Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1743-15/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2019. május 30. napján 10:00
órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

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

Káli Sándor
Lukács András
Marton Péter
Miklós Árpád
Pasztorniczky István
Szabó Gergely
Szabó Roland
Szalai Szabolcs

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

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, Hocza Tamás Attila, Nyeste László, Pap Zsolt
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. Lórántné Orosz Edit a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály vezetője (meghívó
szerinti 4. napirend)
2. Tarr Zoltán László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának igazgatója (meghívó
szerinti 5. napirend)

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

igen
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3. Páldi Tamás Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzati Hivatal területfejlesztési referense (meghívó
szerinti 5. napirend)
4. Lenártek András, a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyeri
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
(meghívó szerinti 7. napirend)
E. az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek képviselői
1. Miskolci Törvényszék
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
F. a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
1. Stumpf Andrásné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. Barna Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Roma
Önkormányzat elnöke
3. Szónoczki Mária, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Ruszin Önkormányzat elnöke
4. Repka Antalné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák
Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
G. a sajtó képviselői
1. Észak-Magyarország
2. Európa Rádió
3. Irány TV
4. KULCS Magazin
5. MIKOM Kft.
6. MTI
7. Putnok Városi TV
8. Rádió M
9. RTL Klub
10. Szent István Rádió
11. TV2
12. Zemplén TV
13. Sajómente hírportál
14. Szuperinfó
15. Globo TV

igen

igen

nem
nem
igen
nem
nem
nem
nem

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

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző, Dr. Sáfrány
Borbála osztályvezető, Bánkuti Eszter osztályvezető, Pappné Bubenkó Anita
költségvetési ügyintéző, Simon Gáborné informatikus, Szigeti-Molnár Krisztina
jegyzőkönyvvezető.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Javaslom, kezdjük meg mai
ülésünket. Tisztelettel köszöntöm a Közgyűlés megjelent tagjait, meghívott
vendégeinket, valamint a Hivatal részéről megjelent munkatársakat!
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése határozatképes, mivel a 29 megyei önkormányzati
képviselőből 24 fő van jelen, ülésünket megnyitom. Kérem, szíveskedjenek pultjaikat
bekapcsolni. Jelenléti szavazást kérek. Kérem, szíveskedjenek megnyomni az igen
gombot.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 24
megyei önkormányzati képviselő van jelen
a teremben.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (3a)
bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést a legutóbbi Közgyűlést követő
eseményekről. Legutolsó közgyűlésünk 2019. április 25-én volt.
 04.25. Miskolc, a Miskolci Egyetem Sportcsarnokában rendezték meg a
diákolimpiát, mégpedig a középiskolás lány és fiú „B” kategóriás kézilabda
döntőjét. Itt köszönthettem a megjelent sportolókat, edzőket és a kísérőket.
 04.26., Miskolc, Miroslav Polacek, kassai és Kriza Ákos, miskolci polgármesterek
társaságában részt vettem a Kassa-Miskolc 113 km-es ultramaraton futóverseny
beharangozó sajtótájékoztatóján. Később majd beszámolok a versenyről is.
 04.27., Tiszaújváros, Lipták Attila dandártábornok, megyei katasztrófavédelmi
igazgató társaságában részt vettem és köszöntőt mondtam a megyei tűzoltónapon
és a tiszaújvárosi tűzoltóság fennállásának 60. évfordulója tiszteletére összehívott
ünnepi állománygyűlésen.
 04.30. Tiszaújváros, a Taktaköz- és térsége paktumszervezet ülésén prezentációt
tartottam a Megyei Önkormányzat paktummal kapcsolatos tevékenységéről.
 05.05. Miskolc, részt vettem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr
Szövetség ünnepi közgyűlésén és elismeréseket adtam át polgárőröknek a
közösségért végzett munkájuk elismeréseként.
 05.07. Miskolc, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Foglalkoztatási Paktum
harmadik alkalommal rendezte meg a helyi termékeket előállító őstermelők és
kisvállalkozások műhelytalálkozóját. Erre képviselőtársaim is kaptak meghívást. A
Megyeházán tartott összejövetel középpontjában a sajt és a lekvárkészítés
szerepelt.
 05.08., Miskolc, a Magyar Közút Zrt. megyei igazgatóságán egyeztettünk az
érintett országgyűlési képviselőkkel és polgármesterekkel a megyénkben induló
nagyszabású fejlesztésekről, amelyek a következők: Miskolcon az Y-híd
megépítése, a 26-os főút Sajószentpétert elkerülő szakasza, valamint a 37-es főút
Gesztely és Szerencs közti szakaszának a négysávosítása. S ne feledkezzünk meg
arról sem, hogy épül a Kassa-Miskolc autópálya, valamint a befejezéséhez
közeledik a Mezőzombor-Sátoraljaújhely vasútvonal villamosítása és a kapcsolódó
rekonstrukció. Ez mind-mind folyamatban van a megyében. Ezeknek a
beruházásoknak köszönhetően megyénk közlekedési infrastruktúrája látványosan
fejlődik.
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05.10. Putnok. immáron XXI. alkalommal rendezték meg a Gömör Expot és
Fesztivált. Köszönöm a szervezőknek és a kiállítóknak, hogy részt vehettem és
megnyithattam ezt a rendezvényt. Polgármester úrnak pedig gratulálok, hogy 21
éve életben tartják ezt a rendezvényt.
05.11. Sajószöged, felavattuk a TOP támogatással, konzorciumi partnerségben
felújított és bővített községi óvodát. Örömteli beszámolni arról, hogy az országos
népességfogyatkozás ellenére vannak olyan településeink, ahol növekedik a
lakosság, a gyermekek száma. Itt is egy szép, új óvoda került átadásra.
05.11. Miskolc, Habsburg György nagykövet úr társaságában részt vettem a
Swimming Pentathlon Club Egyesület által szervezett Veled Közösen címmel, a
fogyatékkal élők számára szervezett regionális sportnapon a miskolci uszodában.
05.12., Arnót, részt vettem az Abaffy Gyula Evangélikus Szeretetszolgálat új
diakóniai központjának az avatásán. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus
Egyház elnök-püspöke és Ingeborg MidttØmme, a Norvég Egyház Moldei
Egyházkerületének püspökének a társaságában.
05.15. Szikszó, Koncz Ferenc országgyűlési képviselő társaságában részt vettem
az Onga és Térsége Helyi Foglalkoztatási Paktum soron következő Irányító
Csoport ülését. Tájékoztattuk a Paktum tagjait a Megyei Paktum előrehaladásáról,
illetve egyeztettünk a további teendőkről. Képviselőtársaim tudják nagyon jól,
hogy 11 Paktum működik a megyében. A 11 helyi Paktumból jövőre már 5
Paktumnak lejár a 36 hónapos működési ideje, így aztán frekventáltan oda kell
figyelnünk az indikátorok teljesülésére, vagy a projekteknek a
meghosszabbítására.
05.16., Miskolc, Balogh János, országos rendőr-főkapitány társaságában részt
vettem a Készenléti Rendőrség Kelet-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság
Határvadász Bevetési Főosztály III. XXI. Határvadász Bevetési Osztály
állományának új épületének az átadásán. Tehát valóban nagyon szuper
körülmények között tudnak most már szállást biztosítani a dolgozóknak.
05.16., Miskolctapolca, részt vettem az ország egyik legnagyobb wellness
élményfürdő komplexumának alapkőletételén.
05.18. Miskolc, köszöntőt mondtam az ITC-ben megrendezett II. Észak Expo
megnyitóján. Az látszik, hogy megyeszékhelyünknek is szüksége van egy ilyen
expora, hisz tavaly még csak 36 kiállító jelentkezett, az idén már 48 kiállítóval
sikerült megnyitni.
05.18., Miskolc, részt vettem és díjakat adtam át a Kassa-Miskolc ultramaraton
futóverseny eredményhirdetésén. A két régió barátságát jelképező
sportrendezvényt egyaránt támogatásáról biztosította Kassa és Miskolc, valamint
Kassa megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye.
05.21. Miskolc, köszöntöttem a Megyeházán a Közös Agrárpolitikával (KAP)
kapcsolatos, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ aláírásgyűjtése
megyei záró rendezvényének a résztvevőit. Az eseményt megtisztelte jelenlétével
Jakab István, az Országgyűlés alelnöke is.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § (1)
bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a 2019. évi munkatervben
foglaltaktól eltérően teszek javaslatot a mai ülés napirendjére.
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A munkaterv 7. pontjában a „Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ÉszakMagyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci Irodájának tevékenységéről” című
előterjesztés szerepel. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. átszervezése
folyamatban van, erre tekintettel az előterjesztés megtárgyalására most nem kerül sor.
Az átalakítás mértéke olyan jellegű, hogy eddig regionális center, Heves, Nógrád és
Borsod megye tartozott hozzá, most meg van osztva Kelet-Magyarországra és NyugatMagyarországra. A Kelet-Magyarországi igazgató járt nálam személyesen és azt kérte,
hogy a jövő évben hadd tájékoztasson minket a szervezeti átalakulásról, meg minden
tekintetben, ami kérdésünk van őfelé.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a Közgyűlés
napirendjére, így a mai ülésre a következő napirend elfogadását javaslom:
1.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének végrehajtásáról, javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

2.

Éves összefoglaló jelentés a 2018. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

3.

