Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1836-16/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2019. szeptember 12. napján
10:00 órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

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

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

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

Távol: Balla Gergő, Hocza Tamás Attila, 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. Bihall Tamás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke (meghívó szerinti 2. napirend)
2. Paksi Szilvia a VÁTI Városépítési és Tervező Iroda Kft.
ügyvezetője (meghívó szerinti 4. napirend)

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

nem
nem
nem
nem
igen
nem
nem

nem
nem
nem
igen
nem
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, 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: Tisztelt képviselőtársaim javaslom, hogy kezdjük
meg mai munkánkat! Tisztelt Közgyűlés, tisztelettel köszöntöm a közgyűlés megjelent
tagjait, meghívott vendégeinket, valamint a hivatal részéről megjelent munkatársakat.
Jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat közgyűlése határozatképes, mivel a 29 megyei önkormányzati
képviselőből 25 fő van jelen, ülésünket megnyitom. Kérem, szíveskedjenek pultjaikat
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bekapcsolni. Jelenléti szavazást kérek. Kérem, szíveskedjenek az igen gombot
megnyomni.
Köszönöm szépen. 24 igen szavazattal
megállapítom, hogy 24 önkormányzati
képviselő van a teremben, munkánkat
megkezdjük.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felém két képviselő jelezte, hogy nem fog
érkezni. Balla Gergő és Csiba Gábor képviselő urak.
Szervezeti és Működési Szabályzatunk 21. § (3a) bekezdés alapján tájékoztatom a
közgyűlést, a legutóbbi ülést követően történt eseményekről, meghozott döntésekről.
A legutóbbi ülésünk 2019. június 27-én volt, utána következően
 07.11. Sajóvámos, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő úrral, Váradi Lajos
polgármester úrral, Sajóvámos község polgármesterével ünnepélyesen felavattuk a
településen megvalósult belterületi csapadékvíz-elvezető rendszert, amihez uniós
forrás és a magyar állam által nyújtott pályázati forrás is felhasználásra került.
 07.16., Miskolc, Jakub Chełstowski a sziléziai Vajdaság marsallját fogadtam itt a
Megyeházán. Rövid bemutatkozó beszélgetés után a Szász teremben
tanácskoztunk, melyet követően vendégekkel megtekintettük a bükkábrányi
lignitbányát és megismerkedtek a Lyukóbányai rekultivációval. A katowicei
delegáció kifejezetten ezt kérte, hogy egy ilyen jellegű programot állítsunk nekik
össze.
 08.08.-10, Muczne, a lengyelországi Muczne adott otthont augusztus 8 és 10
között a II. Jószomszédi Kárpátok Napja Konferenciának, amelyen a házigazda
lengyelek a Kárpátaljai vajdaság meghívására vettem részt Borsod- AbaújZemplén Megyei Önkormányzat delegációjával és a panelbeszélgetésen az uniós
források jelenlegi felosztásáról és a 2020 utáni tervezetről beszéltünk.
 08.15. Tokaj, részt vettem a 47. Tokaji Írótábor megnyitóján, amelynek témája
"Szétszóródás előtt, vagyis a magyar irodalom művészet helyzete 1918-1920
közötti időszakban". Képviselőtársaim amikor megérkeztek és aláírták a jelenléti
ívet, kaptak egy napirend kiegészítést. A 11. napirendi pontként kellene
felvennünk a Tokaji Írótáborban történteknek a következményét.
 08.16. Tarcal, Augusztus 20-a alkalmából tartott ünnepségen vettem részt
Tarcalon, ahol Nagy István agrárminiszter mondott ünnepi beszédet.
 08.17. Vizsoly, Hagyományokat folytatva a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat államalapító Szent István király tiszteletére Vizsoly
Önkormányzatával és a református gyülekezettel tartott közös ünnepi közgyűlést.
A rendezvényen többek közt Schmitt Pál korábbi köztársasági elnök vett részt és
ünnepi beszédet mondott Szinay Attila, az agrárminisztérium államtitkára.
 08.28. Miskolc, Itt a Megyeháza Dísztermében tartottuk meg a 2. féléves
Foglalkoztatás és Gazdaságfejlesztési Paktum paktumszervezeti ülését, erre
minden képviselőtársam megkapta a meghívást.
 08.29. Miskolc, rendkívüli közgyűlésen itt ebben a teremben tudtunk tárgyalni
arról és döntöttük el, hogy az elkövetkezendő időszakban a Borsod-Abaúj-
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Zemplén Megyei Területi Választási Bizottságnak kik lesznek a tagjai és a
póttagjai. Egyhangú szavazással megszavaztuk a bizottság tagjait és póttagjait.
08.30. Farkaslyuk adott helyet a 69. Bányásznapi Megemlékezésnek és megyei
ünnepségnek, amelyen ünnepi köszöntőt mondtam és a hagyományoknak
megfelelően elismerő okleveleket adtam át.
09.06. Szikszó, Köszöntöttem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye és Miskolc Városi
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségének rendezvényén megjelenteket. A
Nemzedékek Találkozója 17. alkalommal került megrendezésre és 27 fellépő vett
részt ezen a nyugdíjas gálán.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Szervezeti és Működési Szabályzatunk 9. § (1)
bekezdése alapján tájékoztatom a közgyűlést, hogy 2019. évi munkatervben
foglaltaktól eltérően teszek javaslatot a mai napi ülés rendjére. A munkaterv 5.
pontjaként "Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megyei értékek
támogatására tárgyban kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok támogatásának
odaítélése" című előterjesztés szerepelt. Tekintettel arra, hogy a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe ilyen támogatásra nem
került sor betervezésre, a pályázati felhívás kiírására sem került sor, így az
előterjesztést nem tárgyalja a közgyűlés. Munkatervünk 6. pontjaként "Javaslat a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megyei sportélet támogatása tárgyában
kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok támogatásának odaítélésére" című
előterjesztés, melynek tárgyalására nem kerül sor, ugyanezen okok miatt.
Munkatervünk
11.
pontja
"Tájékoztató
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
tömegközlekedési helyzetéről" című előterjesztés az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. jelezte, hogy átszervezés alatt állnak, ezért ugyan
megküldték a beszámolójukat, de az a kérés hangzott el, hogy a mai közgyűlésünkön
ne tárgyaljuk az ő tájékoztatójukat, tegyük át a következő közgyűlésre és tekintettel
arra, hogy a napirend keretében együtt tárgyaljuk a Magyar Államvasutak Zrt.
tájékoztatójával, így ez a napirend így egy az egyben, ahogy szerepelt volna következő
közgyűlésre kerül áthelyezésre. A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően
teszek javaslatot a közgyűlés napirendjére azzal a kiegészítéssel, hogy további 1
napirend megtárgyalását javaslom a közgyűlésnek. Javaslom 11. napirendként
megtárgyalni "Javaslat a Tokaji Írótábor 50. évfordulója méltó megünneplésének
előkészítését szolgáló döntések meghozatalára" című előterjesztést. Ennek
következtében a meghívó szerinti napirend számozása is meg fog változni. Az
előzőekre tekintettel a következő napirend elfogadását javaslom a közgyűlésnek:
1.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

2.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Bihall
Tamás,
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kereskedelmi- és Iparkamara elnöke
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Itt szerezném jelezni képviselőtársaim felé, hogy Bihall elnök úr másik két megnyitón
vesz még részt 10 órakor. Én javaslom, hogy így fogadjuk el a napirendeket 2.
napirendi pontként, de amíg elnök úr nem érkezik meg a 2. napirendi pontot
folyamatosan csúsztassuk és addig a mögötte lévők jöjjenek előre, hogy Bihall elnök
úr itt legyen a napirend tárgyalásánál.
3.

