mert a közvéleményt ők befolyásolják.
Még egy konkrét kérdést, illetve az encsi gyámhatósági üggyel kapcsolatban, kvázi
lincseléssel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy sajnos az Országgyűlés
elutasította a MI Hazánk Mozgalomnak a törvénymódosító indítványát, ami a
lincselés, mint törvényi tényállás Btk.-ba emelésére vonatkozott volna. Erre gondolok,
amikor a törvényhozó hatalomra is utaltam.
Egy konkrét kérdésem azért van, mert a bizottságban itt egymás között a bizottsági
tagokkal ezt nem tudtuk megfejteni. Közterületi szolgálatba vezényeltek létszáma
2018. évben 113.987 fő volt. Ez egy kicsit soknak tűnik nekem, talán ennyi rendőr
még sincs az utakon, talán lehet, hogy ez a szolgálatok számát jelenti, de nyitva maradt
ez az egy kérdés.
Egyebekben pedig én gratulálok, kitartást és helytállást kívánok a rendőröknek úgy az
utcán, mint a hivatalokban és nagyobb tekintélyt és nagyobb szigort a bűnöző
életmódot folytatókkal szemben. Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Képviselő úr
szánalommal nézem, amit művel ebben a témában, ugyanis ez az előterjesztés a
rendőrség munkájáról szól, nem a politikai hatalomról. Politikai hatalom nem készített
előterjesztést a mai napra. Nem tudom mi az a zászló ön előtt egyébként, ha már ilyen
törvénytisztelő mindenki, én azt látom, hogy egyik frakció sem rakott ki semmilyen
zászlót. Meg is kérném, hogy vegye onnan le, semmi keresnivalója annak a zászlónak
ott. Természetesen a főkapitány úrnak megadom majd a lehetőséget, hogy válaszoljon
a létszámmal kapcsolatos kérdésére. Kérem vegye le a zászlót.
Janiczak Dávid képviselő úrnak adom meg a szót.
Janiczak Dávid: Köszönöm szépen. Bár tisztelt Elnök úr már elmondta, amit
szerettem volna elmondani. Mivel a napi rend arról szól, először is én szeretnék
gratulálni a megye összes rendőrének és a vezetőknek, ahhoz a munkához, amit a
2018-as évben is végeztek, de én sem tudom szó nélkül hagyni képviselőtársam
felszólalását. Én úgy gondolom, hogyha a közbiztonságot, közbiztonsági hiányosságot
okozó háttértényezőkkel nincs megelégedve, akkor be kell menni az Országgyűlésbe,
vagy a Ti Hazátok Mozgalomnak is van az Országgyűlésben képviselője és akkor
szólaljon fel ott, de ne a rendőrség beszámolójánál nyomjon nemet, bár bízom benne,
hogy a megye rendőrei nyugodtan fognak aludni, hogyha Pasztorniczky képviselő úr
nemet fog nyomni. Tudom magunkról, hiszen a Jobbiknak is annak idején volt egy
ilyen elképzelése, hogy ameddig nem tökéletes a közbiztonság, addig a rendőrségi
beszámolót nem lehet elfogadni. Tökéletes közbiztonság sosem lesz, mert ahol
emberek élnek ott mindig is lesz bűnözés, különösen egy olyan régióban, mint
amilyenben mi élünk. Én mégis büszke vagyok arra, hogy a rendőrök a nehézségek
ellenére is maximálisan teljesítenek a megyében. Gondolom az egész megyében,
hiszen láttam a beszámolójukat. Ózdon viszont tapasztalom is és a megye második
legnagyobb városát szerintem alapul lehet venni ahhoz, hogy kiemelkedőnek lehessen
tekinteni a rendőrség munkáját és én nem gondolom, hogy ebben kellene
politizálgatni, hogy egy olyan szervnek, aki a mindennapos közbiztonságunkat
biztosítja erőn felül, egy ilyen szervnek a beszámolóját, ami tényleg a lehetőségekhez
mérten kiemelkedő, ne fogadja el bárki is. Hogyha tűntetni akar a Kormány ellen,
akkor mondtam, azt lehet az utcán, vagy lehet a Parlamentben, vannak ott képviselők,
szólaljanak fel, de semmiképpen sem a rendőrséget érje egy „nem” nyomással kritika.
Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Mielőtt Aros
képviselő úrnak megadnám a szót, Pasztorniczky képviselő ügyrendit nyomott.
Parancsolj képviselő úr.
Pasztorniczky István: Köszönöm szépen Elnök úr. Arra a felszólításra kívánok
reflektálni, hogy távolítsam el ezt a zászlót. Magyarázatot fogok rá adni, ezért kértem
szót többek között az Egyebek napirendben. Egyébként, mint képviselő kizárólag a
törvényeknek vagyok alárendelve, úgyhogy azt gondolom, hogy milyen ruhába
öltözök, vagy mit teszek magam elé az asztalon, ezt ön nem szabhatja meg. Ezért
természetesen a zászló itt fog maradni. Amennyiben ön törvénysértőnek találja, akkor
természetesen tegyen jogi lépéseket is Elnök úr, erről lehet szó. Egy szóban
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reflektálnék még, ha már szót kértem a hozzászólásokra. A napirend címe:
„Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről”, tehát nem
a rendőrég munkájáról. Tehát nem a rendőrség munkájáról, hanem a közbiztonság
helyzetéről szól a beszámoló. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Nem volt ügyrendi hozzászólás
képviselő úr. Legközelebb ilyesmiért ne jelentkezzen, azt kérem.
Aros képviselő úrnak adom meg a szót.
Aros János: Köszönöm szépen a szót Elnök úr. Pasztorniczky úr politikai
magamutogatása után mindig ingerenciát érzek, hogy néhány szóban reagáljak rá.
Nem volt ez másképp a bizottsági ülésen sem és sajnos most is így kell történnie. Bár
fel nem hatalmaztatok rá, de a képviselőtársaim nevében kicsit szégyellem magam és
elnézést kérek a rendőrség jelen lévő munkatársaitól, hiszen ahogy láttuk ezt a
beszámolót és úgy Sárospatak, mint Zemplén és Hegyalja kulturális és idegenforgalmi
központjának vezetőjeként, én már a testületi ülésen a ránk vonatkozó beszámolót
hallhattam, illetve hallhattam főkapitány úrnak a beszámolóját is a rendőrség
épületében. Csak gratulálni tudunk ehhez az eredményhez és reményeinket kifejezni
azzal kapcsolatban, hogy jövőre, illetve ebben az évben meg tudják ismételni ezeket az
eredményeket, vagy még túl is tudják szárnyalni. Úgy, ahogy bizottsági ülésen is
elmondtam, itt nagyrészt az idegenforgalomban és a turizmusban, borászatban,
szőlészetben gondolkodunk, és nagyon sokan teszünk is ennek érdekében, hogy ezzel
kapcsolatban még több turista érkezzen a térségbe. Így van ez a mi városunkban is és
így van ez Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is és nem csak a helyi lakosok
véleményét képviselem, hanem az idelátogató turistákét is, amikor azt mondom, hogy
a közbiztonság helyzete látványosan és jelentősen javult az elmúlt években. Tudnék
hazai példát mondani. Például 3 éve nem volt Sárospatakon olyan bűncselekmény, ami
korábban sajnos jellemző volt. Ez természetesen egy hatalmas összefogásnak
köszönhető, amely összefogásnak a szakmai hátterét a rendőrség biztosítja, és a
rendőrség nyújtja. Úgyhogy még egyszer csak köszönettel tartozunk, és sok sikert
kívánunk ebben az évben és a következő esztendőben is.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más hozzászólást nem látok.
Főkapitány úrnak adom meg a szót, a létszámkérdés megválaszolására.
Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, BorsodAbaúj-Zemplén megye rendőrfőkapitánya: Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Közgyűlés.
Könnyű helyzetben vagyok, mert képviselő úr rátapintott a lényegre és meg is
válaszolta kérdését. Tehát tényleg félreérthető módon került be egy félreérthető adatot.
Itt valóban arról van szó, hogy hány alkalommal került kivezénylésre rendőr, de
természetesen ez fejenként konkrét rendőrökre nézve több 100 alkalmat jelent.
Legközelebb majd megpróbálunk pontosabban, közérthetőbben fogalmazni, mert
valóban félreérthető volt. Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Több képviselői jelentkezést nem látok. A
beszámolóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a beszámoló tudomásulvételéről.
Megállapítom, hogy 19 igen, 1 nem és 0
tartózkodással a Közgyűlés a beszámolót
tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Főkapitány úr kérem, adja át az állománynak a
közgyűlés elismerését a 2018. évben végzett munkáért és ez évben pedig sok sikert
kívánok az állománynak. Kapitány urak köszönöm, hogy itt voltak.
5 perc szünetet rendelek el.
Szünet után
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Javaslom, hogy folytassuk munkánkat. Egy
jelenléti szavazást kérek szépen.
Köszönöm szépen. 17-en vagyunk jelen a
teremben, illetve 17 igen és 2 nem
szavazattal vagyunk jelen.