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

4.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal tevékenységéről,
kiemelten:
a) Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Agrár- és
Vidékfejlesztést Támogató 2018. évi tevékenységéről
b) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye élelmiszerbiztonsági és
állategészségügyi helyzetéről
c) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerőpiaci helyzetéről,
különös tekintettel a közfoglalkoztatásra
d) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi
állapotáról
e) Tájékoztató a fogyasztóvédelem helyzetéről
Előterjesztő:
Demeter Ervin, kormánymegbízott,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal érintett
főosztályainak vezetői

5.

Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóságának tevékenységéről
Előterjesztő:
Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara BorsodAbaúj-Zemplén megyei elnöke
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6.

Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Piroska Miklós, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke

7.

Javaslat a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának
módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

8.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet
Díjának 2019. évi adományozására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

9.

Egyebek

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Megkérdezem, hogy a Közgyűlés tagjai részéről
egyéb napirendi javaslat van-e, amennyiben van, kérem, szíveskedjenek azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
A javaslatról a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirend elfogadásáról.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a napirendi
javaslatot elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
23/2019. (V. 30.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. május 30.-ai
ülése napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. május 30.-ai
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének végrehajtásáról, javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
2. Éves összefoglaló jelentés a 2018. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
3. Tájékoztató a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási
megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című
pályázat megvalósításának előrehaladásáról
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Előterjesztő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke

4. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal tevékenységéről,
kiemelten:
a) Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Agrár- és
Vidékfejlesztést Támogató 2018. évi tevékenységéről
b) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye élelmiszerbiztonsági és
állategészségügyi helyzetéről
c) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerőpiaci helyzetéről,
különös tekintettel a közfoglalkoztatásra
d) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi
állapotáról
e) Tájékoztató a fogyasztóvédelem helyzetéről
Előterjesztő: Demeter Ervin, kormánymegbízott,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal érintett
főosztályainak vezetői
5. Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóságának tevékenységéről
Előterjesztő: Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-AbaújZemplén megyei elnöke
6. Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Piroska Miklós, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
7. Javaslat a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának
módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
8. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának
2019. évi adományozására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
9. Egyebek

1. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének végrehajtásáról, javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az
Önkormányzat gazdálkodását 2018. évben a pályázati pénzekkel összehangolt, ésszerű
gazdálkodás jellemezte.
A költségvetési saját bevételek csekély mértéke miatt a lehetőségek függvényében
törekedtünk a bevételeink növelésére, a következő pályázati pénzekkel 93,7 millió Ft
összegben:
- Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 19,4 millió Ft,
- Közfoglalkoztatottak bértámogatása 6,7 millió Ft,
- Területrendezési terv támogatása 20 millió Ft,
- EFOP együttműködések támogatása 21 millió Ft,
- Értéktár Bizottságra kapott pénz 4,7 millió Ft,
- TOP-os pályázatok előlege összesen 15,7 millió Ft.
- Europe Direkt pályázatból 6,2 millió Ft.
Így a bevételek a tervezett eredeti előirányzathoz képest 114,13 %-ban teljesültek.
A költségvetéssel kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatási kötelezettségeinket
határidőre teljesítettük.
Hitelállományunk, kifizetetlen számlánk nincs. A kötelezettségek és követelések
állománya a mérlegben az előző évhez viszonyítva csekély mértékű csökkenést mutat.
A kiadások teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 85,55 %, a módosított
előirányzathoz képest 75,1 %-os, így az évet 272,13 millió Ft költségvetési
maradvánnyal zártuk.
Az előterjesztés részletesen bemutatja a 2018. évi gazdálkodást, ezért kérjük a tisztelt
Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot és rendelet-tervezetet elfogadni
szíveskedjenek.
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. A bizottságunk mind a határozati javaslatot, mind a rendelettervezetet 9 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Elnök úr, tisztelt Közgyűlés.
Bizottságunk is megtárgyalta a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet. 9 igen, 3
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonya:
Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk mind a határozati javaslat, mind a
rendelet-tervezetet illetően 4 igen, 5 nem és 1 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 határozati javaslat és egy rendelet-tervezet kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 16 igen,
4 nem és 4 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
24/2019. (V. 30.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének végrehajtásáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és
elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a rendelettervezet elfogadásáról, amelyhez minősített többség szükséges.
Megállapítom, hogy 16 igen, 6 nem és 2
tartózkodással a Közgyűlés a rendelettervezetet elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
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2018. évi zárszámadásáról
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 Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását
1.085.769 e Ft bevétellel,
(1., 2. melléklet)
813.639 e Ft kiadással,
(1., 3. melléklet)
272.130 e Ft költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. §
A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg teljesítéséből
 a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetési és finanszírozási kiadását
(3. melléklet),
 a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati
Hivatal költségvetési és finanszírozási kiadását
(3. melléklet)
összeggel hagyja jóvá.

538.899 e Ft

274.739 e Ft

3. §
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzati Hivatal „0”-ra leírt eszközeinek állományát összevontan a 7.
melléklet tartalmazza.
4. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Hivatal pénzeszköz állományának változását a 8. melléklet tartalmazza.
5. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Hivatal eszközeit rendeltetése szerinti vagyonkategóriánként a 9. melléklet
tartalmazza.
6. §
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által nyújtott kölcsönök lejárat és eszközök
szerinti bontását a 10. melléklet tartalmazza.
7. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évben a gazdasági társaságokban
való részesedéseit a 11. melléklet tartalmazza.
8. §
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló beszámolót a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. §
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetéséről szóló beszámolót a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet.

2018.

évi

A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálhatóak a Mellékletek
között 4. sorszám alatt.

2. Éves összefoglaló jelentés a 2018. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 05. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
költségvetési szervek belső kontrollrendszerére és belső ellenőrzésére vonatkozó
jogszabályi rendelkezések alapján a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg a
képviselő-testület elé kell terjeszteni jóváhagyás céljából az éves összefoglaló
ellenőrzési jelentést a belső ellenőrzési terv végrehajtásáról. A 2018. évi ellenőrzések
lefolytatására a tisztelt Közgyűlés 83/2017. (XI. 30.) határozatával elfogadott 2018. évi
Éves Ellenőrzési Terv alapján került sor. Jelen előterjesztés azokról az ellenőrzésekről
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ad rövid tájékoztatást, amelyeket a megbízási szerződés alapján foglalkoztatott belső
ellenőrünk 2018. évben elvégzett. Ennek az elfogadását kérjük a tisztelt Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a három
bizottságunk megtárgyalta, felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. A bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, Közgyűlés.
Bizottságunk 12 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonya:
Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 10 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Lukács András frakcióvezetőnek adom meg a szót.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés. Az
ellenőrzési beszámolóból az 1. sorszámú ellenőrzésnél az a megállapítás olvasható,
hogy a beszerzések szabályozott keretek között történnek, a jogszabályváltozások
miatt a szabályzatok aktualizálása minden esetben elengedhetetlen. Ebből viszont nem
derül ki, hogy megtörténik-e a szabályzatok aktualizálása ésszerű határidőn belül, vagy
nem. Erre szeretnék választ kapni. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Főjegyző úrnak adom meg a szót.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt képviselő úr. Ezt majd
megpróbálom én is megfejteni a jövőre nézve, de fő szabály szerint egészen
bizonyosan nem azt jelenti, hogy valamivel el lennénk maradva, de én nyilván nem
látok bele a belső ellenőrnek a fejébe, hogy miért írta le ezt a mondatot. Meg fogom
kérdezni, mert nekem nem ütött szeget a fejemben. Köszönöm szépen. És nyilván
tájékoztatással leszek, ha bármi aktualitás van ezzel kapcsolatban.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Egyéb jelentkezőt nem látok.
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Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
25/2019. (V. 30.) határozata
Tárgy: A 2018. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló éves összefoglaló jelentés
elfogadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a 2018. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló éves
összefoglaló jelentést, és az alábbi határozatot hozza:
A Közgyűlés a 2018. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló éves összefoglaló
jelentést elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