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

4.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv egyeztetési
változatának elfogadására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

5.

Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00014 azonosító számú, Borsod-AbaújZemplén megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi
esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan című pályázat előrehaladásáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

6.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
bizottságainak 2014.-2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság
elnöke

7.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2019. I. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés alelnöke, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság elnöke

8.

Javaslat a „Kurityánért” Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

9.

Javaslat a „Felsőbarcikáért” Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

10. Javaslat a Szendrői Százszorszépekért Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
11. Javaslat a Tokaji Írótábor 50. évfordulója méltó megünneplésének előkészítését
szolgáló döntések meghozatalára
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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12. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja
és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja 2019. évi
adományozására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
13. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Megkérdezem a közgyűlés tagjai részéről van-e
egyéb napirendi pont javaslat, amennyiben van kérem szíveskedjenek azt megtenni.
Pasztorniczky István képviselő úrnak adom meg a szót
Pasztorniczky István: Köszönöm a szót Elnök úr. Szervezeti és Működési
Szabályzatunk értelmében jelezném, hogy az Egyebekben egy rövid bejelentést
kívánok tenni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Képviselő úr. Lukács András
frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Hasonlóan Pasztorniczky
képviselő úrhoz, én is szeretnék az Egyebekben szólni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Így lesz.
Más jelentkezőt nem látok. A javaslatról a közgyűlés egyszerű többséggel határoz.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendi javaslat elfogadásáról.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 26 igen, 0
nem és 0 tartózkodással a napirendi
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
36/2019. (IX. 12.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. szeptember
12.-ei ülése napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. szeptember 12.-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
2. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
2018. évi tevékenységéről
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Előterjesztő: Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
3. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú Gazdasági
Programjának (2015-2019) végrehajtásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv egyeztetési
változatának elfogadására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00014 azonosító számú, Borsod-AbaújZemplén megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi
esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan című pályázat előrehaladásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
6. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
bizottságainak 2014.-2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság
elnöke
7. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2019. I. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés alelnöke, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár Bizottság elnöke
8. Javaslat a „Kurityánért” Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
9. Javaslat a „Felsőbarcikáért” Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
10. Javaslat a Szendrői Százszorszépekért Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
11. Javaslat a Tokaji Írótábor 50. évfordulója méltó megünneplésének előkészítését
szolgáló döntések meghozatalára
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
12. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja és
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja 2019. évi
adományozására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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13. Egyebek

1. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, az előterjesztést
ismertetni szíveskedjen.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, Ttisztelt Közgyűlés. A
Közgyűlés az 1/2019. (II.18.) számú önkormányzati rendeletével fogadta el a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2019 évi költségvetését, melyben a
költségvetési bevételek és kiadások részletes bemutatása mellett törekedett a bevételek
és kiadások egyensúlyának megteremtésére. A költségvetést a közgyűlés eddig egy
alkalommal, a június 27-ei ülésén módosította. Jogszabály nem teszi kötelezővé a
féléves beszámoló közgyűlési előterjesztését azonban indokolt, hogy a közgyűlés a
költségvetés helyzetéről tájékoztatást kapjon. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a
Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének első félévi
teljesítéséről szóló előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot mind a 3
bizottságunk véleményezte. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr,
Tisztelt Közgyűlés! A bizottságunk 10 igen, 0 nem és 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, Tisztelt
Közgyűlés. A Területfejlesztési Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és 10-en
vettünk részt az ülésen és a 10 főből 6 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta
és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a bizottság véleményét.

9
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonya:
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a határozati javaslatot 7 igen, 2
nem, 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.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 20 igen,
5 nem és 1 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
37/2019. (IX. 12.) határozata
Tárgy: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és
elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A 2. napirendi pontunkhoz térünk át. Bihall elnök
urat nem látom a teremben. Jeleztem, hogy akkor tovább mennénk és amikor
megérkezik, akkor fogjuk tárgyalni.