3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a
Mellékletek között 04. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetését eddig kettő alkalommal
módosította.
A jelenlegi módosítást az teszi szükségessé, hogy az önkormányzat megpályázta a
2018. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatását, amelyet meg is nyert. A
támogatási összeg 19,4 millió Ft összegben megérkezett az önkormányzat számlájára,
melynek felhasználására 2019-ben kerül sor. Az év végi rendezés során a Magyar
Államkincstárral történt egyeztetést követően szükségessé vált a bérkompenzációs
támogatás eredetileg tervezett összegét 153 eFt-tal csökkenteni. Munkaadókat terhelő
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járulékok túlteljesítése miatt szükségessé vált a K2 „Munkaadókat terhelő járulékok és
SZOCHÓ” rovatra 5.294 eFt átcsoportosítása. Végül a TOP-5.1.1 és a TOP-4.2.1
pályázatok előlegének megérkezése miatt vált szükségessé az előirányzatok 15.723
ezer Ft-os módosítása.
A javasolt előirányzat módosítások befolyásolják a 2018. évi pénzügyi terv bevételi és
kiadási keretszámait, melynek következtében szükséges a Rendelet mellékleteinek
módosítása is. Ezért kérjük a tisztelt Közgyűlést a rendelet módosítására és a
mellékletek elfogadására. Köszönjük 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 8 igen, 1 tartózkodás mellett 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, bizottságunk
határozatképtelené vált ennek a napirendnek a tárgyalásakor, így nem szavaztunk róla.
Köszönöm.
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 rendelet-tervezetet 4 igen, 0 nem
és 5 tartózkodás mellett nem támogatta.
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 rendelet-tervezet kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a rendelet-tervezet elfogadásáról, amelyhez minősített többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 17 igen,
0 nem és 1 tartózkodással a rendelettervezetet elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
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a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének
-

költségvetési bevételi főösszegét
finanszírozási bevételi főösszegét
bevételi főösszegét

451.176 e Ft-ban
632.488 e Ft-ban
1.083.664 e Ft-ban

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

költségvetési kiadási főösszegét
finanszírozási kiadási főösszegét
kiadási főösszegét