3. Tájékoztató a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási
megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című
pályázat megvalósításának előrehaladásáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a
Mellékletek között 06. 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
tájékozatóban ismertetésre kerülnek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
és partnerei konzorciumi együttműködésében megvalósuló megyei foglalkozatási
paktum projektjének 2018. november, valamint 2019. május között elvégzett
tevékenységei, a vállalt indikátorok teljesülésének adatai, valamint a következő
időszak feladatai és szakmai eseményei. Ennek a tudomásulvételét kérjük a tisztelt
Közgyűléstől.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a három
bizottságunk megtárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadta.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk 12 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonya:
Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett elfogadta.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Pasztorniczky István képviselő úrnak adom meg a szót.
Pasztorniczky István: Köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtársaim, Elnök úr. Egy
kérdésem van. Én, ahogy megnéztem a Paktumirodáknak az elosztását, a Bodrogköz,
minthogyha fehér folt lenne ebből a szempontból. Kérdésem az, hogy arról a területről
egyetlen önkormányzat sem csatlakozott ehhez a programhoz. A véleményem pedig
az, itt az indikátorok teljesítésére nézek, hogy meglehetősen alacsony hatékonysággal
működik a program, legalábbis a tartós foglalkoztatásba bevont 81 fő tekintetében. Ez
25 százalékos teljesítés jelen pillanatban, ami azt jelenti, hogy 28,5 millió forintért
tudtunk létrehozni olyan munkaviszonyt, ami már 6 hónapja fennáll, és még mindig
fennáll. Tehát, ezt nem nevezném egy nagy eredménynek egy 2,5 milliárdos –ha jól
emlékszem – 2,5 milliárd körüli projekt eredményeként. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a kérdést képviselő úr. Örülök
neki, hogy elolvasta az előterjesztést, 2,5 éve olvashat hasonló jellegű
előterjesztéseket, talán hamarabb is érdemes lett volna belenézni. 2,3 milliárd forintról
szól az előterjesztés egy része. Nincs fehér folt egyébként a megyében. A megyében
13 paktumszervezet működik, a miénk a legnagyobb a megyei paktum. Ő egy
ernyőszervezetként működik. Mellettünk működik még Miskolc Megyei Jogú Város
szervezete, ahol 2014 fő körül van a paktumban részt vevő bevontaknak az
indikátorszáma, a mi esetünkben ez 4999 fő volt. Megosztása történt a 2,3 milliárd
forintnak, mégpedig az indikátorok arányában. Egész pontosan a megyei
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önkormányzatnak 1500 főt kell bevonni a paktum tevékenységébe, a 11 helyi kis
paktumnak pedig 3500 főt, a forrásarányok is így történtek megosztásra. Jelenleg arról
szól a forrásmegosztás, hogy a paktumoknak körülbelül olyan 330-350 millió forint jut
majd és egy paktumnak 250-300 fő az indikátorszám. A forrásmegosztás nagy része
arról szól, hogy 70 százalékát ki kell fizetnünk a munkáltatóknak, egyéb
szolgáltatóknak, akik a paktum végrehajtása során egyéb szolgáltatást végeznek. A
másik 30 % pedig megosztásra kerül a konzorciumi tagok között, egész pontosan a mi
esetünkben, 15 % a megyei önkormányzat hivataláé, 15 % pedig a Kormányhivatalé.
Valóban egy picit az látszik, hogy bizonyos indikátorokban elmaradás van. Van két
paktumszervezet, ahol gyakorlatilag most már befejeződne a paktum időtartama, az
már teljesítette az indikátorokat. A megyei paktum 60 hónapra alakult, a kis paktumok
pedig 36 hónapra alakultak. 5 olyan kis helyi paktum van, akinek jövő év januárjában
már lejár a tevékenysége, mert 36 hónap működés után a paktum vagy megszűnik,
hogyha teljesítette az indikátorszámokat és el tud számolni a megkapott forrásokkal
vagy, ha az indikátorszámok nem teljesültek. Több esetben elő fog fordulni, hogy
hosszabbítást kérnek annak érdekében, hogy a forrásokat felhasználva az
indikátorszámok teljesüljenek, de a kérdésére visszautalva nincs fehér folt a
megyében, mert ugyanis úgy rendelkezik a szabályzat, ha mégis kimaradt volna
bármelyik település a megyében, vagy nem került volna be a 11 kicsi helyi paktumba,
annak az ellátását a megyei paktumnak kellene elvégezni. Tehát azért vagyunk egy
ernyőszervezet, mert nekünk az egész megyén kötelező ellátásunk van.
Csiger Lajos frakcióvezetőnek adom meg a szót.
Csiger Lajos, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az anyagot
olvasva a szakmabemutatóknál találkoztam egy ilyen megfogalmazással, ahol olyan
helyek vannak leírva, hogy Szikszó, Mályi. Az van leírva, hogy május 30-án
Mezőgazdasági Leax Hungary Zrt.-nél tartottak szakmabemutatót. Az valószínűleg
Mezőkövesdi, mert ott van egy Leax Hungary Zrt. nálunk és az nem mezőgazdasági. A
többi az mind helyet jelöl meg, ezt viszont valószínűleg elírták. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Ez valószínűleg így van, mert fémszerkezetekkel
foglalkozik a Leax ráadásul. Ezek a szakmabemutatók arról szólnak egyébként, hogy
egy autóbusznyi munkavállalót a paktumirodák segítségével összeszervezünk, ez közel
50 ember. Van egy nagy foglalkoztató, aki vállalja, hogy az ő cégét, telephelyeit
bemutatja és a paktum költségvetéséből finanszírozzuk az autóbuszt, a hozzá
szükséges forrásokat. Odaviszik az embereket, az a cég, aki fogad minket, tart egy
bemutatót, egy prezentációt a működéséről és utána bemutatja azt a telephelyet, ahol a
munkavégzésre várja ezt az 50 főt, akinek meg tudja mutatni a munkahelyet. Ebben az
évben indult el ez a tevékenység. Köszönöm szépen.
Más jelentkezőt nem látok.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 18 igen,
0 nem és 6 tartózkodással a tájékoztatót
tudomásul vette. Köszönöm szépen.
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4. Tájékoztató
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
tevékenységéről, kiemelten:
a) Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Agrár- és
Vidékfejlesztést Támogató 2018. évi tevékenységéről
b) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye élelmiszerbiztonsági és
állategészségügyi helyzetéről
c) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerőpiaci helyzetéről,
különös tekintettel a közfoglalkoztatásra
d) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi
állapotáról
e) Tájékoztató a fogyasztóvédelem helyzetéről
Előterjesztő: Demeter Ervin, kormánymegbízott,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal érintett
főosztályainak vezetői
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 07. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kormánymegbízott úr nem tudott részt venni mai
ülésünkön, viszont Lórántné Orosz Edit Foglalkoztatási Főosztályvezető asszony itt
van velünk, képviseli a Kormányhivatalt. Köszöntöm is főosztályvezető asszonyt. A
tájékozatókat mind a három bizottságunk megtárgyalta és 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 12 egybehangzó igen szavazattal tudomásul vette a
tájékoztatót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk az 5 pontból négyet megtárgyalt, egynél nem volt ott előadó,
az egészségi állapotnál, de nem is volt hozzá kérdés. Amelyeket megtárgyaltuk,
mindet 12 igennel tudomásul vettük és köszönjük az előterjesztések megírását.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonya:
Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk a megye munkaerő-piaci
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helyzetéről szóló tájékoztatót tárgyalta, amelyet 10 igennel egybehangzóan tudomásul
vettünk.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem Főosztályvezető
asszonyt kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Lórántné Orosz Edit, foglalkoztatási főosztályvezető: Köszönöm szépen, bizottsági
üléseken kitárgyaltuk az előterjesztést. Amennyiben kérdés van, szívesen felelek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen főosztályvezető asszony.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Szűcs Erika képviselő asszonynak adom meg a szót.
Szűcs Erika: Köszönöm a szót Elnök úr. A foglalkoztatási helyzetről szóló
beszámolóhoz volna kérdésem. A beszámoló jelzi, hogy a megyében is megjelent a
munkaerőhiány és én arra volnék kíváncsi, hogy azok a vállalkozások, amelyek ezt
érzékelik, milyen megoldásokkal próbálkoznak. Nekem úgy tűnt a szövegből, de lehet,
hogy nem figyelmesen olvastam, hogy a munkaerő-kölcsönzéses történetben kiépült
egy kapcsolatrendszer, de lehet, hogy más. És sajtóhír volt, hogy a megyében is
megjelent, hogy magántulajdonú nagyberuházó, külföldi munkaerőt alkalmaz. Ezért
szeretném megkérdezni, hogy nyomon követhető-e ez, tehát aki külföldről hoz be
munkavállalót az hol jelenik meg, milyen papírokat mutat be, hogy tudják nyomon
követni. tehát ez a történet mennyire kézben tartható és ellenőrzött a végkimenetelét
tekintve is. Tehát, amikor vége van annak a beruházásnak, akkor mi lesz ezekkel a
munkavállalókkal. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke:
frakcióvezetőnek adom meg a szót.

Köszönöm

szépen.