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

Középtávú

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 04. sorszám alatt.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztés megküldésre került a közgyűlés
tagjainak. Felkérem Főjegyző urat, az előterjesztést ismertetni szíveskedjen.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Közgyűlés. A
Gazdasági Program végrehajtásának előrehaladásáról folyamatosan tájékoztatjuk a
Tisztelt Közgyűlést. A tájékoztató a korábbiaknak megszokott tematikus rendben
összefoglaló képet ad megyénk társadalmi, gazdasági helyzetéről és ismerteti a
Gazdasági Programunk megvalósítását célzó eddigi tevékenységeinket. Kérjük a
Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és tudomásul venni
szíveskedjen. Köszönöm szépen!
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A beszámolót minden bizottság
tárgyalta és véleményezte. Kérem, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr,
Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk 10 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt
Közgyűlés! A bizottságunk is megtárgyalta a napirendet és 8 igen szavazat mellett, 2
tartózkodással elfogadta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonya:
Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a határozati javaslatot 7 igen, 2
nem, 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. Pasztorniczky István képviselő úrnak adom meg a szót.
Pasztorniczky István: Köszönöm szépen a szót Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés. Bár a
gazdasági programunk jó tartalmas és sok mindent sikerült benne végrehajtani, egy
kulcskérdés van, ami sajnos nem változott, ez pedig a népesség csökkenése, a lakosság
elöregedése. Ezen sajnos az elmúlt ciklusban, mint ahogy az előzőekben sem sikerült
változtatni, ami nagyon jól lemérhető az ingatlanok elértéktelenedéséből, az
elvándorlás következtében egy erőteljes kínálati piac van a megyében, az ingatlanok,
lakásingatlanok területén, ami sok választópolgárnak az egyetlen vagyona
tulajdonképpen. Ez fokozatosan leértékelődik, miközben az ország más részein,
például Budapesten sokszorosára nőtt az ingatlanok ára. Ez egy olyan mutató, ami
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sajnos mindnyájunknak a bőrére megy, mindnyájan érzékeljük, hát sajnálom, hogy
ezen a tendencián nem sikerült változtatni. Én azt javaslom, hogy továbbra is kongassa
a közgyűlés majd a vészharangot, szüksége van pozitív diszkriminációra ennek a
megyének, meg még további egy-két perifériális megyének, de megyén belül is a
leszakadó területeknek. Ennyit szerettem volna elmondani. Ezért én nem tudom
elfogadni a Gazdasági Program teljesítését, tartózkodni fogok. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úrnak a
hozzászólását. Valóban így van, hogy ez a folyamat több, mint 20 éve tart, talán annyi
jó van az egészben, hogy folyamatosan lassul ez a folyamat. Egész pontosan most úgy
néz ki, hogy évente mintegy 5500 fővel fogy a megye lakossága. A rendelkezésére álló
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból ugyebár Borsod-Abaúj-Zemplén
megye volt a legnagyobb, aki 93 milliárd forint értékben szerepelt, mint támogatott
megye és ezt azért meghaladtuk, most már 100 milliárd forint érkezett ide pont azért,
hogy az itt élők életkörülményei kicsit javuljanak. Egyelőre erre voltunk képesek.
Köszönöm szépen.
Lukács András frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, Tisztelt Közgyűlés,
kedves Képviselőtársak. Először szeretnék néhány gondolatot mondani magáról a
beszámolóról, hiszen amit tartalmaz az korrekt döntően tényszerű. Felsorolja mit tett,
milyen döntéseket hozott meg 5 év alatt a Közgyűlés, megtudhatjuk rendszerezve
megyékről milyenek az adottságaink, jellemzőink és ez így rendben van. Külön
elismerés illeti és ennek a bizottsági ülésen is hangot adtam, a hivatal munkatársait,
akik nagyon korrekt és alapos munkát végeztek, nagyon szép anyagot készítettek elő.
Meglepő egy ellenzéki frakcióvezető szájából talán, de elismerem a vezetés
tisztességes szándékát, a jobbítás iránti elkötelezettségét, a jóindulatot, azonban meg
kell mondani, hogy ennyire tellett, ami nem sok, sőt az elszalasztott lehetőségek,
roham ütemű kihívások miatt ez végtelenül kevés. És azt is el lehet mondani, hogy
erről döntően nem a közgyűlés, illetve nem a közgyűlés vezetése tehet, hanem a
hatalmi berendezkedés, mely alapvetően átrendezte, a gyakorlatban pedig kiüresítette
az önkormányzati rendszert, elvette eszközei, forrásai, feladatai, hatáskörei jelentős
részét, hiszen a helyi közszolgáltatások többnyire állami kézbe kerültek.
Természetesen lehet és elfogadom ezt is, politikai szempontok alapján másként
magyarázni a történteket, azonban a tényleges helyzet attól függetlenül ez . És sajnos,
ami a lényeg arról az előterjesztés nem szól maximum csak érintőlegesen. Mit
hiányolok én a beszámolóból: a szembesülést, szembesítést a megyében élők valódi
helyzetével, körülményeikkel, életminőségükkel, kilátásaikkal, a fiatalok, az aktív
korúak, az idősek sajátos gondjaival, problémáival. Röviden megfogalmazva, arról
hallgat az előterjesztés, miért vagyunk a leggyorsabban kiüresedő megyék rangsorában
dobogós helyezettek, miért kevesebb az itt élők várható életkora az országos átlagtól,
miért magasabb a határmenti kistérségek lakóinak halandósági rátája, mintegy 35
százalékkal, mint az ország nyugati felén élőkének, tessék mondani miért nem
beszélünk a lassan elfogyó háziorvosokról, a szakorvosi vizsgálatokra hónapokat váró
betegekről. Miért fogadjuk el, hogy amikor arról hallunk a rádióban, televízióban,
hogy soha nem látott pénzeket költ az állam az úthálózat fejlesztésére, közben már