866.507 e Ft-ban
217.157 e Ft-ban
1.083.664 e Ft-ban

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

4. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében elismert LEADER Helyi
Akciócsoportok Helyi Fejlesztési Stratégiáinak időarányos végrehajtásáról
Előterjesztő:
a megyei LEADER HACS-ok vezetői
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 06. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend előterjesztőit, illetve az
előterjesztők képviselőit, így az Abaúj Leader Egyesület nevében Nagyné Szunyogh
Adrienne munkaszervezet vezető asszonyt. Borsod-Torna-Gömör Egyesület részéről
nem érkezett képviselő. Köszöntöm a Bükk-Térségi LEADER Egyesület
képviseletében Nagy Lajos elnök urat, a Dél-borsodi LEADER Egyesület
képviseletében Balázs János munkaszervezet vezető urat, a Dél-Zempléni
Vidékfejlesztési Szövetség képviseletében Szomráki Róbert munkaszervezet vezető
urat, az Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület képviseletében
Bende György elnök urat, a Rákóczi LEADER Egyesület képviseletében Kovács
Gábor urat, pályázati koordinátort, a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület
képviseletében Dr. Kiss István elnök urat. Köszöntöm önöket. Felkérem az
előterjesztőket vagy képviselőiket, hogy a felsorolás sorrendjében, ha indokoltnak
tartják, maximum 2 percben kiegészíteni szíveskedjenek. Bizottsági ülésen részletesen
tudtak erről beszélni, ha olyan felmerült menet közben, ami ott nem hangzott el és a
közgyűlés tagjait érintheti, legyenek szívesek mondani, hogy ki kíván szóbeli
kiegészítést.
Dr. Kiss István, a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt Alelnök asszony, tisztelt Közgyűlés. Tegnap a Területfejlesztési
Bizottság megtárgyalta a LEADER-ek által beküldött anyagot, további szóbeli
kiegészítésünk nincs, a felmerült kérdésekre szívesen válaszolunk. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót a
Területfejlesztési Bizottság tárgyalta és véleményezte. Kérem a Bizottság elnökét,
ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Szám szerint 8 LEADER egyesület van, abból kettőnek nem volt ott a
képviselője, egy abból a Dél-Zempléni most megjelent. Ott részletesen lehetőség volt
4-5 percben, vagy egy kicsit többen is elmondani lényegét a beszámolóiknak vagy
tájékoztatóiknak. Az jött le belőle, hogy mindenhol elkezdődött a munka 2018. év
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elején, kiírták a pályázatokat, a pályázatokra érkeztek elbírálható munkák. Ahol
megmaradt forrás ott újabb pályázatokat fognak kiírni, általában pedig több igény,
forrásigény jött be, mint amennyi keretet adnak a LEADER egyesületnek. Itt 500-600
milliótól kezdve, valahol csak 200 millió, tehát kisebb egyesületek is vannak. Voltak
hozzászólások is. Olyan polgármesterek ültek a bizottságban, akik részt vesznek a
LEADER-ek munkájában is, úgyhogy részletesen ki tudtuk tárgyalni, akinek
képviselője megjelent mindegyik LEADER egyesületnek a beszámolóját és én ott meg
is köszöntem ezt a részletes és tartalmas beszámolót és jó munkát kívánok nekik a
továbbiakban is, mert a pályázat elbírálások, illetve az IH általi elfogadások most a
napokban kezdődtek el és most fognak megtörténni és utána kezdhetik a
megvalósítást, amit a következő év végéig kell befejezni. Úgyhogy minden egyes
beszámolóról szavaztunk és 11 igen szavazattal mindegyiket elfogadtuk és elfogadásra
javasoljuk. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Valóban az látszik, hogy a
megküldött anyagok közül a legrövidebb beszámoló is két oldalas, a leghosszabb
pedig 16 oldalas. Ennek függvényében látszik is, hogy melyik LEADER csoport végez
rendkívül hasznos munkát. Egyébként mindegyik rendkívül hasznos munkát végez a
megye számára, én most is mindenkinek szeretném megköszönni azt a hozzáállást,
amit a megye klímastratégiájával kapcsolatban tudtunk önökkel az elmúlt időszakban
végezni és hogy azt sikerült határidőre befejeznünk.
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. Nekem a
bizottsági ülésen történt tárgyalásból az szűrődött le, bár nem foglalkozom a témával,
de ezt mégis érezni lehetett, hogy részben az akciócsoportok, a pályázatok
beindulásával némi késedelemben voltak, másrészt viszont ott konkrétan is elhangzott,
hogy nem igazán biztosított a pályázati fenntartási időtartam végéig az akciócsoportok
működési feltétele. Azt gondolom, bár nem nagy összegek fölött gazdálkodnak ezek a
LEADER csoportok, de mégis a megyei közgyűlés szempontjából is fontos
tevékenységet végeznek, hiszen ez a helyi területfejlesztés és talán a
választópolgárokhoz a legközelebb eső pályázati források. Annyi tennivalónk lehet,
hogy felterjesztéssel kellene élnünk a Kormány felé, hogy valamilyen garanciát
biztosítsanak arra – költségvetési garanciát -, hogy legalább a fenntartási időszakok
végéig ezek az akciócsoportok költségvetési támogatást megkapják, a működéshez
szükséges. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Megadom a szót
Csiger Lajos frakcióvezető úrnak.
Csiger Lajos, frakcióvezető: Tisztelt Közgyűlés. Én is ebben a témában akartam még
hozzászólni, hogy a munkaszervezeteknek a költségvetése – a beszámolókból is
kiderül – biztosított ez év végéig mindenképp, de a jövő év végéig több szervezetnek
attól is függ, hogy ki a gesztor és ott milyen lehetőségeik vannak terem és egyéb
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eszközök igénybevételére. Persze kell ebben egy egyeztetés majd, de én azt gondolom,
hogy a hatóság is látja ezt és fog intézkedni akkor és ezt a következő évi forrást még
nem is ítélték meg, tehát szerintem minden évben az évi költségvetés elfogadásakor ez
figyelembe lesz véve, ha nem akkor úgy is hozzánk fognak fordulni szerintem a
LEADER csoportoknak a vezetői. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más hozzászólást, jelentkezőt
nem látok.
A tájékoztatókhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy egyenként szavazzunk a tájékoztatók tudomásulvételéről.
Kérem először az Abaúj Leader Egyesület tájékoztatójáról szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 17 igen,
0 nem és 0 tartózkodással tudomásul vette
a tájékoztatót. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem a Borsod-Torna-Gömör Egyesület
tájékoztatójáról szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 17 igen,
0 nem és 0 tartózkodással tudomásul vette
a tájékoztatót. Köszönjük szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem a Bükk-Térségi LEADER Egyesület
tájékoztatójáról szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 17 igen,
0 nem és 0 tartózkodással tudomásul vette
a tájékoztatót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem a Dél-borsodi LEADER Egyesület
tájékoztatójáról szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 17 igen,
0 nem és 0 tartózkodással tudomásul vette
a tájékoztatót. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem a Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség
tájékoztatójáról szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 17 igen,
0 nem és 0 tartózkodással tudomásul vette
a tájékoztatót. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem az Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi
Közösség Egyesület tájékoztatójáról szavazunk.
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Megállapítom, hogy 17 igen, 0 nem és 0
tartózkodással tudomásul vettük.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem a Rákóczi LEADER Egyesület
tájékoztatójáról szavazzunk.
17 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: És kérem, hogy a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési
Egyesület tájékoztatójáról szavazzunk.
Megállapítom, hogy 17 igen, 0 nem és 0
tartózkodással a Közgyűlés a tájékoztatót
tudomásul vette. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Megköszönöm önöknek az ez évben végzett
munkát, illetve a tavaly végzett munkát. Ez évre sok sikert és természetesen, ha a jövő
évi költségvetés megvan, akkor még több forrást kívánok, mert még több forrásból
még jobban tudnak gazdálkodni és abból lehet alkotni valójában. Köszönöm, hogy itt
voltak.