Lukács

András

Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Pici fanyalgással kezdem.
A napirend összetettségéből következik az, hogy gyakorlatilag nagyon nehéz lesz
minden egyes témakört érdemben áttekinteni, érdemben kivesézni, márpedig különkülön minden téma kiérdemelné a figyelmet mindannyiunk részéről. Ettől eltekintek.
Én egy témával szerettem volna kiemelten foglalkozni, ez pedig az egészségügyi
helyzet, viszont e területnek a Kormányhivatal részéről nincs képviselete. Ennek
ellenére röviden elmondom magam megnyugtatására, nem hiszem, hogy túl sok
értelme van egyébként ezek után.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felteszi a kérdését, meg fogjuk hallgatni és írásban
elküldjük a Kormányhivatalnak.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm szépen a megnyugtatást Elnök úr. Nem
csak kérdést, véleményt is szeretnék elmondani, de először egy kifogással élek.
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
Közgyűlésének
munkaterv
összeállításánál
elfogadtunk egy munkatervet. A mai napra szóló rész, a Kormányhivatal egészségügyi
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tájékozatójának része kellett volna, legyen a megye lakosságának egészségi állapotáról
szóló tájékoztató mellett, az egészségügy helyzetéről szóló tájékoztató is, ugyanis így
fogadtuk el a napirend témáját. Nem volt véletlen, ezt mi javasoltuk be, mert azóta,
amióta a megyei közgyűlésnek nincs hatásköre az egészségügyi ellátórendszer fölött,
azóta nem kapott sem a megye lakossága, sem a megyei közgyűlés tájékoztatást arról,
hogy milyen viszonyok uralkodnak az alapellátásban, a szakellátásban, a fekvőbetegellátásban, mert beszélhetünk arról, hogy milyen a megye lakosságának egészségügyi
állapota, viszont az anyagból is kiderül és erre többször visszatér, hogy ez nem keresi
az okokat, az ok okozati összefüggéseket, csak leíró jellegű. Tehát megállapítja, hogy
mik a megbetegedés okai és mik a legfőbb halálokok és így tovább. Ez a része
végtelenül korrekt, a statisztikában nincs okunk kételkedni természetesen és részletes
is, nagyon sok mindent tartalmaz. Az elmúlt években is mindig megálltunk annál,
hogy elkezdtük megállapítani, hogy milyen a halálozási mutató, mely területeken jóval
magasabb, mint az országos átlag, de még megyén belül is mondjuk, az Ózd
környezete, vagy az encsi kistérség egyes részei, vagy a Bodrogköz bizonyos betegség
típusoknál 30-35 százalékkal magasabb megbetegedési mutatókkal rendelkezik, mint
az országos átlag. Ezért kezdeményeztük azt, hogy nézzük meg, hogy milyen a
lakosság jó egészséghez vagy az egészségi állapot romlásának megállításához fűződő
jogérvényesítési lehetősége, milyen az az eszközrendszer, milyen az a humán
infrastruktúra, amely rendelkezésére áll Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségügyi
rendszerének. Mit várhatunk el joggal és mely területeken kellene tovább lépni. Éppen
ezért énbennem azok a kérdések fogalmazódnak meg, hogy jelenleg milyen a
háziorvosi szolgálatban, a házi gyermekorvosi szolgálatban, illetve a fogorvosi
szolgálatban a betöltetlen álláshelyek aránya, száma, hol vannak, vagy mely
területeken tartósan betöltetlen orvosi álláshelyek, milyen a szakorvosok esetében,
vagy a szakrendelések esetében ez a helyzet. Milyenek a várólisták, mert egy
egészségi állapot javításában nem mindegy, hogy mondjuk egy szívbetegnél, akit
tovább küld a háziorvos vizsgálatra, az első kardiológiai vizsgálatra 6 vagy 8 hét
múlva kapja, vagy egy ultrahangra 4 hónap múlva vagy 5 hónap múlva kapja az
időpontot. Tehát mindezek az egészség megőrzésének, vagy a gyors terápia
elindításnak az alapvető feltételei. És akkor nem megyek bele a további részletekbe.
Éppen ezért én nagy tisztelettel azt szeretném kezdeményezni Elnök úrnál, hogy a
következő közgyűlésre az eredeti témakör szerint, az egészségügy helyzetéről és ennek
részleteiről is kapjunk valamilyen tájékoztatást. Ha nem önálló napirendként, akkor
kapjunk írásos anyagként, amit mindenki átolvas, ha további kérdései vannak, akkor
menjen tovább, mert a megye lakosságának nem mindegy, hogy milyen az esélye arra,
ha megbetegedett, akkor egyszer talán meg is gyógyulhat. Köszönöm szépen, akkor itt
be is fejezem, mert itt sorakoznak a kérdések. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Egy biztos,
hogy mi az elfogadott munkaterv szerinti tájékoztatót kértük, a Kormányhivataltól
pedig ezt kaptuk. Végig gondolom ezt a dolgot és engedje meg, hogy később
következtetéseket vonjak le, meg azt is, hogy mi a teendő ezek után. Megértettem az
igényét, egyelőre még nem tudok állást foglalni frakcióvezető úr.
Vécsi István képviselő úrnak adom meg a szót.
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Vécsi István: Köszönöm Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Főosztályvezető
asszony. Bizottsági ülésen valóban kitárgyaltuk ezt az anyagot és jónak tartottuk.
Magam is jónak tartottam azt a programot, amit a közfoglalkoztatottak között
végeznek és megpróbálják őket kivinni az elsődleges munkaerő-piacra és azt is látni az
adatokból, hogy gigantikus munka van, hisz 4000 kapcsolatfelvételből 3000 főt tudtak
kivinni a munkaerő-piacra. Nem biztos, hogy év végére az a 10 ezer fő, amit terveznek
összejön, hisz abból a merítésből, amiből folyamatosan kell az a végén gyakorlatilag
akkor problémákat fog okozni, de szeretném, ha teljesülne ez a program, mert jó irányt
mutat. Nyilván a munkaerő-piacon nem csak ez a legnagyobb probléma, hanem maga
a munkaerőhiány és arról pedig azt gondolom, hogy nem is tud tenni a megyei
Kormányhivatal főosztálya annak érdekében, hogy ennek a munkaerőhiánynak a
problémáját gyakorlatilag megoldják. Hisz a legnagyobb gondot én abban látom, hogy
Magyarországról szakképzett emberek, szakemberek 6-700 ezren elmentek és
külföldön keresik a boldogulást. Na, most ezek az emberek pedig azért mentek el, mert
alacsony béreket kapnak Magyarországon. Tehát összetett ez a kérdés és én azt
gondolom, hogy ide kellene még azt is tenni az asztalra és meg kellene nézni, hogy
gyakorlatilag az oktatás, amit mi mindig fontosnak tartottunk, azt is felhozni az
európai színvonalra, hiszen mindenben a leghátul kullogunk e tekintetben. Zárójelbe
teszem, hogy is. Lépni kellene, hogy a munkaerő-piacon olyan tudással rendelkező
emberek legyenek, akik értéket is tudnak előállítani. És még egy dolog ehhez az
összetett kérdéshez, hogy oda kellene figyelni a tömegközlekedésre is, amit én
mondtam bizottsági ülésen vagy felvetettem, hisz 1976-ban, amikor megszűntették a
kisvasutat a Bodrogközben két óra alatt lehetett beérni Sárospatakra. Ezt az időszintet
most is tartjuk. Ha Sátoraljaújhelyről jön a busz 2 óra 5-6 perc alatt ér ki a mi
településünkre és akik este 10 órakor végeznek gyakorlatilag a műszakban, azok éjfél
után kerülnek haza. Tehát ideje lenne ezen a területen egy kicsit túllépni.
Amit még szeretnék mondani, az Agrárkamarának a dolgához tennék hozzá egy
gondolatot. Az elmúlt időszakban elég sokat beszélgettem gazdákkal.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Az a következő előterjesztés.
Vécsi István: Az a következő, nem egy? Jó, akkor majd később mondom. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pasztorniczky István képviselő
úrnak adom meg a szót.
Pasztorniczky István: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés. Felemás
helyzetben vagyunk, mert kaptunk itt 5 darab színvonalas és informatív tájékoztatót,
viszont az azokban lévő adatok nem megnyugtatók. Különös módon én is az
egészségügyi tájékoztatóval kapcsolatban emeltem ki dolgokat és sajnálom, hogy
nincs itt az előterjesztő, talán azért is, mert ez az egyik leggyengébb láncszem. Ennek
ellenére magában az egészségi állapotról szóló adatok is felemásak. Több olyan
mutató van, amiben legrosszabbak vagyunk az országban, de általában javuló
tendenciát mutatnak. Például az öregedési index is 76-ról 114 százalékra emelkedett a
megyénkben. Ez egyrészt jobb, mint az országos átlag, másrészt csökkenő tendenciát
látszik mutatni, tehát talán megállni látszik a lakosságnak az elöregedése, persze nincs
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vége, csak laposodik a görbe. Hasonló az alacsony várható életkor, ami alacsonyabb az
országos átlagnál, de javuló tendenciát mutat. És mondhatnám tovább
csecsemőhalandóság és hasonló negatív mutatókat, amikben viszont van pozitív
tendencia. Tehát a felemás helyzetre azért utaltam, mert maguk a tájékoztatók
színvonalasak és köszönjük szépen az előterjesztőknek az ebbe fektetett munkát, sok
hasznos információt tudhattunk meg belőle. Az elfogadó szavazatunk, az a
tájékoztatóknak szól és nem pedig a megye egészségügyi helyzetének, mert az viszont
jelen állapotában nem igazán elfogadható. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Más jelentkezőt
nem látok. Főosztályvezető asszonyt kérem meg a válaszadásra.
Lórántné Orosz Edit, foglalkoztatási főosztályvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Kezdeném akkor Szűcs Erika képviselő asszony kérdésére a válaszadást.
Az egyik kérdés az volt, hogy a megye vállalkozói, gazdasági egységei hogyan kezelik
a munkaerőhiány problémáját. Először erre válaszolnék. Utána arra, hogy az állami
foglalkoztatási szervezet hogyan próbál meg ehhez a dologhoz nyúlni és utána
kitérnék a külföldi munkavállalás problémakörére.
Tehát a megye vállalkozói és ez a nagy multinacionális cégekre igaz, a munkaerő
kölcsönzők alkalmazása. Ez azt gondolom, hogy egy elterjedt alkalmazási forma.
Leginkább a munkaerő összetételéből adódó hiányosságokat akarják a munkáltatók
kölcsönzők segítségével kiküszöbölni. Egyetlen multi cég sem akar már HR apparátust
működtetni annak érdekében, hogy a fluktuációt kezelje. Tehát jellemzően az a szokás,
hogy 3-6 hónapig a kölcsönzőknél tranzitálják, parkoltatják az álláskeresőket, akiről
bebizonyosodik 3 hónap után vagy bizonyos munkakörökben 6 hónap után, hogy
alkalmas arra, hogy a cég saját állományba vegye, kikerül a kölcsönzőktől és jobb
pozíciókkal bekerül a cégekhez. Tulajdonképpen ez egy nagyon jó konstrukció, a
cégek jó része már nem akar arra adminisztrációs költséget szánni, hogy a
fluktuációból eredő adminisztrációt: leszámolás, felvétel, munkaerő megkeresést
megfizesse. Ezt vélhetőleg kiszámolták, hogy mi üzletileg a hasznosabb. Ez egy bevett
gyakorlat egyébként multik jó részénél. Nyilván nem lehet igaz ez a kis-és közép
vállalkozóknál és a multik egy része sem él ezzel. Tudok olyan multinacionális céget,
aki saját maga interjúztat, mert abban hisz. De tudok olyan multinacionális céget, aki
számára mi végezzük az előszűrést, megküldjük a céghez interjúra az érintettet,
kiválasztja a cég és beküldi a munkaerő-kölcsönzőhöz munkaerő felvételre azért, hogy
3-6 hónapi tranzitálás után a legmegfelelőbb munkaerőt válasszák ki. Ez azt
gondolom, hogy egy jól működő gyakorlat és a cégek saját üzleti elképzeléseik szerint,
e szerint cselekszenek. Viszont a kis-, közép vállalkozások, 250 fő alatti cégek ezt nem
tehetik meg, ennek azért ára van. Éppen ezért ezek a cégek sokkal inkább, de most már
hál’ Isten, a nagy cégek is támaszkodnak az állami munkaerő-közvetítő szervezetként
működő kormányhivatalok szervezeti egységére, korábban kirendeltségekként ismert,
ma járások foglalkoztatási osztályai, most azt mondom, hogy állami foglalkoztatási
szervezet, amelynek korábban is az volt az egyik feladata, hogy biztosítsa a cégek
munkaerő igényét, közvetítsen, előszűrjön, toborozzon és segítse elő a
létszámfeltöltést. Volt egy időszak a megyében - az országban hamarabb véget értamikor gyakorlatilag nem volt olyan probléma, nem volt munkahely, nem volt hova
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közvetíteni. Most viszont van munkahely, szeretném mondani, hogy az év első
negyedévében az elsődleges munkaerő-piacról 6000 munkahellyel rendelkezünk,
amire aktívan 4500 munkahelyre aktívan közvetítünk. Tehát gyakorlatilag van
munkahely és van egy óriási, egy 60 ezer fős nagyságrendű munkaerő-tartalék, akikről
mi tudunk, az álláskeresők és a közfoglalkoztatottak együttesen, ezt még növeli az
inaktívak aránya, akikről nem annyira tudunk, vagy mi nehezebben érünk el. Itt van
6000 munkahely, van egy 60 ezer fős munkaerő-tartalék, mégis azt mondják a cégek,
hogy nem tudják feltölteni, még ilyen méretek mellett sem a humánerőforrást. Éppen
ezért a szakpolitika erre egy olyan választ próbált adni, illetve ad, hogy egy munkaerőpiaci reformot vezetett be, vezet be és ennek Borsod megye is az érintett megyéje.
Harmadikként vezették be nálunk azt a munkaerő-piaci reformot, ami nem újszerű,
mert a tevékenységünkben gyakorlatilag eddig is benne volt, jogszabály szerint is
végeztük a tevékenységet, de a tevékenység fókuszában nem volt ez a feladat, mert
nem volt munkahely. Most viszont a munkaerő-piaci reformnak az a célja, hogy
erősítsük meg az állami munkaerő közvetítő vállalati kapcsolattartását, legyen élő
együttműködés, partnerség a cégekkel, ismerje az állami foglalkoztatási szolgálat a
cégeknek a munkaerő igényét, pontosan ismerje, mert csak úgy lehet megfelelő
munkaerőt találni. Ez az egyik eleme. a másik eleme pedig, hogy ismerje meg jól az
ügyfélkört, sokkal jobban, mint amit eddig tett, mert csak úgy lehet előszűrni, ha
ezeket jobban ismerjük. Így nagyjából meg lehet a megfelelő helyre, a megfelelő
embert találni. Ez a Pilot program Borsodban január végén indult, megelőztek
Hajdúban, Szabolcsban bennünket az elmúlt év végén. Ott előbb került bevezetésre ez
a program. Borsod megyében januártól folytatjuk egy német modell szerint egyébként
ezt a programot dedikált vállalati kapcsolattartókkal, minden vállalatnak, cégnek,
akikkel kapcsolatban vagyunk személy szerinti kapcsolattartója van, külön
kapcsolattartóval dolgozunk a nagyvállalatok esetében annak érdekében, hogy a
megyei munkaerő igényeket koordinálni tudjuk és a nagyvállalatoknak ne minden
járást kelljen meglátogatni. Tehát ne kelljen 16 járásba elmenni annak érdekében, hogy
a bejelentett igény kielégítésre kerüljön. Gyakorlatilag nagyon erősítjük ezt a
tevékenységet és azt gondolom, hogy erre fókuszálunk esetleg más tevékenységek
rovására is, mert hiszen létszámunk e tekintetben nem bővült. Ennek a programnak
egyébként egy fontos eleme a kapcsolattartók képzése, a szolgáltatók képzése, tehát a
kollegák képzése, egyfajta belső képzés. Egy szakértői cég, a McKenzie vezette be ezt
a modellt nálunk harmadikként az országban, de ennek az országos kiterjesztése most
is zajlik. Ennek eredményéről igazán Vécsi István úr beszélt itt az előbb, mert
bizottsági ülésen elmondtam, hogy hol tartunk ebben a programban az idén. Itt 24 ezer
ügyfelet szólítottunk meg a programban. Ebből minden harmadik ember azt mondta,
hogy érdekli az állás és bejönne egy személyes találkozásra. Ez 8500 embert jelentett.
A 8500 emberből, mi 4500 embert gondoltunk úgy, hogy a vállalkozások számára
előszűrést követően kiközvetítjük és 3200 embert helyeztünk el. Én azt gondolom,
hogy összességében ez egy nagy munka, de van eredménye és én nagyon bízom
benne, hogy lesz ebből 10 ezer fő év végéig, egy ilyen szisztematikus és erőteljes
odafigyeléssel. Amit ebben a körben még el kell mondani, azt mondtam, hogy az
ügyfeleket is ismerjük meg pontosan. Ismerjük meg a motivációjukat, képességüket.
60 ezer humánerőforrásból, 40 ezer ügyfelet hívtunk be személyesen és egy
úgynevezett ügyfél-kategorizáláson keresztül, aminek nagyon sok eleme van,

22
bemértük az ügyfelek készségeit, képességeit, tudását. A megkérdezés az a
motivációra fókuszál, nagyon erőteljesen fókuszálunk a motivációra, mert nem
akarunk olyan embereket küldeni a cégekhez, akik eredendően nem akarnak dolgozni.
Tehát azok az emberek ne menjenek a cégekhez. Önkéntes egyébként a dolog, nincs
szankciója, ha valaki megkeresésünkre nemet mond. Jelenleg a modell önkéntes és
tényleg saját motiváción alapul. Ami fontos, hogy ebben a programban ki kell
választanunk az ügyfelek közül azokat, akik azonnal közvetíthetőek a munkaerőpiacra. Ki kell választanunk azokat, akik egy pici segítséggel, önállóan képesek még
elhelyezkedni. Ennek az arányát 40 ezer ember szegmentációja után el tudom
mondani, aki önállóan képes elhelyezkedésre, ez 8 százaléka a mi ügyfélkörünknek,
tehát 40 ezer embert mértünk. A munkatársaim megítélése szerint, 30 százalékuk
olyan lehet, aki pici segítséggel önállóan szintén képes elhelyezkedni, tehát
mondhatjuk azt, hogy 38 százalékát az ügyfeleinknek megpróbáljuk és tudjuk
közvetíteni a cégek irányába. 15 százalékukat úgy ítéltük meg, hogy képzés nélkül ez
nem működik, tehát 15 százalékukat képzésbe kell vinni. Van egy nagyon kicsi rész,
akit szolgáltatásban részesítenénk és van egy sokkal rosszabb szám, van egy
veszélyeztetett kategória és az az ügyfélkörünknek a 30-40 százalékát jelenti, akik
jelenlegi állapotukban, bár a mi nyilvántartásunkban szerepelnek és mindent tudunk
róluk és el tudjuk őket érni, de valójában ebben a mentális állapotukban az
egészségügyi- vagy a szociális ellátórendszer alanyainak kellene lenni és ebben a
helyzetben mi őket nem tudjuk közvetíteni ebbe a Pilot-programba. Tulajdonképpen
fejlesztésre szorulnak, amint túl vannak az egészségügyi és a szociális problémáik
kezelésén és ahogy mondtam az ügyfélkörünknek egy olyan 38 százaléka, modell
szerint egyébként ez inkább olyan 30 százalék, mert a modell is ad egy javaslatot és az
ügyintézők pedig a saját belátásuk szerint, a személyes találkozás alkalmával a modell
besorolásán alakíthatnak, ha ők ezt jobbnak ítélik. Az én munkatársaim ma egy picit
jobbnak ítélik az ügyfélkört, mint maga a modell a válaszadás alapján. Ezen dolgozunk
most és azt gondolom, hogy komoly erőfeszítéseket tesz az állami foglalkoztatási
szervezet, hogy ne bürokratikus módon kezeljük ezeket az ügyeket, visszanyerjük a
cégek bizalmát a tekintetben, hogy lehet ránk számítani, mert mi tudunk jót
közvetíteni. A héten, kedden volt egy HR klub, a Kamara szervezi folyamatosan és
mutattuk be ezt a Pilot-programot közösen egy multinacionális céggel, aki egyébként
úgy érezte, hogy jó ez a program, csinálni kell és a cégeknek, a nagy cégeknek ebből
kifejezett megtakarításaik is vannak, hiszen mi kevés embert küldünk és abból is elég
sok, aki beválik. Ami fontos, hogy mi figyelni fogjuk, hogy meddig maradnak ott az
emberek. Most csak azt tudjuk, hogy elhelyeztük őket, de az együttműködés
eredményeként monitorozni fogjuk a cégeknél mennyien maradtak egy idő után,
illetve az embereket is megkérdezzük, hogy mi a véleményük a cégekről, tehát a cégek
alkalmazási szokásairól. A másik, ami a munkáltatókat érinti, hogy az utóbbi években
megváltoztak a cégek alkalmazási szokásai, meg is kell, hogy változzanak, hiszen
előtérbe került a munkahely megtartás. Minden cég megpróbálja megtartani azt, akije
van és ahhoz képest kellene bővíteni és az alkalmazási szokásokban is nagyon sokat
változtak, a generációkhoz is igyekeznek alkalmazkodni, de a táppénzes állományt
például jelenléti bónuszok bevezetésével - tudjuk, hogy ha hozol magaddal egy másik
munkaerőt a családi körükből díjazzák. Tehát számos olyan megoldás van, amit a
cégek végeznek a munkaerőhiány csökkentésére és most azt látom, hogy egy komoly
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együttműködés alakul ki. És azért mondtam, hogy maga a tevékenység nem újszerű és
képviselő asszony ezt nagyon jól tudja, hogy ez így van, de most a fókuszba került ez a
tevékenység. Erről ennyit szerettem volna.
És akkor a külföldi munkavállalásról. Én azt gondolom, hogy ez kézben van. Tehát a
külföldi munkavállalás kézben van, abban a tekintetben, hogy ennek a jogszabályi
környezete olyan, hogy mind a Bevándorlási Hivatal, mind a Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztálya lát el ebben szakhatósági feladatokat. Tudja, hogy hány
külföldi, hány harmadik országbeli állampolgár, hány EGT tagállamból érkező
állampolgár jelent meg a megyében. Beszéljünk a harmadik országbeli
állampolgárokról, mert nyilván az Európai Unióban a munkaerő szabad áramlása miatt
bejelentési kötelezettség van, de én azt hiszem, hogy a harmadik országbeli
állampolgárok érdekesek ebből a szempontból. Itt a Bevándorlási Hivatallal közösen,
egy eljárásban folyik a tartózkodás és a munkavállalás engedélyezése. A Bevándorlási
Hivatalhoz fordulnak a külföldi munkavállalót alkalmazni szándékozó foglalkoztatók
és a Bevándorlási Hivatal szakhatóságként kér tőlünk véleményt arról, hogy a magyar
munkaerőpiac vizsgálata mellett, van-e ilyen magyar munkaerő. Ha és erre számos
esetben van példa, hogy egyébként a magyar térségben van munkaerő, akkor nem
járulunk hozzá ennek a munkavállalásnak az engedélyezéséhez. Tehát ez teljesen
kézben van tartva, de talán akkor is meg tudom önöket nyugtatni, ha megmondom,
hogy évente átlagosan 350 fő szakhatósági eljárási engedélyt szoktunk kiadni. Ez nem
sok egy éves viszonylatban, ami harmadik országbeli külföldi munkavállalást jelent.
Ez évben májusban 150 ilyen engedélyt adtunk ki. Ami még érdekes, hogy mikor jöhet
be valaki magyar munkaerőpiac vizsgálata nélkül. Szerintem képviselő asszony éppen
ezt gondolta. A Magyarországgal határos Szerbiából és Ukrajnából tulajdonképpen a
hiányszakmákban munkaerő-piaci vizsgálat nélkül jöhetnek munkavállalók a cégek
munkaerőigényének kielégítésére. Ennek az a lényege, hogy a pénzügyminiszter
minden évben és ez évben márciusban tette közzé azokat a szakmákat, amelyekbe a
magyar munkaerő vizsgálata nélkül be lehet jönni. Van néhány cég, akik valóban
ukrán és szerb munkavállalókat, de inkább ukrán munkavállalókat alkalmaznak, de ez
nem egy jelentős nagyságrend ez idáig. Nyilván fog növekedni, a következő évben
arra számítunk, hogy a MOL poliol beruházása kapcsán Tiszaújvárosban megjelenik a
külföldi munkavállalás, erőteljesebben fog megjelenni. A fővállalkozó Thyssenkrupp
nyilvánvalóan alvállalkozókat fog alkalmazni, de gyakorlatilag azt gondolom, hogy a
Bevándorlási Hivatal és mi is folyamatosan kapcsolatot tartunk a fővállalkozóval,
illetve már a megjelent alvállalkozókkal is annak érdekében, hogy egyrészt le tudjuk
kezelni magát az engedélyezési folyamatot, hiszen ez egy hatósági folyamat, másrészt
pedig azért, mert sem a fővállalkozó, sem pedig egyetlen-egy alvállalkozó sem
zárkózott el a magyar munkaerő alkalmazásától. Tehát amennyiben tudjuk biztosítani
és az egyik alvállalkozónak már nálunk is van a struktúrája, amennyiben tudjuk
biztosítani a magyar munkaerőt, tulajdonképpen ők szívesen alkalmazzák a
magyarokat. Ez azon is múlik, hogy megtaláljuk-e azokat a szakképzettségeket, azokat
az embereket. Első körben azzal az alvállalkozóval találkoztunk, aki a tiszaújvárosi
konténervárost fogja összerakni és az indul el először. Tiszaújvárosban azt gondolom,
a külföldi munkavállalóknak a megjelenése inkább a jövő év közepére várható a
Thyssenkrupp képviselőjével folytatott beszélgetések alapján. Én azt tudom mondani,
hogy tudjuk, hogy kik vannak itt. Eleve engedélyt 2 évre adunk maximum, a cégeknek
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jelentenie kell, amikor ennek vége van. Az EGT tagállamokból jövőket is tudjuk, mert
ott csak bejelentési kötelezettség van nem engedélyezés. Meggyőződésem szerint a
mai jogszabályi környezet alapján mi tudjuk ezt figyelemmel kísérni és tudjuk a
magyar munkaerő érdekét is képviselni e tekintetben.
És akkor Vécsi István úr én azt gondolom, ő inkább észrevételt mondott, a bizottsági
ülésen hallott tőlem a Pilot-programunkról. Én azzal egyetértek, hogy az oktatás és a
szakképzés színvonalában változásnak kell bekövetkeznie, de én azt gondolom, hogy
jó úton halad a magyar szakképzési rendszer. Éppen a szakképzésnek az újragondolása
folyik, a szakképzési rendszer újragondolása. Ez nem az én területem, de azt
gondolom, hogy ebben egyet lehet érteni, abban is, hogy a közösségi közlekedés nem
minden tekintetben támogatja a munkavállalást. Erre megoldás a csoportos
személyszállítás, nagyon sok esetben már az emberek egy-egy autóba beülnek és úgy
közlekednek, ehhez azért lehet támogatást kapni, illetve a munkásszállás is egy
lehetséges megoldás. Természetesen az igaz, én is tudom, nagyon sok esetben egy
képzésre vagy egy munkavállalásra való eljutás is tud problémát okozni.
Én azt gondolom, hogy ezekben az ügyekben ennyit tudtam mondani.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Főosztályvezető asszonynak a
válaszokat. Ha a monitorra nézek nem látok több jelentkezőt képviselőtársaim
részéről.
A tájékoztatókhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy egyenként szavazzunk a tájékoztatók tudomásulvételéről.
Kérem, hogy szavazzunk először az a) pontban szereplő tájékoztató
tudomásulvételéről, ami nem más, mint „Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 2018. évi
tevékenységéről”.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 20 igen,
0 nem és 4 tartózkodással tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, hogy szavazzunk a b) pontban szereplő
tájékoztató tudomásulvételéről, „Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye
élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi helyzetéről” szóló tájékoztatóról.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 21 igen,
0 nem és 3 tartózkodással tudomásul vette
a tájékoztatót. Köszönjük szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, hogy szavazzunk a c) pontban szereplő
tájékoztató tudomásulvételéről, „Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye
munkaerő-piaci helyzetéről, különös tekintettel a közfoglalkoztatásra” című
előterjesztésről.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24 igen,
0 nem és 0 tartózkodással tudomásul vette
a tájékoztatót.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, hogy szavazzunk a d) pontban szereplő
„Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi állapotáról” című
előterjesztésről.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 20 igen,
0 nem és 4 tartózkodással tudomásul vette
a tájékoztatót. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, hogy szavazzunk az e) pontban szereplő
tájékoztató tudomásulvételéről, „Tájékoztató a fogyasztóvédelem helyzetéről”.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 20 igen,
0 nem és 4 tartózkodással tudomásul vette
a tájékoztatót. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Főosztályvezető asszonynak,
hogy itt volt.

5. Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Igazgatóságának tevékenységéről
Előterjesztő: Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-AbaújZemplén megyei elnöke
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a
Mellékletek között 08. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Tarr
Zoltán László urat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Igazgatóságának igazgatóját, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek
találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Tarr Zoltán László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Igazgatóságának igazgatója: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bízom
benne, hogy előterjesztésünk információtartalma kielégítő volt, nem kívánok szóbeli
kiegészítéssel élni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen igazgató úr. A tájékoztatót két
bizottságunk tárgyalta, felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a Bizottság véleményét.
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Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés, Elnök úr.
Bizottságunk egybehangzóan tudomásul vette a tájékoztatót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Vécsi István képviselő úrnak adom meg a szót.
Vécsi István: Köszönöm szépen Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés. Már az előző napirendi
pontnál is bele akartam kapni ebbe a mezőgazdasági, agrár dologba. Csak elmondom
azt az élményt, amit az elmúlt időszakban szereztem a gazdákkal történt beszélgetés
során. Sokan elégedetlenkednek azokkal az ígéretekkel szemben, amit kapnak akár az
öntözés területén, akár a csomagolástechnika területén, vagy akár a támogatásokat is
összehasonlítva, mondjuk a magyar almatermesztőknek és a lengyel
almatermesztőknek a helyzetét, ha vitatták, akkor többen azt mondták, hogy a magyar
almatermesztők ebben a kérdésben hátrányt szenvednek. Ebben kapott bírálatot is az
Agrárkamara a tevékenységével kapcsolatban. Amit én meg szeretnék kérdezni és
ezekből a beszélgetésekből le lehetett szűrni, hogy azt vitatják többen, hogy az az
Agrárkamarai díj, amit kötelezővé tettek az emberek számára, ezt a kötelezettséget
korrektnek tartja-e az agrárkamara vagy nem. Lehet, hogy nem pontosan önnek kellett
volna feltennem a kérdést, de ha már ez így van, ne haragudjon. Köszönöm szépen.
Tarr Zoltán László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Igazgatóságának igazgatója: Köszönöm a kérdést. Én igazgatóként az
ügyintéző szervezet megyei vezetője vagyok, ilyen formán a minket érintő
jogszabályok végrehajtója. Ez egy törvényi kötelezettség, tehát az agrárkamarai
törvény rendelkezik a tagságot érintő tagdíjakról. Ilyen formán, ahogy az előbb is
említettem, végrehajtói szerepkörünk van e tekintetben. Azt tudom elmondani, hogy a
tagság döntő része az őstermelői körből kerül ki és ennek a körnek az árbevétele
alapján kiszabott éves tagdíja 2000 forint. A következő kör, az eggyel nagyobb
kategóriába tartozóknak 5000 forint és így tovább. Én abban bízom, sőt azt remélem,
hogy az a fajta tevékenység, amit mi elvégzünk, az ellentételezi ezt az összeget.
Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés van-e az
előterjesztőhöz?
Nem látok jelentkezőt. Köszönöm szépen igazgató úr a hozzászólást.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
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Megállapítom, hogy a Közgyűlés 21 igen,
0 nem és 2 tartózkodással a tájékoztatót
tudomásul vette. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Igazgató úr, köszönöm szépen a részvételt és az
előterjesztést is.

6. Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Piroska Miklós, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 09. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Páldi
Tamás Attila urat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
területfejlesztési referensét, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja,
egészítse ki a tájékoztatót.
Páldi Tamás Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
területfejlesztési referense: Elnök úr, Alelnök asszony, Főjegyző úr, tisztelt
Közgyűlés. Először is tisztem, hogy mentsem ki Elnök urat, Piroska Miklóst, aki
egyben a Fejlesztési Tanács elnöke is, de egyben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés elnöke is. Ma egy kínai delegációt kell fogadnia és ezért delegált engem,
mondjuk immár sokadjára örömmel jövök mindig önökhöz.
A megküldött tájékoztatót annyiban szeretném kiegészíteni, hogy jelentős mérföldkő
volt az, hogy 2017-ben Debrecen, Hajdúszoboszló, a Hortobágy és a Tisza-tó térsége
kiemelt turisztikai övezetté lett nyilvánítva és elmondható az is, hogy az elmúlt másfél
évben az országos átlagot meghaladva, közel több, mint 20 százalékkal növekedett a
vendégéjszakák száma ebben a térségben. Immár 367 ezer vendégéjszakát számlálunk.
Viszont elmondható az is, hogy kevés a minősített szálláshely és nagyon-nagyon
keressük a kapcsolatot azokkal a Kisfaludy-programban nyertes szervezetekkel,
akikkel együttműködésben tudjuk ezt a szolgáltatási részt is fejleszteni.
Elmondható az is, hogy a térségben több, mint 50 százalékkal nőtt a kerékpárosok
száma. A kiskörei duzzasztón lévő számlálóhelyen a tavalyi évben több, mint 56 ezer
kerékpáros haladt át.
Viszont eredményekről is szeretnék beszámolni. A kiemelt turisztikai övezet hatására
jelentős forrásokat várunk, amik már deklarálva is vannak, mind a horgászturisztika,
mind a termék-és szolgáltatásfejlesztés területén, valamint a síkvidéki kerékpáros
fejlesztésben, amelynek egyes részei már el is indultak, gondolva itt az egyik
legveszélyesebb szakaszra, a Tiszafüredet Poroszlóval összekötő híd megépítésével,
bízunk benne.
Elmondható az is, hogy hét szabadvízi strand fejlesztése fog megindulni. Erre az
érintett önkormányzatok már aláírták a támogatási szerződést mintegy 100-100 millió
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forint összegben. És ha már tényekről kell beszámolnom és Borsod-Abaúj-Zemplén
megyéről, ez Tiszabábolnát konkrétan érinti.
Nagyon meg szeretném köszönni mind a megyei közgyűlésnek, mind a megyei
tisztségviselőknek az eddigi munkáját, amit a Tisza-tó érdekében tettek, legyen ez akár
lobbi tevékenység, akár más irányú cselekmény és bízunk benne és hadd tolmácsoljam
elnök úr nevében is azt a köszönetet, hogy ez a jövőben is megmarad és együtt tudjuk
fejleszteni. Valamint ezt még elfelejtettem mondani, hogy a jövőben egy nagyon
komoly marketing-kampánnyal szeretnénk népszerűsíteni a Tisza tavat. Köszönöm
szépen. Ha kérdések lesznek, igyekszem válaszolni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Az
előterjesztést egy bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Területfejlesztési Bizottság
elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunkon nem tudott részt venni az előterjesztő részéről senki, így
nem tárgyaltuk, nem volt olyan kérdés, amelyet feltettek volna, és most lehetne rá
válaszolni, vagy el lehetett volna küldeni. Nekem egy megjegyzésem lenne és akkor
már azt most egyben el is mondom, hogy az időjárás jelentés végén elmondják a nagy
tavaink vízhőmérsékletét és nincs benne a Tisza-tó. Tehát a Fertő-tó, a Velencei-tó és
a Balaton mellett lehet, hogy el kellene érni, hogy a Tisza-tavat is felvegyék.
Elhangzana legalább a neve. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 22 igen,
0 nem és 2 tartózkodással a tájékoztatót
tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Páldi úr köszönjük szépen a részvételét. Jó utat
kívánunk.

7. Javaslat a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának
módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 10. sorszám alatt.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetője írásban kérte a Kft. Alapító Okiratának módosítását.
A módosítás igényét egyrészt felvetette az, hogy a BORA 94 Nonprofit Kft.
telephelyéül szolgáló Miskolc, Hunyadi u. 5. szám alatt található helyiségek helyett a
tulajdonos nevében eljáró Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. másik
bérleményt ajánlott fel a Miskolc, Hunyadi u. 3. szám alatt, amely kedvezőbb a
társaság számára, és amely címváltozást át kell vezetni az Alapító Okiratban.
A módosítás másik indoka az, hogy a társaság nevéből, illetve az Alapító Okiratból
törölni szükséges a közhasznú jogállás megjelölést, mivel a Kft. könyvvizsgálatát
végző Prime Audit Kft. és a könyvelést végző QUALITAX Tanácsadó Iroda Bt.
jelezte, hogy a Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó éves összes
árbevétele az ún. „civil törvény” által a közhasznúsági feltételként rögzített arányát
meghaladja, így nem jogosult a Kft. a közhasznú „cím” használatára.
Az előterjesztés elfogadását kérjük a tisztelt Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen elnök úr.
Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
26/2019. (V. 30.) határozata
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Tárgy: a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának
módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41. § (6) bekezdésében és a 42. § 7. pontjában biztosított hatáskörében
eljárva – alapítóként úgy dönt, hogy a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.
05-09-017021) Alapító Okiratát 2019. május 30. napjától a következők szerint
módosítja:
1.1. Az Alapító Okirat preambulumában a Társaság elnevezéséből a „Közhasznú”
megjelölés, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvényre (a továbbiakban: Civil tv.) történő utalás törlésre kerül, a preambulum
az alábbiak szerint módosul:
„A Miskolci Törvényszék Cégbírósága által Cg.05-09-017021 cégjegyzék szám
alatt bejegyzett BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség (...) Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
Társaság), figyelemmel a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.
évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.), valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
(...) rendelkezéseire, a törvény erejénél fogva bekövetkező jogutódlás miatt (a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács alapító tag jogutódja
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat) az alábbiak szerint működik
tovább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) (...), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései szerint. A Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat a Társaság – változásokkal egységes
szerkezetbe foglalt – Alapító Okiratát a következők szerint állapítja meg:
A Társaság tagja a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságból, annak
vagyona egy részével 2016. június 23. és 2016. augusztus 30. napjával
elhatározott beolvadásos különválás útján különvált, és a Társasághoz
beolvadás útján csatlakozott.”
1.2. Az Alapító Okirat 1. pontjának (1) alpontja az alábbiak szerint módosul:
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„(1) A Társaság cégneve: BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség (...) Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság”
1.3. Az Alapító Okirat 2. pontjának (2) alpontja az alábbiak szerint módosul:
„(2) A Társaság telephelye: 3530 Miskolc, Hunyadi János utca 3.”
1.4. Az Alapító Okirat 4. pontja (2) alpontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„A fentiek alapján a Társaság (...) közfeladatok teljesítését szolgálja közvetlenül
vagy közvetve, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös
szükségleteinek kielégítéséhez.”
1.5. Az Alapító Okirat 4. pontjának (3) alpontja – az alpont számozásának
kivételével – törlésre kerül.
1.6. Az Alapító Okirat 4. pontjának (4) és (5) alpontjai összevonásra kerülnek, a (4)
alpont tartalma kibővül az (5) alpont rendelkezéseivel és elnevezése az alábbiak
szerint módosul:
„(4) A Társaság (...) tevékenységének TEÁOR 2008 szerinti besorolása:
63.99'08
70.21'08
70.22'08
72.19’08
72.20'08
73.20'08
74.90'08
77.40'08
82.30'08
82.99'08
84.13’08
85.32’08
85.51'08
85.52'08
85.59'08
85.60'08
94.99’08
(...)
58.11’08
58.12’08
58.14’08
58.19’08

M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
PR, kommunikáció
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Piac-, közvélemény kutatás
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Immateriális javak kölcsönzése
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
Szakmai középfokú oktatás
Sport, szabadidős képzés
Kulturális képzés
M.n.s. egyéb oktatás
Oktatást kiegészítő tevékenység
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
tevékenység)
Könyvkiadás
Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység

(fő
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58.29’08
59.20’08
62.01’08
62.02’08
62.03’08
62.09’08
63.11’08
63.12’08
68.20’08
68.32’08
69.10’08
70.22’08
71.11’08
71.12’08
73.11’08
73.12’08
74.30’08
78.10’08
78.20’08
78.30’08
81.10’08
82.11’08
82.19’08
82.30’08
82.99.’08
86.90.’08
59.12’08
74.20’08
79.90’08

Egyéb szoftverkiadás
Hangfelvétel készítése, kiadása
Számítógépes programozás
Információ-technológiai szaktanácsadás
Számítógép üzemeltetés
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Adatfeldolgozás; web-hoszting szolgáltatás
Világháló-portál szolgáltatás
Saját tulajdonú,bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlankezelés
Jogi tevékenység
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Építészmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
Fordítás, tolmácsolás
Munkaközvetítés
Munkaerőkölcsönzés
Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
Építményüzemeltetés
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
Fényképészet
Egyéb foglalás

(5) (...)
1.7. Az Alapító Okirat 4. pontjának (6) alpontja – az alpont számozásának
kivételével – törlésre kerül.
1.8. Az Alapító Okirat 4. pontjának (7) alpontja – az alpont számozásának
kivételével – törlésre kerül.
1.9. Az Alapító Okirat 4. pontjának (9) alpontja – az alpont számozásának
kivételével – törlésre kerül.
1.10. Az Alapító Okirat 4. pontjának (11) alpontja – az alpont számozásának
kivételével – törlésre kerül.
1.11. Az Alapító Okirat 7. pontja (2) alpontjának b) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
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„b) a Társaság éves (...) üzleti tervének elfogadása,”
1.12. Az Alapító Okirat 7. pontja (5) alpontjának első mondata az alábbiak szerint
módosul:
„(5) Az Alapító az éves beszámoló (...) elfogadása érdekében évente legalább
egy alkalommal ülést tart.”
1.13. Az Alapító Okirat 8. pontja (4) alpontjának harmadik bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„Az ügyvezető elfogadó nyilatkozatban írásban rögzíti, hogy személyével
kapcsolatban a Ptk. 3:22. és 3:115. §-ában, (...) illetve más jogszabályban, és
az alapító okiratban részletezett kizáró vagy összeférhetetlenségi okok a
tisztség betöltése kapcsán nem állnak fenn, és nem áll eltiltás hatálya alatt.”
1.14. Az Alapító Okirat 8. pontja (5) alpontjának hatodik bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„• Az Alapító elé terjeszti a Társaság éves beszámolóját, (...) üzleti tervét,
valamint a Társaság könyvvizsgálója által elkészített éves jelentést;”
1.15. Az Alapító Okirat 8. pontja (7) alpontjának h) bekezdése – a bekezdés
megjelölése kivételével – törlésre kerül.
1.16. Az Alapító Okirat 8. pontja (7) alpontjának i) bekezdése – a bekezdés
megjelölése kivételével – törlésre kerül.
1.17. Az Alapító Okirat 10. pontjának (3) alpontja az alábbiak szerint módosul:
„(3) A felügyelőbizottság tagjai elfogadó nyilatkozatban írásban rögzítik, hogy
személyükkel kapcsolatban a Ptk.-ban (...) meghatározott, továbbá más
jogszabályokban rögzített, a tisztségük betöltését kizáró vagy
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn, nem állnak eltiltás hatálya alatt.”
1.18. Az Alapító Okirat 10. pontjának (5) alpontja az alábbiak szerint módosul:
„Összeférhetetlenségi és kizáró szabályok a (...) Ctv. alapján:
a) (...)
b) (...)
c) (...)
d) Nem lehet felügyelőbizottság tagja, akit a Ctv. 9/B – 9/D §-aiban foglaltak
szerint a cégbíróság eltiltott.”
1.19. Az Alapító Okirat 10. pontjának (6) alpontja – az alpont számozásának
kivételével – törlésre kerül.
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1.20. Az Alapító Okirat 10. pontja (11) alpontjának első bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„A felügyelőbizottság az alapító részére ellenőrzi a társaság működését és
gazdálkodását, a társaság ügyvezetését. (...) Ellenőrzései során tapasztalt
hiányosságokra haladéktalanul fel kell hívnia az alapító figyelmét.”
1.21. Az Alapító Okirat 11. pontja (6) alpontjának első bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„(6) A könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozatban írásban rögzíti, hogy a
könyvvizsgáló gazdálkodó szervezettel (könyvvizsgáló céggel), illetve a
könyvvizsgálói tevékenységet végző személlyel szemben a Ptk.-ban (...)
meghatározott, továbbá más jogszabályokban rögzített, a tisztség betöltését
kizáró vagy összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn, nem áll eltiltás hatálya
alatt.”
1.22. Az Alapító Okirat 11. pontjának (7) alpontja az alábbiak szerint módosul:
„(7) A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és
jogszabályszerűségét
könyvvizsgálóval
köteles
ellenőriztetni.
A
könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény
szerinti beszámolóról (...) társaság alapítója nem hozhat döntést. Emellett a
könyvvizsgáló a társaság alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti
jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat
tartalmaz-e, hogy megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.”
1.23. Az Alapító Okirat 11. pontjának (9) alpontja az alábbiak szerint módosul:
„(9) Az alapító a könyvvizsgálót az üléseire meghívja, és írásbeli jelentést kér
az alábbi ügyekben:

a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának – ideértve az
adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést – (...) elfogadása,

az éves üzleti terv jóváhagyása.”
1.24. Az Alapító Okirat 11. pontjának (11) alpontja az alábbiak szerint módosul:
„(11) A könyvvizsgáló a (...) társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti
titokként köteles megőrizni.”
1.25. Az Alapító Okirat 12. pontjának második mondata az alábbiak szerint
módosul:
„A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító
okirat 4. pontjában meghatározott (...) tevékenységére fordítja, illetve az a
társaság vagyonát gyarapítja.”
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1.26. Az Alapító Okirat 13. pontja – a pont számozásának kivételével – törlésre
kerül.
1.27. Az Alapító Okirat 15. pontja (1) bekezdésének második mondata az alábbiak
szerint módosul:
„Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
működő, a jelen társaságéval azonos, vagy hasonló (...) közcélú tevékenységet
folytató nonprofit gazdasági társaság (közhasznú társaság) részére adja át.”
1.28. Az Alapító Okirat 16. pontjának (1) alpontja – az alpont számozásának
kivételével – törlésre kerül.
1.29. Az Alapító Okirat 16. pontjának (7) alpontja az alábbiak szerint módosul:
„(7) Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., (...) a Tftv.,
a Korm.r. és a vonatkozó további jogszabályok előírásait kell alkalmazni.”
2.

Az Alapító Okirat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal
érvényben maradnak, és a Társaság Alapítója az Alapító Okirat jelen módosítással
nem érintett részeit magára nézve továbbra is kötelezőnek ismeri el.

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

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

azonnal, illetve értelem szerint

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálhatóak a
Mellékletek között 11. sorszám alatt.

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

Zárt ülést követően

9. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Hozzászólást nem látok. Nem jelentkezett senki.
Köszönöm szépen mindenkinek a munkát, a mai ülésünket bezárom. 12:00 órakor
pedig közmeghallgatással folytatjuk munkánkat.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke