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nem csak a 4 és 5 számjegyű útjaink, hanem a főutak egy része is lassan járhatatlan,
baleseti veszélyforrásokat jelent. Tudjuk, ismerjük valóban a TOP keretében 7 év alatt
megyénk 2127 kilométeres mellékút hálózatából megújul 70,6 kilométer. Ez a felújítás
a mellékút hálózatunk 3,3 százaléka. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy közútjaink
állapota tovább romlik, és sajnos kezdjük ezt tapasztalni már a fizetős autópályáinkon
is. És tessék mondani, miért nem épültek meg a több, mint 10 éve ígért elkerülő utak a
Sajó völgyében, vagy a szlovákiai határon azok a néhány kilométeres átkelő
szakaszok, amely a zsák falvak zártságát oldanák föl. Sorolhatnám a kérdéseket, de
nem a miértekre, hanem a megoldásokra kíváncsiak az itt élők. Ezt teszik föl nekünk is
minden nap, amikor a falvakat, településeket járjuk és a megoldás, az itt élők anyagi
szociális biztonsága, a jólét erősítése, az életminőség nevelése ismét a jövő feladata
marad.
Tisztelt Képviselőtársaim! Arról beszél ma a világ, benne a magyar gazdaság
szereplői, a progresszió képviselői is, hogy a ma és még inkább a holnap hívásainak
csak a magasan képzett, kreatív gondolkodásra képes, probléma megoldásra önállóan
alkalmas, az idegen és a digitális nyelvet elsajátító munkaerő képes megfelelni. És
nézzük meg közben hová jutott a megye közoktatása. A növekvő számú
szegregátumokban alacsony tudásszintű, halmozottan hátrányos, kitörésre alig képes
tanulók sokasága, a szakképzésben a bemutatott adatok szerint 30% körüli
lemorzsolódás, a középfokú oktatásban szintén a beszámolók alapján mondom, a
családi háttér alapján esélyeiben tovább szakadó korosztályok, a Miskolci Egyetemen
10 év alatt, majd felére apadó hallgatói létszám. Ezek Borsod-Abaúj-Zemplén megye
jellemzői, amelyek sajnos nem mutatnak valami fényes perspektívát, bár szeretnénk
ezt.
Tisztelt Közgyűlés! Mit tudunk mondani a megyéből 10 év alatt hivatalosan,
véglegesen elköltözött mintegy 45000 embernek? Jöjjenek vissza, rosszul döntöttek?
Mi a perspektívájuk, mit tudunk nyújtani? A kistelepüléseken elértéktelenedő
házaikat, a Cserehát városoktól távol levő településein tapasztalt 600 forintért árult
csirke farhátat? Ezért maradjanak, vagy a télen kifűtetlen szobák helyett a konyha
sparheltje mellett bebugyolált idős emberek látványa miatt? Nehéz szívvel mondom,
de higgyék el nem egyedi problémákról beszélnünk. Képviselő hölgyek és urak, sajnos
ezzel a magyar valósággal kell szembenézni ma a vidéken élőknek.
Természetesen legyünk méltányosak és beszéljünk az eredményekről is. Örülünk az
emelkedő foglalkoztatási rátának, a bérek növekedésének, a gazdaság sikereinek, a
bővülő exportnak, de nem tudunk örülni a kis-és mikrovállalkozások
versenyképességének, stagnálásának. Örülünk a mezőgazdaságban a precíziós
gazdálkodás térhódításának, de nem örülünk, mert nem fogadhatjuk el az 1500 forintos
zöldség, a 300 forintos hagyma árakat. Örülünk a borágazat fejlődésének, de nem
tudjuk elfogadni a kistermelőknek kínált 40-50 Ft-os szőlőfelvásárlási árat.
Mondhatják joggal, ezek nem a megyei önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyek.
Igaz. Ám nem azért választottak meg mindannyiunkat, mert azt vállaltuk, hanem azért,
mert azt vállaltuk mindent megteszünk a megye lakossága érdekében. Ugye
emlékeznek? Mindent.
Tisztelt Képviselőtársak! Bízom abban, hogy a következő megyegyűlés, beleértve a
leendő ellenzéket legyen az bármilyen színezetű és összetételű harcosabban, ha kell a
történelmi vármegye és elődeink szelleme nyomán kurucos virtussal áll majd ki a
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megye minden lakosa érdekében, ha kell az aktuális kormányzattal, központi
hatalommal szemben is, mert ne felejtse el senki, az önkormányzás nem a kormány
akaratának kiszolgálása, még egyszer mondom, mindegy, hogy milyen színezetű,
hanem a helyi közügyek felelős, önálló intézése.
Tisztelt Képviselőtársak! Úgy hiszem nem okozott meglepetést, ha azt mondom, hogy
frakciónk az előzőek miatt, az előterjesztés elfogadását nem tudja támogatni.
Köszönöm a figyelmet.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úrnak a
hozzászólását. Azt kell, hogy mondjam, addig tudtam követni és azt gondolom,
logikus is volt, amíg azt mondta, hogy korrekt és tényszerű, mert ha a címre nézek,
akkor az szerepel benne, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlés középtávú
gazdasági programjának 15-19-es végrehajtása. Erről szól a napirend. Nem arról, hogy
a szakorvosok, a közoktatás, meg a mezőgazdaság területén mit kellett volna tennünk,
mert semmire nincs ráhatásunk frakcióvezető úr, de ettől függetlenül meghallgattam és
jó részét magamévá is tudom tenni, amit elmondott. Ettől függetlenül ez a napirend ez
most csak erről a munkaprogramról szól. Köszönöm szépen még egyszer a
hozzászólását.
Hozzászólásra megadom a szót Szűcs Erika képviselő asszonynak.
Szűcs Erika: Köszönöm a szót Elnök úr! Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Képviselőtársaim.
Én is a köszönettel kezdeném, mert azt gondolom, hogy egy nagyon sokrétű, alapos és
visszaellenőrizhető forrásokon alapuló képet kapunk a megye jelenlegi helyzetéről és
arról is, hogy mi történt a gazdaságfejlesztési program, gazdasági program
végrehajtásában. Van változás, van fejlődés, vannak olyan területek, ahol kiemelkedő
a megye teljesítménye, például a turizmusban országosan is jegyzett, ami itt történt,
mégis azt kell mondani, hogy azok a kockázatok, amik ennek a gazdasági programnak
a megalapozásakor megfogalmazásra kerültek, azok sajnos nem csökkentek, talán még
nőttek is. Én a Pasztorniczky képviselőtársam által említett népességfogyás mellett
fenyegetőbbnek tartom bizonyos területek elzárványosodását, ahol koncentráltan
jelennek meg nagyon komoly társadalmi problémák és ha ez így folytatódik, akkor ez
a megye egészének a jövőjét fenyegető jelenség lehet. Úgy fogalmaznék, hogy amit a
konjunktúra megoldhatott az szépen megoldódott, a szerkezeti, strukturális problémák,
azonban továbbra is nagy odafigyelést és kreativitást igényelnek. Ezek a problémák
nem olyanok, amik könnyen megoldhatók, hiszen a humán erőforrásnak a
rehabilitációját jelentik és ez bizony, legalábbis az én nem rövid politikai pályám
tapasztalatai alapján, egy nagyon-nagyon nehéz, sok-sok kudarcot és viszonylag kevés
felhőtlen örömöt jelentő feladat, de egyszerűen nem lehet feladni. Én örülök annak,
hogy a foglalkoztatási paktum, illetve a felzárkózáspolitikai együttműködések, ezek
olyan irányba mutatnak, amelyek elsősorban a humánerőforrás rehabilitációnak a
céljait szolgálják. Mert nekem az a meggyőződésem, hogy lehet kétszer kétsávos út
egy faluban, lehet gyönyörűen rendbe tenni a főteret, ahonnan elment már az az ember
anyag, amelyik képzett, amelyben van ambíció, amelynek van esélye és ezt az esélyt
lehet támogatni, akkor sajnos az infrastrukturális beruházások nem sokat érnek, nem
mozdítanak a helyzeten, ezért én azt gondolom, hogy bár egyetlen testület sem szereti,
hogyha tanácsokkal látják el, de örökül hagyni, én azt mondanám azt hagyjuk, hogy ne
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adják föl, fokozott figyelmet fordítsanak ezekre a társadalmi problémákra. Ezeknek az
orvoslására. A következő uniós programozási ciklusban remélem, hogy lesz bőven
forrás, hogy azokat a programokat, projekteket finanszírozzuk, amelyek ebben
segítenek. De azt gondolom, hogy nemcsak a következő közgyűlésnek, hanem a
kormányzatnak is lehet valamilyen üzenetet, valamilyen tapasztalatot közvetíteni
ebből az 5 éves gazdasági programból. Elsősorban azt, amiről az adatok árulkodnak,
hogyha nincs elég pedagógus, sincs elég orvos, nincs elég szociális munkás, akkor
nem lehet ezt a problémát megoldani. Ezek a területek, ahogy elnök úr mondta a
kormányzat kezében vannak, de nekünk kötelességünk ennek a programnak a
végrehajtásából eredő tapasztalatot közvetíteni, ide több figyelem, több pénz, több
erőforrás szükséges, akkor van esély arra, hogy ezeken a szerkezeti problémákon vagy
ezekben a kockázatokban is változás és javulás lesz. Köszönöm szépen, és köszönöm
mindazoknak a munkáját, akik ennek a gazdasági programnak a végrehajtásában
megyei szinten és települési szinten dolgoztak. Én azt gondolom, hogy sok szép helyi
siker van, aminek örülni lehet és amiben nem sikerült változtatni, ott pedig azt
gondolom, hogy meg kell acélozni az akaratunkat, hogy igen, egyszer ott is lesz jobb.
Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő asszony
hozzászólását. Hozzászólásra jelentkezett és megadom a szót Miklós Árpád
frakcióvezető úrnak.
Miklós Árpád, frakcióvezető: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés! Én is
köszönettel kezdem a mondanivalómat, köszönöm a hivatal dolgozóinak ezt a
színvonalas beszámolót. 75 oldalon részletesen le van írva, nagyon érdekes
áttanulmányozni. A problémákkal nyíltan szembe néz, de ugye látni kell, hogy
valóban itt azok a problémák, amiket felsoroltak az előttem hozzászólók, én nem
akarom megismételni, azok valóságosak, le is vannak írva. Az is tény, hogy a megyei
közgyűlés nem tudja önmaga megoldani, de én meg vagyok győződve, hogy Magyar
Kormány szinten sem lehet teljesen megoldani. Mert, mint ahogy az orvos akkor tudja
a beteget gyógyítani, ha látja a betegségnek a gyökerét, itt is látni kell, hogy honnan
indult, miért alakult ki ez a helyzet. Nem másért alakult ez a helyzet ki, a közel 100
évvel ezelőtti trianoni gyalázat miatt. Elhangzott, hogy a megye peremterületén sokkal
alacsonyabb az átlagéletkor, rossz a lakosság egészségi állapota, stb., stb. Persze ez
így is van. Miért? Nézzük meg. Itt vagyunk Miskolcon. Miskolc vonzáskörzete
Szikszóig terjedt valamikor, Szikszótól északra az mind Kassa vonzáskörzete. Milyen
szerepe volt a történelemben Göncnek, Vizsolynak? Most mi a szerepe? Egy
peremterület végig. Mi történt a peremterülettel a mostani szlovák-magyar határon
például? Ellumpeni zálódott, tehát főleg olyan emberek maradtak ott, akik kis
igényűek voltak, megelégedtek a családi pótlékból való megéléssel, és ez így ment
évtizedeken keresztül, most szembesülhetünk a problémával, megoldani megyei
szinten nem lehet, kormányszinten se lehet. Ennek a megoldásához az kell, ezt csak
üzenem a Kormánynak, mert mást nem tudok tenni, ha összeurópai szinten nézi, tehát
igenis vissza kell állítani ennek a tökéletes természeti, gazdasági területnek a Kárpátmedencének az egységét. Igenis, tehát vissza kell állítani azt a vérkeringést, amit olyan
sötét kezek szakítottak meg, akiknek nyilván az volt a szándéka, hogy ezek a területek
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ne tudjanak fejlődni, ne legyenek önellátóak, ne tudják a saját érdekeiket megvédeni
és eljussunk egy olyan helyzetbe, ami most jutottunk. Tehát igenis meg kell oldani, de
látni kell, hogy ezt megoldani másképpen nem lehet, csak úgy, hogy ha visszaállítjuk a
vérkeringését ennek a tökéletes természeti, gazdasági egységnek, amit úgy hívnak,
hogy Kárpát-medence. Köszönöm a szót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr véleményét és
megadom a szót Csiger Lajos frakcióvezető úrnak.
Csiger Lajos, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Közgyűlés! Úgy tűnik
számomra, hogy búcsú beszédeket mondunk, de ennek van itt az ideje, hiszen ez a
program, amit gazdasági programnak nevezünk ez úgymond inkább cselekvési
program címet kellene viselje, amiben mindenki elismerte, hogy ezekben a
kérdésekben, amit itt feszegetünk nem a megyei közgyűlésnek volt ráhatása, de inkább
szerencsésebb lenne esetleg egy cselekvési programról beszélni, és hát ugye az 5 évet
lezárjuk. Én is köszönöm a megyei közgyűlés tagjainak, a velük együtt dolgozóknak és
így a hivatalnak is azt az 5 éves munkát, amelyet elvégeztek és nemcsak a
beszámolóra fordítottak, hanem amelyet közben végeztek, hiszen voltak feladatok,
amelyeket meg kellett oldani és reméljük lesznek a jövőben is ilyen feladatok. Nem
vagyunk még elvégezve, ezt minden hozzászóló elmondta és mi is így gondoljuk,
hogy van még teendőnk és néhány dologban komoly javaslattételi vagy szándék jelzési
teendőnk van. Elhangzott itt az, hogy a valódi helyzet feltárása az közel megfelelő,
meghallgattunk minden évben beszámolókat ezekről a területekről, amelyek nagyrészt
most már állami irányítás alatt működnek: az oktatás, az egészségügy és a
múzeumoktól kezdve egyéb intézményekig, amelyek régebben a rendszerváltáskor
kialakult módon önkormányzathoz tartoztak. Minden országban ez más, sok országban
ez állami kézben van hosszú idő óta, itt most visszakerült oda a finanszírozás, így
célszerű. Nekünk egy véleményalkotási, egy véleményezési jogunk van, akár az
iskolatanácsokon, akár ezeken a fórumokon keresztül . Tehát a helyzet az adott, a
helyzetet statisztikai adatok alapján ebben a rövid anyagban felvázolták, amely fontos
ahhoz, hogy a megye mai állapotát megismerjük. Néhány dologra szeretnék reagálni,
itt az utak kapcsán. Például, miért nem épültek meg azok a rövid átkelő szakaszok
Szlovákiába, amelyek a tervbe vannak véve. Valamikor az első ciklusban 2010. után a
Hollóházai szakaszt, amely a szlovák-magyar határon átnyúló együttműködésben
megépült, még nekem volt szerencsém átadni, de akkor nem gondoltam, hogy ezen az
úton nem kifele fogunk menni, hanem befele fognak jönni a szlovákok és a határmenti
településeken felvásárolják az olcsó házakat, hiszen Kassa 20 kilométerre van . Tehát
jó ötlet volt-e , hogy mi jó utakat építsünk nekik, hogy tudjanak könnyen közlekedni
idefelé . Miklós Árpád elmondta, hogy nem mai keletű a probléma, hanem százéves és
ezt mi most lehet, hogy nem jó irányba segítjük elő, hogyha mi építjük meg azokat az
utakat, amelyen befele lehet jönni. A 2010-től elköltözött 45000 ember, illetve annak a
megélhetése, meg egyáltalán a jövedelmi viszonyok vagy a megélhetés ebben a
megyében, nem titok, hogy rosszabb vagy gyengébb színvonalú, mint az ország más
részén, esetleg a nyugati részeken, de ennek is volt azért előzménye, én nem mennék
vissza 100 évre, hanem az előző 8 évre, amikor majdnem csődbe ment az ország.
Tehát azért nem olyan egyszerű egy csőd helyzetből kilábalva, olyan viszonyokat
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teremteni, hogy mondjuk, hasonlítsuk magunkat egy nyugati országhoz, hiszen ahhoz
minden évben legalább ennek a 4,5 vagy 5%-os gazdasági növekedésnek, illetve a
nyugati átlagot meghaladó gazdasági növekedésnek kellene bekövetkeznie ahhoz,
hogy valamennyire föl tudjunk zárkózni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a
felzárkózásunk, ez például az Európai Unióban is eldől és szó esett itt arról, hogy
drága a zöldség, a hagyma, viszont azon dolgoznak, egyes képviselők, az unióba
újabban bejutott képviselők, hogy kevesebb agrártámogatást kapjon Magyarország. Ha
még ennél is kevesebbet kap, akkor még nagyobb lesz a lemaradás, esetleg még
drágább lesz az a zöldség, az a hagyma, amelyet most kifogásolunk. Tehát az, hogy az
agrár pénzeket vonják meg bizonyos országoktól politikai alapon, az nem elfogadható
és hogy ezért kampányolnak kint Brüsszelben magyar képviselők. Én azt gondolom,
hogy ha korrektek akarunk lenni, akkor ezt is látni kell, hogy milyen külső feltételek és
milyen belső feltételek állnak rendelkezésünkre ahhoz, hogy javítsunk a helyzeten.
Úgyhogy a következő uniós ciklusról nem tudom, hogy sokat várhatunk-e, hogy ha
ilyen terveket szőnek a gazdasági vonalon. Akkor inkább arra kell majd számítani,
hogy saját forrásból tudjuk a fejlesztéseket elvégezni, és ebben remélhetőleg fogunk
tudni valamit elérni, hogyha saját források rendelkezésre állnak, mint ahogy most 93
milliárd, illetve a megnövelt összeg már 100 milliárd fölötti kiutalt pénzállományról
van szó. Ezeket a pályázati pénzeket a megye jól fogja felhasználni, amelyre itt
mindannyian úgymond esküt tettünk és hozzá is járultunk, akkor a jövőben a
felzárkózás ennek a megyének erősebb lehet Magyarország többi részéhez vagy a
nyugati államokhoz képest. Én is azt gondolom, hogy van remény, nem kell eltemetni
ezt a megyét és ennek a megyének a potenciálja még nincsen teljesen kihasználva,
tehát a jövőben azon fogunk dolgozni vagy azon kell dolgoznunk, hogy ezeket a
potenciálokat felfedjük és kihasználjuk és ehhez kívánok én mindenkinek további jó
egészséget és további politikai működést. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak!
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úrnak a
hozzászólását. Más képviselői hozzászólást, jelentkezést nem látok.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy közgyűlés 15 igen, 5
nem és 5 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
38/2019. (IX. 12.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú Gazdasági
Programjának (2015-2019) végrehajtásáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Borsod
Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú Gazdasági Programjának (2015-2019)
végrehajtásáról szóló beszámolót és a következő döntést hozza:
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1. A Közgyűlés elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
Középtávú Gazdasági Programjának (2015-2019) végrehajtásáról szóló
beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a Közgyűlés elnöke
azonnal