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

Operatív

Program

A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a
Mellékletek között 07. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent
felhívásokról, a benyújtott, illetve a támogatott pályázatok statisztikai adatairól szól.
A Megyei Önkormányzat ezen operatív programmal kapcsolatban két nyertes
pályázattal is rendelkezik:
I.) TOP-3.2.1-15- Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén meglévő SEAP-ok
felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása;
II.) TOP-5.1.1-15 - Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
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A beszámolóban a pályázatok előrehaladásán kívül ismertetésre kerülnek a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködésben
megvalósuló projektjeinek főbb adatai is.
Kérjük a tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.
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 8 igen, 1 tartózkodás mellett 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 Közgyűlés, Elnök úr.
Bizottságunk már ekkor is határozatképtelen volt, úgyhogy nem szavazott, nem
tárgyalta az előterjesztést. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló
Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonya:
Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk a határozati javaslatot 4 igen,0 nem
szavazattal és 5 tartózkodás mellett nem támogatta.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit,
a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy 16 igen, 0 nem és 1
tartózkodással a Közgyűlés a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
11/2019. (IV. 25.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának helyzetéről szóló beszámolót
és elfogadja azt.
Felelős:
Határidő:

6.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
értelem szerint

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Europe Direct Információs
Központ tevékenységéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 08. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az
Európai Bizottság - Magyarországi Képviselete által - 2013 tavaszán pályázatot írt ki
azon magyarországi intézmények részére, amelyek az összefoglaló néven Europe
Direct Hálózat megyei információs pontjai tájékoztató tevékenységének befogadóivá
válnak, a feladat végzését 5 éven keresztül vállalják. A megyei önkormányzat az első öt éves - keretszerződés lejártával újból pályázatot nyújtott be támogatás elnyerésére a
2018-2020-as időszakra.
A tevékenység megvalósítását megkezdtük, az információs központ új keretszerződés
szerinti első évének beszámolójára jelen napirendi pontban kerül sor.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot valamint annak mellékletét
képező beszámolót elfogadni szíveskedjen.
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 9 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: Elnök úr, bizottságunk nem
tárgyalta a napirendet.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló
Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonya:
Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk a határozati javaslatot 9 igen, 0 nem
és 0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
A beszámolóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a beszámoló tudomásulvételéről.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 17 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a beszámolót
tudomásul vette. Köszönöm szépen.

7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány
támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 9. 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 Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratóriumának titkára,
Dudás Péter 2019. február 28. napján kelt levelében anyagi támogatásért fordult a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökéhez a 2019. október hónapban
megrendezésre kerülő „Erőszak-bűnözés-bűnmegelőzés” című bűnmegelőzési
szabadegyetemi képzés megvalósítására.
Kérelmében előadta, hogy az elmúlt 15 évben a Miskolci Egyetem, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendőr-főkapitányság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bűnmegelőzési Alapítvány közösen, ebben az évben XVI. alkalommal szervezik meg
a Bűnmegelőzési szabadegyetemet.
Elnök úr 200.000,-Ft összeggel javasolja támogatni a szabadegyetemi képzés
költségeit. Ennek elfogadását kérjük a tisztelt Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Csiger Lajos frakcióvezető
ügyrendi.
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Csiger Lajos, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, képviselőtestület. Én úgy gondolom,
hogy mindenki elolvasta ezeket a kérelmeket, amelyeket alapítványok nyújtottak be.
Nem tartanám szükségesnek és ha lehet mellőzzük ezeknek az ismertetését, csak
szavazzunk róla. Írásban megküldésre kerültek. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Jó, az ismertetéstől azt gondolom, hogy
eltekinthetünk, de a szavazást minden esetben meg kell ejtenünk.
Egy bizottságunk véleményezte az összeset, azt gondolom, ha a Pénzügyi és
Társadalmi Bizottság elnöke tud összefoglalót mondani mind a négy alapítvány
tekintetében, akkor azt hallgatjuk.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk megtárgyalta az összes előterjesztést a és a
Bűnmegelőzési Alapítványt 9 egybehangzó igen szavazattal, a Karakter Alapítványt 9
egybehangzó igen szavazattal, a Nő a Siker Alapítványt 8 igen, 1 tartózkodással, a
Gyógyító Dallamok Alapítványt 9 igen szavazattal és a Balog Sándor Alapítványt
ugyancsak 9 egybehangzó igen szavazattal támogatta.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen elnök úr.
A képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait kérdezem, van-e kérdés az
alapítványi támogatásokkal kapcsolatban.
Nem látok jelentkezőt.
Akkor kezdjük az első alapítványi támogatással.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 17 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
12/2019. (IV. 25.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő
döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány (3527
Miskolc, Zsolcai kapu 32.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 200.000,- Ft
támogatást biztosít, amelyet az Alapítvány kizárólag a 2019. október hónapban
„Erőszak-bűnözés-bűnmegelőzés” című bűnmegelőzési szabadegyetemi képzés
megvalósítása költségeinek fedezetére fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklete „Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére biztosítja.
Felelős:
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.
Felelős:
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: értelemszerűen

8. Javaslat a Karakter Alapítvány támogatására
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: Kérem, szíveskedjenek szavazni a Karakter
Alapítvány támogatásáról. Egy határozati javaslat kapcsolódik hozzá.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 17 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
13/2019. (IV. 25.) határozata
Tárgy: A „KARAKTER” Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „KARAKTER”
Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés a „KARAKTER” Alapítvány (3580 Tiszaújváros, Babits Mihály út
5.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 80.000,- Ft támogatást biztosít, amelyet
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az Alapítvány kizárólag a 2019. július 26. napjától 2019. augusztus 3. napjáig
Cserépváralján megrendezésre kerülő alkotó tábor költségeinek fedezetére
fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 18.) önkormányzati
rendelet 3.1. melléklete „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre” sora terhére biztosítja.
Felelős:
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.
Felelős:
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: értelemszerűen

9. Javaslat a Nő a Siker Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálhatók a
Mellékletek között 11. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a Nő a Siker
Alapítvány támogatásáról. Egy határozati javaslat kapcsolódik hozzá.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 17 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
14/2019. (IV. 25.) határozata
Tárgy: Nő A Siker Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Nő A Siker Alapítvány
támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
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1. A Közgyűlés a Nő A Siker Alapítvány (3530 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky Endre
utca 17. 5. em..) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 150.000,- Ft támogatást
biztosít, amelyet az Alapítvány kizárólag a 2019. március 6-8. napja között
Miskolcon megrendezett konferencia költségeinek fedezetére fordíthat. A
támogatást a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2019.
évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklete
„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére
biztosítja.
Felelős:
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.
Felelős:
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: értelemszerűen

10. Javaslat a Gyógyító Dallamok Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 12. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzunk. Egy határozati javaslat
kapcsolódik hozzá. Egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 17 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
15/2019. (IV. 25.) határozata
Tárgy: Gyógyító Dallamok Alapítvány támogatása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Gyógyító Dallamok
Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Gyógyító Dallamok Alapítvány (3508 Miskolc, Szalag utca 13.
Fsz/1.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 70.000,- Ft támogatást biztosít,
amelyet az Alapítvány kizárólag a 2019. október hónap első hétvégéjén Miskolcon
megrendezésre kerülő „Nyugdíjas kórusok szakmai támogatása” című szakmai
konferencia költségeinek fedezetére fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklete „Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére biztosítja.
Felelős:
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.
Felelős:
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: értelemszerűen

11. Javaslat a Balogh Sándor Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálhatók a
Mellékletek között 13. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a Balogh Sándor
Alapítvány támogatásáról. Egy határozati javaslat kapcsolódik hozzá. Egyszerű
többség szükséges az elfogadáshoz.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 17 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
16/2019. (IV. 25.) határozata
Tárgy: Balogh Sándor Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Balogh Sándor
Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Balogh Sándor Alapítvány (3900 Szerencs, Rákóczi utca 43.)
(a továbbiakban: Alapítvány) részére 100.000,- Ft támogatást biztosít, amelyet az
Alapítvány kizárólag az alapító okiratukban szereplő tevékenységeik,
rendezvényeik népszerűsítése, a nyilvánosságuk biztosítása költségeinek
fedezetére fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 18.) önkormányzati
rendelet 3.1. melléklete „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre” sora terhére biztosítja.
Felelős:
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.
Felelős:
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: értelemszerűen

12. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság új tagjának
megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálhatók a
Mellékletek között 14. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Az érintettek nem kérték zárt ülés tartását, így az
ülés nyilvánosan folytatódik. Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
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Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2013. évben történt megalakulása
óta a Bizottság tagjainak személyi összetételében több alkalommal történt változás. A
Bizottság Jobbik által delegált tagja, Jámbor Márk István képviselő úr 2019. március
27. napján bejelentette, hogy kilép a Jobbik Magyarországért Mozgalom
képviselőcsoportjából, és a továbbiakban független képviselőként folytatja munkáját.
Erre tekintettel Miklós Árpád frakcióvezető úr jelezte, hogy a párt képviselőcsoportja a
frakcióból kilépő Jámbor Márk István képviselő úr helyett Szegedi Judit Katalin
képviselő asszonyt delegálja a Bizottságba, és kezdeményezte az erről szóló
közgyűlési döntés előkészítését. Kérjük a tisztelt Közgyűlést, hogy az ülést
megelőzően kiosztásra került előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek. Köszönjük szépen.
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.
Pasztorniczky István képviselő úrnak adom meg a szót.
Pasztorniczky István: Köszönöm szépen. Kérdésem az lenne Elnök úr, hogy Jámbor
Márk képviselőtársam kérte-e, lemondott-e a tagságáról az Értéktár Bizottságban.
Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm a kérdést. Képviselő úr nem mondott le
a tagságáról, ebbe a bizottságba paritásos alapon történik a bizottsági tagoknak a
delegálása és miután már ő nem tagja a Jobbik frakciónak, a Jobbik frakcióvezetője
vindikálhatja azt a jogot, hogy visszahívja ebből a bizottságból és helyette másik
személyt delegál. Ez történt képviselő úr.
Képviselő úrnak adom meg a szót.
Pasztorniczky István: Az SZMSZ tartalmazza ezt a szabályt?
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Azon gondolkodom képviselő úr, hogy ezt az
SZMSZ-be annak idején beépítettük, vagy megállapodás volt, hogy az Értéktár
Bizottságot paritásos alapon a frakciók delegáltjaival töltjük föl. Én utóbbira
emlékszem, hogy egy határozatot hoztunk a tagok tekintetében, tehát most is azért van
az előterjesztés, hogy a Jámbor Márkot visszahívta frakcióvezetője, aki annak idején
delegálta és most helyette másikat delegál, ezért van határozati javaslat.
Képviselő úrnak adom meg a szót.
Pasztorniczky István: Köszönöm szépen. Végül is csak azt akartam mondani, hogy a
paritásos alap is sérül ilyen esetben, ugyanis megváltozott a frakciók összetétele,
illetőleg független képviselők is vannak most már, tehát azt gondolom, hogy Miklós
Árpád frakcióvezető úr nem jogszerűen járt el akkor, amennyiben ő kezdeményezte,
vagy ő tett erre javaslatot.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Ezt most nem
fogjuk itt megvitatni. Szerintünk ez itt jogszerű és természetesen itt van az eredeti
kérelem, amit frakcióvezető úr benyújtott. Meg is adom neki a szót. Parancsolj
frakcióvezető úr.
Miklós Árpád, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Én úgy tudom,
hogy az volt a megállapodás - nyilván nincs nálam az SZMSZ, a kezemben nincs itt -,
minden frakció vezetője vesz részt az Értéktár Bizottság munkájában, plusz
frakciónként egy fő. Így volt megalakulása óta és a Jobbiknál először Balla Gergő volt,
tehát én, mint frakcióvezető és Balla Gergő- a frakció felhatalmazásával volt a tagja a
Jobbik részéről. Miután ő nem tudta ellátni a feladatát, mert nem tudott megjelenni az
üléseken, én megkérdeztem, hogy el tudja e látni, mondta, hogy nem, le is mond róla,
így jött Jámbor Márk. Mivel Jámbor Márk kilépett a Jobbik frakcióból, ezért
automatikusan az ő személyét egy Jobbik frakció taggal kellett lecserélni és ez történt
most. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem látok. Az
előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a
határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez minősített többség szükséges.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 16 igen, 1 nem és 0
tartózkodással a határozati javaslatot
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
17/2019. (IV. 25.) határozata
Tárgy:

A Borsod-Abaúj-Zemplén
megválasztása

Megyei

Értéktár

Bizottság

új

tagjának

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság új tagjának
megválasztására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság új tagjának –
Jámbor Márk István megyei önkormányzati képviselő helyett – Szegedi Judit
Katalin megyei önkormányzati képviselőt választja meg.
Felelős:
Török Dezső, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
2. A Közgyűlés felkéri a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság
szervezési, adminisztrációs, titkársági feladatait ellátó Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztályát, hogy jelen
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határozatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján
(www.baz.hu), valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár hivatalos
honlapján (www.baz.hu/ertektar) hozza nyilvánosságra, továbbá, hogy
gondoskodjon a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság tagjainak
személyében bekövetkezett változás
Működési Szabályzatban történő
átvezetéséről, az érintettek tájékoztatásáról.
Felelős:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési,
Jogi és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: azonnal

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja szerint a képviselő-testület
zárt ülést tart az érintett kérésére választás tárgyalásakor.
Tekintettel arra, hogy a következő napirend előterjesztésében szereplő jelöltek közül
nem mindenki adta kifejezett írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a választást a
képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja, ezért az előterjesztés megtárgyalására
zárt ülés keretében kerül sor. A zárt ülésen részt vesznek: a közgyűlés tagjai, Dr.
Kovács János főjegyző, Szombatiné Dr. Sebők Emese aljegyző, Dr. Sáfrány Borbála
osztályvezető, Bánkuti Eszter osztályvezető, Simon Gáborné informatikus, SzigetiMolnár Krisztina jegyzőkönyvvezető. Kérem vendégeinket, hogy az üléstermet a zárt
ülés időtartamára szíveskedjenek elhagyni.

Zárt ülést követően

15. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Pasztorniczky István képviselő úr jelezte még az
elején, hogy az Egyebekben kíván hozzászólni. Képviselő úr megadom a szót.
Pasztorniczky István: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés. Három témában
szólnék hozzá röviden. Az egyik és első, ami magyarázatként is szolgál az általam itt
lehelyezett asztali zászlóra. Miután Jámbor Márk képviselő úr kilépett a Jobbikból és a
Jobbik képviselő csoportjából és csatlakozott a Mi Hazánk Mozgalomhoz, ezért úgy
döntöttünk, hogy megalakítjuk a megyei közgyűlésben a frakciónak nem minősülő
képviselői csoportunkat Jámbor Márk képviselőtársammal közösen. Ezt bejelentettem
elnök úrnak és kérem ennek tudomásulvételét. Ezt fogja jelképezni itt ez a zászló is,
ketten képviseljük a Mi Hazánk Mozgalom irányvonalát, irányvonala mentén a
választókat. Köszönöm szépen.
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Ez volt az első téma. A másik téma, egy bejelentés – nem árulok zsákba macskát –
2018. december 10-én egy olyan közgyűlést hívott össze a megyei önkormányzat,
amelyre az ellenzéki képviselők nem kaptak, vagy jelentős része nem kapott meghívást
a szokásos módon- az SZMSZ-ben előírt módon és ezért nem is voltak jelen. a
FIDESZ-es képviselőtársaim jelen voltak maradéktalanul. Én jeleztem ezt a február
14-ei ülésen egy napirendi módosító javaslat keretében, hogy oldjuk meg ezt a
problémát további jogi lépések elkerülése végett. Sajnos azt is jogsértő módon elnök
úr nem bocsátotta szavazásra, ennek következtében a Megyei Kormányhivatalhoz
fordultam törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezve. Ez lett volna a második
bejelentés.
A harmadik egy valamennyire közérdekű kérdés, bár személyes is, de mindig
problémát jelent a közgyűlési üléseken az autóval érkezőknek a parkolása. Azt
gondolom, hogy talán még van annyi önkormányzati jogunk, hogy ezt a megyei
ingatlant használhassuk a megyei közgyűlések idején. Ma reggel azzal fogadott a
parkoló őr, hogy sem bent, sem a kinti parkolóban nincs hely. Azt gondolom, hogy ezt
valamilyen módon orvosolni kéne elnök úrnak és intézkedni, hogy legalább a saját
parkolónkat legalább a közgyűlések, meg a bizottságok idején is igénybe vehessük.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Főjegyző úrnak adom meg a szót.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés.
Pasztorniczky képviselő úr zászlót érintő hozzászólásához, vagy ahhoz a
mondatrészhez szeretnék annyiban hozzászólni, hogy tisztelt Képviselő úr teljes
mértékben SZMSZ sértőnek és rendelet sértőnek tartom a zászló közgyűlési teremben
történő használatát. Igaz ugyan, hogy képviselő úr az imént kijelentette, hogy csak a
törvényeket tekinti magára nézve kötelezőnek, de én azt gondolom, hogy közgyűlési
tagként az SZMSZ-t is kötelezőnek kell éreznie magára nézve, amely egyértelműen
rendezi, azt a kérdést, hogy mi tekinthető az önkormányzat hivatalos jelképeinek. A
Mi Hazánk zászlaja nincs közötte, ezért álláspontom szerint a zászló használata a
közgyűlési teremben törvénysértő. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Képviselő úr által
elmondottakra nem fogok hosszan reflektálni. Én akkor is azt mondtam, hogy az a
közgyűlés törvényszerűen és jogszerűen volt összehívva, én arról nem tehetek, hogy
ellenzéki képviselőtársaim olyan szervert használnak, amely nem továbbítja a
meghívót. Én azt az információt kaptam az informatikusoktól, hogy ugyanúgy került
meghívásra mindenki, mint az előző alkalmakkor. Tehát mindenki számára világossá
tesszük, hogy mi elküldtük a meghívót, önök pedig, ha olyan szervert fognak
használni, ami át is engedi ezt a meghívót, akkor meg is fogják kapni. Ez az önök
felelőssége.
Csiger Lajos frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Csiger Lajos, frakcióvezető: Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Elnök úr. Tanúi voltunk
annak, hogy kivonult az MSZP csoport vagy még frakció és a DK képviselője és a
HVG-n 11 óra 6 perckor már meg is jelent egy hír, hogy kivonult az ellenzék a Borsod
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Megyei Közgyűlés üléséről, a Jobbik is, a Jobbik képviselői is, de van egy kép betéve,
amin ott ülnek a Jobbik-os képviselők, tehát látszotok rajta. Aki nem ismeri a
közgyűlést, az nem tudja, hogy az aki bent maradt, az is Jobbik-os. Sőt ingyen reklám
van itt Pasztorniczky úrnak, mert külön meg van itt név szerint említve, hogy ő bent
maradt és itt velünk együtt tart a Mi Hazánk Mozgalommal együtt és, hogy azért
mentek ki – azt itt nem közölték, hogy ki fognak menni -, mert az ellenzéki pártoknak,
a civil kezdeményezésére a határozati javaslatukat nem vettük napirendre. Mondjuk
sejtettük, hogy ezért mentek ki, de ha lesz egy következő ülésünk majd megkérdezzük
tőlük, hogy bejelenteni nem kellene-e azt, hogy kivonulnak, vagy miért vonulnak ki?
Tehát a HVG-re már fel tudták tenni, itt nem tudták bejelenteni azt, hogy miért
mennek ki, vagy mi a problémájuk. Én nem tartom teljesen korrekt megoldásnak,
úgyhogy el is fogom majd nekik mondani a következő ülésen és az, hogy országos
sajtóban, persze ez látszólag hajaz arra, amit az országgyűlésben végeznek, inkább
balhézni akarnak, minthogy a munkában részt venni, annak egy része lehet ez a
kivonulási procedúra, amibe belekeverték a Jobbik pártot is. Csak azért jeleztem, hogy
a közgyűlésünk közben már ilyen hírek rólunk már elterjedtek, illetve e HVG-hez már
valaki ezt a hírt leadta fényképpel együtt. A közgyűlésnek talán erre nem kell reagálni,
de jó, ha tudja. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Főjegyző úrnak adom meg a
szót.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés.
Valóban nem tudjuk, hogy az MSZP frakció miért vonult ki, de amennyiben ez a
kivonulás összefüggésben volt a frakcióvezető úr azon javaslatával, hogy az
előterjesztést kérte napirendre venni, azzal kapcsolatban tájékoztatom a tisztelt
Közgyűlést, hogy SZMSZ-ünk úgy rendelkezik, hogy előterjesztés, illetve
döntéstervezet csak a közgyűlés elnökének előzetes véleményével és a főjegyző
törvényességi ellenőrzését követően kerülhet a közgyűlés elé, tehát nem volt törvényes
a javaslattétel. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Képviselő úrnak adom meg a szót.
Pasztorniczky István: Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden szeretnék jegyző úr
hozzászólására reagálni. Egyrészt, hogy az SZMSZ nem törvény, jogszabály.
Természetesen vonatkozik rám, de az SZMSZ-ben nincs olyan tiltás, ami magatartási
szabályt, vagy dekorációs szabályokat írna elő, úgyhogy ha hoznak egy határozatot az
persze országos röhej lesz, de én azt javaslom, hogy hozzanak egy határozatot, amit én
nem fogok persze megszavazni, hogy ne lehessen zászlót kitenni az asztalra.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Főjegyző úrnak adom meg a szót.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés,
tisztelt Képviselő úr. Nagyon messzire vezetne, hogyha a saját közgyűlési
rendeletünket a tisztelt közgyűlés tagjai nem tekintenék magukra nézve kötelezőnek.
Az egyik ez, a másik pedig az, hogy én biztosan nem szoktam más szakmák
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képviselőit a saját szakmai standardjaikról kioktatni. Azt kérem tisztelt Képviselő úr
fogadja el tőlem, hogy ha másért nem, van egy ilyen jogértelmezési kérdéskör, hogy
argumentum a contrario, ami azt jelenti, hogy az ellenkezőjéből történő értelmezés.
Kiválóan kijön az SZMSZ szabályaiból, hogy mit lehet hivatalos jelképként a
közgyűlésen használni és mit nem. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más hozzászólást nem látok.
Még akkor a maradvány dolgainkra térjünk vissza. Felkérem Főjegyző urat, hogy
Nyeste László képviselő úr által benyújtott nyilatkozatról, valamint Szamosvölgyi
Péter polgármester úr már nincs itt, de a közgyűlés előző ülésén elhangzott kérdésére
vonatkozóan adjon választ tájékoztató jelleggel.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az
elmúlt közgyűlésen Nyeste képviselő úr és Lukács frakcióvezető úr interpretációjában
volt egy kis zavar a Nyeste képviselő úr korábbi és arra adott elnöki választ illetően, a
frakciótagságot illetően. Tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy Nyeste képviselő úr
írásban egyértelmű nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy a továbbiakban is a
Magyar Szocialista Párt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati
Képviselőcsoportjának tagjaként kívánja végezni megyei önkormányzati képviselői
munkáját. Én azt gondolom, hogy ezzel a nyilatkozattal teljes egészében helyére
kerültek a kezelendő viszonyok. Ezt a kérdést - én frakcióvezető úrral egyeztettem lezártnak tekinthetjük.
Szamosvölgyi képviselő úr szintén a múlt testületi ülésen tett felvetése az úgy szólt,
hogy nyilatkozzak arra vonatkozóan, hogy mi a különbség az ügyrendi és a „rendes”
hozzászólás között. Én arra tettem ígéretet, hogy ezen a közgyűlésen erre vonatkozóan
nyilatkozni fogok. Tulajdonképpen erre expressis verbis, tehát szó szerinti
szabályozást nem találunk. Azonban az látjuk, hogy az ügyrendi hozzászólás alatt az
„ügy rendjével”, azaz a testület ülésének lefolytatásával összefüggő hozzászólásokat
értjük, a jogelmélet ide sorolja azonban az egy adott képviselő hozzászólásában
érintett „másik” képviselő személyét érintő hozzászólásra a „másik” képviselő által tett
megszólalást is. Míg a testület által elfogadott napirendi pontok érdemi részéhez
kapcsolódó észrevételt, véleményt, javaslatot megfogalmazó hozzászólásokat nevezi a
gyakorlat úgynevezett rendes hozzászólásnak. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. 26-os úttal kapcsolatban
frakcióvezető úr nem várta meg, valószínűleg nem is érdekelte a válasz őt, csak most a
reggeli sajtótájékoztató után úgy gondolta, hogy botrányos körülmények között jobb,
hogyha kimegy a teremből. Szeretném a Közgyűlés tagjait tájékoztatni arról, hogy
három alkalommal beszéltem Demeter Zoltán képviselő úrral ebben a témában. Az
első alkalom akkor volt, amikor a kérdés elhangzott, hogy mi lesz a 26-os úttal.
Képviselő úrtól azt a választ kaptam, hogy a részletes tervek megvannak, majd ki kell
sajátítani az utat és egyébként meg kormányhatározat kell, hogy szülessen ebben a
témában. A második beszélgetésünk arról szólt, hogy ez a határozat megszületett,
Kormány elé került, csomagban a döntés megszületett, hogy meg lesz a 26-os út és
most folyik a részletes egyeztetése, meg a források biztosítása. A legutolsó alkalom, az
a harmadik alkalom volt tegnap délután. Képviselő úrral egyeztettem arról, hogy
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látható ez a határozati javaslat, mi fog belőle kiderülni, vannak-e már határidők. Azt
mondta, hogy ezzel kapcsolatban ő kért egy állásfoglalást a Megyei Közútkezelőtől,
hogy mit látnak, időben hogy fog tudni a 26-os út megvalósulni. Úgyhogy
pillanatnyilag ott járunk, hogy csomagban történő döntés, a szavazás megvan az út
megépítéséről, a határidők és a források pedig még most kerülnek megszervezésre. Ezt
is elmondtam volna frakcióvezető úrnak, ha meghallgatja.
Még egy dolgot szeretnék a közgyűlés tagjainak bejelenteni. A Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat V. Megyenapja 2019. június 15-én szombaton
Tarcalon kerül megrendezésre, amelyre várjuk a megyei önkormányzati képviselőket.
Természetesen a meghívót minden közgyűlési és bizottsági tag részére időben meg
fogjuk küldjük. A részletes program kidolgozása a Megyenappal kapcsolatban még
folyamatban van.
Más jelentkezőt nem látok. A közgyűlés mai ülését ezennel bezárom. Köszönöm a
munkát.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke