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Időközben megérkezett Bihall elnök úr, úgyhogy
javaslom, hogy a 2. napirendi pontunkhoz térjünk vissza.

2. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmiés Iparkamara elnöke
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a
Mellékletek között 05. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál az
előterjesztő Bihall Tamás urat, aki a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja a tájékoztatót
egészítse ki.
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
elnöke: Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a megyei közgyűlésnek, hogy ebben
az évben nekem ítélték a Rákóczi Lánc Díját , ezt a nagyon rangos elismerést. Szerény
személyemen túl annak is örülök, hogy első ízben kapta gazdasági ember és azt
remélem, hogy ez az elismerés a gazdaság számára is egy elismerés, ami már csak
azért is indokolt, mert a megye gazdasága azért az összes probléma mellett fejlődik és
nagyjából egészéből az elmúlt 15-20 év utolsó helyeiről mára a megye 11-12. helyen
áll, a különféle mutatók alapján, ez azért biztató mindenféleképpen. Örülök annak is,
hogy a kamara beszámolóját a Megyei Közgyűlés tárgyalja, hisz mi egy szoros
együttműködésben vagyunk, kell tudnunk egymásról, hogy milyen vélemények és
milyen álláspontok alakulnak ki a politikai döntéshozók és a gazdasági döntéshozók
között. Ez egy fontos terület. Az anyagunkat részletesen kiegészíteni nem kívánom,
hisz igyekeztünk egy látványos anyagot is nyújtani abból a szempontból, hogy ez nem
egy száraz brosúra, hanem képekkel megtűzdelve szeretnénk egy esztétikus anyagot az
erre érdeklődők számára odatenni. 3 dolgot azért szeretnék kiemelni. Úgy látom, hogy
a megye gazdasága fejlesztésének kulcskérdése, hogy a kkv. szektor erősítésében
tudunk-e érdemi lépéseket tenni. Ezt szolgálja az a Mentor Program, amelyet ma
indítottunk a Kamara most újjáépített székházában, ez az idénynyitó rendezvényünk.
Ennek a célja az, hogy 5 mentor vállalat külpiaci és beszállítóvá válás elősegítése
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érdekében mentorál 12 plusz 12 céget egy éven keresztül. Ezt az Innovációs és
Technológiai Minisztériummal és a SZÍD Alapítvánnyal közösen valósítja meg a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és itt Borsodban a BOKIK. A vállalatainknak
egy óriási kihívás lesz a digitalizáció, az ipar 4.0-val kapcsolatos feladatok, ez egy
teljesen új világ, megkerülhetetlen világ, ebben számos kamarai lépés,
kezdeményezés, napi konzultáció, rendezvénysorozat folyik. Ez egy kulcskérdés,
nagyon bízom abban, hogy a helyi vállalkozások és nem a nagyok azoknál ez
természetes, hanem a helyi kis- és középvállalkozások értik és képesek felkészülni arra
folyamatra, ami a világban már folyik, és gyakorlatilag versenyképességünket döntően
meg fogja határozni. A kamara másik nagy feladat csomagja a szakképzés, a
felsőoktatás, a felnőttképzés, felnőttoktatás világa. Ebben az anyag elég részletesen
mutatja be a számainkat, itt iparszerű nagyságrendekben dolgozunk ezen a fronton.
Nagyon sok feladat, nagyon sok változás is várható a következő években. A
pedagógusok meg szokták kérdezni, hogy miért kell ehhez a rendszerhez állandóan
hozzányúlni, valóban ez nehézzé teszi a folyamatos működést az iskolákban a tanulók
esetében, de a gazdaság igényei is folyamatosan változnak. Technológiai kihívások és
különféle tartalmi, fejlesztési programok kell, hogy megjelenjenek, ezért a változás
megítélésem szerint folyamatos lesz a következő években is. És a 3. elem, hogy a
kamara egy olyan partner legyen a megyében működő 40000-45000 vállalkozásnak,
aki képes segíteni az ő munkájukat, tartalmi értelemben is, kapcsolatépítésben is,
külpiaci támogatásban is és sorolhatnám azokat a kamarai feladatokat, amelyek ebben
az anyagban megtalálhatók. Nekünk van egy Kárpát-medencei Kamarák Szövetsége
nevű szervezetünk, de országosan most hoztuk létre a Kárpát-medencei Kamarát,
amelyik azt a célt szolgálja, hogy konkrét üzleti lépéseket próbáljunk tenni a
határmenti magyarlakta területek felé. Projektfinanszírozásos rendszerben képzeljük el
a működést. Remélem, sikeresek leszünk benne. Köszönöm még egyszer, hogy
tárgyalják ezt az anyagot és kérdésekre állok rendelkezésre. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Elnök úrnak a szóbeli
kiegészítést. A tájékoztatót két bizottságunk tárgyalta, felkérem a Pénzügyi és
Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr,
Tisztelt Közgyűlés! A bizottságunk 11 egybehangzó igennel elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Elnök úr, Közgyűlés.
Bizottságunk is megtárgyalta, részt vett Bihall Tamás úr képviselője a bizottsági
ülésen, és 10 igen szavazattal tudomásul vettük az előterjesztést.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
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Nem látok jelentkezőt. A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban
kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásul vételéről.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 25 igen, 0
nem, és 1 tartózkodással a tájékoztatót
tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Elnök úr, köszönjük szépen a nagy, rendkívül
színvonalas, jó tájékoztatót. Valószínűleg kérdések azért nem merültek fel, mert
mindenki megkapta azt az információt, amire számított. Köszönjük szépen, hogy itt
voltak.

4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv egyeztetési
változatának elfogadására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 06. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertesse, majd azt követően kérem a területrendezési terv egyeztetési változatát
elkészítő VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezőiroda ügyvezetőjét, Paksi Szilvia
asszonyt, hogy tartsa meg prezentációját.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés! A
2018. évi CXXXIX. törvény előírása alapján kötelezettségünk a megyei
területrendezési terv felülvizsgálata. A Miniszterelnökséggel kötött szerződésünk
alapján e célra 20 millió forintos támogatást kaptunk. A feladat elvégzésére 3
ajánlatos, meghívásos verseny alapján, a VÁTI Városépítési Tanácsadó és
Tervezőiroda Kft.-vel kötöttünk szerződést. Az előzetes adatszolgáltatások és
egyeztetések alapján a tervező cég elkészítette a módosítás véleményezési
dokumentációját, amelyet a képviselő-testület részére megküldtünk. Ezután kezdődik a
véleményezési szakasz, ahol a képviselők, az érintett társadalmi szervezetek és az
államigazgatási szervek megfogalmazhatják észrevételeiket.
A beérkező
véleményeket értékeljük, összegezzük, szükség esetén a tervezetet módosítjuk,
pontosítjuk. A végleges rendelet közgyűlési elfogadására 2020. márciusában kerülhet
sor. Kérjük a véleményezési fázis meghallgatását és tudomásulvételét a tisztelt
Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Ügyvezető asszonyt kérem,
hogy tartsa meg prezentációját.
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Paksi Szilvia, a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft. ügyvezetője:
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm én is a közgyűlés minden tagját és az Elnök
urat. Tudom, hogy ne legyek hosszú, mert még nagyon sok napirendi pont van Önök
előtt, de arra gondoltam, hogy nagyon gyorsan átfutnánk, hogy mi is lesz még ennek a
tervezetnek a sorsa, illetve mi előzte meg. Annyira szeretnék még kitérni, hogy felelős
tervezőként mi a céget szoktuk megnevezni, hiszen ez egy olyan munka, amiben nem
egy embernek, hanem egy nagy teamnek az együttműködése keretében születik meg az
anyag. Természetesen már itt ismertette a Főjegyző úr, hogy milyen jogszabályi
keretek között. Mi most a közepén tartunk egy ilyen 5-ös egységbe, a fázisokat
megnézve a javaslattevő fázisnál tartunk, amelyik hamarosan ki fog menni
véleményezésre. Szeretnék utalni rá, hogy az anyag nem végleges, bárkinek még
észrevétele lehet hozzá és akkor fog továbbmenni azokon a fórumokon, ami majd
elvezet a javaslattétel elfogadása felé. Itt adatokat kértünk, alaptérképet igényeltünk.
Azt gondolom, hogy nagyon gyorsan lapozok, inkább csak a szép képeket szeretném
megmutatni. Volt már egy partnerségi bemutatónk, amit a települések
polgármestereinek tartottunk, abból próbáltunk szemezgetni, hogy Önök se
maradjanak ki, hogy amikor a munkát végeztük, akkor mennyi sok szép helyen jártunk
a megyében. Ezek az előkészítő fázisnak az elemei, alaptérképeket kaptunk, azért ezt a
nehézséget szeretném Önökkel megosztani, ez egy rendkívül nagy megye és az összes
településnek megkaptuk az éppen aktuális alaptérképét, az első legfontosabb feladat,
ennek az összerakása volt. Azt tudom mondani, hogy nem kis gépigény lépett föl,
viszont teljesen precízen megismertük az összes településnek az összes adottságát. Az
előkészítő fázis egyik fontos eleme volt a rendszerbe helyezés, amikor megkaptuk az
adatokat, levettük a társadalmi, gazdasági és környezeti adatokat mutató elemeket,
akkor ezeket megpróbáltuk összerendezni a térképpel és gyakorlatilag ezzel az
alaptérképi állományt és az adatállományt összekapcsolva egy térinformatikai bázist
kaptunk. Biztos látták a térképeket, gyakorlatilag ezek már ennek a két adat és térképi
állománynak az egyesítése nyomán születtek. Természetesen érzelmi azonosulást is
szerettünk volna elérni, és mi több napon keresztül jártuk az amúgy általunk jól ismert
megyét és még egyszer felelevenítettük mindazokat a helyeket, amikről majd később a
mi tervünkben szó esik. Szövegesen is rögzítettünk mindent. Annyit tudok mondani,
hogy az Önök által kapott anyag ez kizárólag a jóváhagyásra szánt munkarészeket
tartalmazza, e mellé ennek sokszorosát kitevő megalapozó vizsgálat, illetve
alátámasztó munkarész fogja teljesíteni a véleményezési anyagot. Javaslattevő fázisba
vagyunk. Miket láttak Önök? Önök láttak egy rendelettel jóváhagyandó munkarész
halmazt, aminek a térségi-szerkezeti terv az egyik legfontosabb eleme, ebbe tudja
rögzíteni a megye azokat az elhatározásokat, amelyek az országos tervben rögzített
országos elhatározásukon túl, illetve azoknak a finomított ráhangolt verzióját
tartalmazza, térségi övezeteket jelöltünk ki és területrendezési szabályzatot
fogalmaztunk meg. Ennek lesznek majd a megalapozó munkarészei, amelyek a
következő részben készülnek. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy miközben egy
nagy csapat dolgozik ezen a terven, megkérdezhetik, hogy miért egyedül képviselem
ezt a csapatot. Jelen pillanatban is dolgoznak a kollégáim a javaslattevő fázis
kiküldésén, nagyon szűkös a határidő és szeretnénk a jövő héten gyakorlatilag ezt
befejezni, amennyiben a közgyűlés megfelelőnek találta az anyagot természetesen. A
térségi-szerkezeti terv elkészítésében tulajdonképpen két alapvetés fogalmazódik meg:
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a térségi területfelhasználási kategóriáknak a rögzítése, illetve azok az országos és
térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok, illetve létesítmények, amelyek
később meg fogják szabni, hogy adott település milyen irányú fejlesztéseket tud
megtenni. Itt van jelentősége magának a tervnek, hiszen amiket rögzítünk most
kivetítem a tervet, ami természetesen ebben a nagyságrendben, így nem látszik, Önök
viszont egy nagyon jól nagyítható pdf változatot kaptak, éppen arra törekedtünk, hogy
bárki bármilyen részletet szeretne megnézni, azt valóban teljesen ráhangolva, az adott
részletet jól láthatóan tudja megtenni. A tervben bevezettünk egy sajátos
területfelhasználású térséget, amire lehetőséget ad az országos előírás. Ennek az a
jelentősége, hogy az így rögzített területek a mezőgazdasági térségeket nem
csökkentik, ami adott esetben, és éppen azokat a településeket tudja támogatni,
amelyek egy valamilyen létesítménnyel fejlettebb infrastruktúra elemmel, adott
esetben autópályával érintettek. A következő nagyon nagy etap, az ún. térségi
övezeteknek a lehatárolása. Itt sok országos övezetnek tulajdonképpen a pontosítása
zajlott és emellett volt nekünk megyei övezeti lehatárolási lehetőségünk is és ezen
belül mi azzal is éltünk, hogy egyedileg meghatározott térségi, megyei övezeteket
lehatároljunk. A megye mozgástere ez az egyik legfontosabb eleme, hiszen itt tudja
megszabni, hogy mely térségeit milyen típusú támogatásban szeretné részesíteni.
Ugyanakkor hozzá kell, hogy tegyem, hogy ezeknek a bizonyos egyedileg
meghatározott övezeteknek a szabályrendszere eléggé kötött, tehát nem teljes körűen
tudtunk mindenféle ötleteinkkel élni, azokon a határsávokon belül kellett, hogy
mozogjunk, ami rendelkezésünkre állt. Egy nagyon gyors kivetítés, ezek itt a
megyének az övezetei, természetesen mindegyik egy nagyon részletes tervlapot takar,
amiben bemutatjuk a lehatárolását az egyes településeknek, települési térségeket
megjelenítünk a szomszédos megyék - ez vonatkozik a szlovák oldalra is -,
lehatárolással megjelenítésre kerülnek, tehát innen kezdve nagyon jól lehet majd
követni, hogy milyen kapcsolódási lehetőségek vannak, ez főleg majd az infrastruktúra
elemeknél egy nagy segítség szerintem.
A javaslattevő fázisnak a 3. eleme tulajdonképpen maga a szabályzat, ez egy rendelettervezet, ennek szöveges és rajzi munkarészei vannak. A rajzi munkarészeket átvettük,
a szöveges rész az tulajdonképpen arra irányul, hogy azokat a megfogalmazott előírás
halmazokat beletegyük, amelyek a megye számára fontosak, különös tekintettel az
egyedileg meghatározott övezetekre. Ezt is megkapták Önök tehát ezt is át tudták
tanulmányozni. Ezek határozattal vannak elfogadva, tehát nem a rendeleti szigort
próbálják érvényesíteni ugyanakkor pontosan megjelenítik, hogy a megye milyen
irányú fejlesztést, illetve fejlődést szeretne maga előtt látni. A javaslattevő fázisnak
van egy nagyon fontos része úgy hívják, hogy területi hatásvizsgálat. Ez 3 fő egységet
foglal magába: a társadalmi, a gazdasági és a környezeti hatások elemzését.
Értelemszerűen ez a hatályos terv és az új tervezet közti különbségeket vizsgálja,
hiszen arra kíváncsi, hogy mi az, amit módosít majd a megye és ezeknek milyenek a
hatásai. Ez azért nagyon fontos, mert a megyének van hatályos terve és amit még
készítünk, az egy módosítás. Az egész országban minden megye módosítást készít, ez
azért jelentős, mert a kiindulási alap minden esetben a hatályos terv, van tehát
összehasonlítási alap, hogy miket csinálunk. A javaslattevő fázisnak fontos eleme a
térségi megfeleltetés, az országos elhatározásokkal való összefüggéseket vizsgáljuk, ez
jelen esetben egy törvényt és egy rendeletet is takar. Azt tudniuk kell, hogy ez a
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bizonyos utóbbi rendelet, ami egy MVM rendelet, ez most idén júniusban lett
elfogadva. Tehát amivel mi dolgozunk, az tulajdonképpen egy nagyon friss
jogszabályi háttér, megpróbáltuk a jogszabályok értelmezésével együtt a lehető
legtöbbet beletenni a tervbe. Itt vannak, hogy milyen megfeleltetéseink lesznek.
Lesznek a terület felhasználási kategóriákkal, lesznek az országos övezetekkel, illetve
a térségi létesítményekkel.
A középső csak annyit próbál mondani, hogy volt egy előzetes fázisuk, tehát nem
rögtön a tervvel kezdtük. Az előzetes fázisban kiértesítés, adat begyűjtés született,
illetve majd a véleményezést követően még egy ún. végső szakmai átnézés is lesz, ezt
a területfejlesztésért felelős miniszter fogja végezni. Ő azt fogja megnézni, hogy az
egyes megyéknek a bejövő tervei egymással is milyen összhangot mutatnak, hiszen
nagyon fontos, hogy valahol a találkozások meglegyenek oldva. És vannak az
illeszkedési kötelezettségek, amik elsősorban koncepcionális elképzelésekhez
kötődnek, de természetesen az államigazgatási szervek a véleményezési szakaszban
meg tudják fogalmazni az éppen aktuális elvárásaikat is.
Az elfogadási fázis lesz a következő, ahhoz a véleményezést le kell folytatni. Meg kell
kapnunk az állami főépítésznek egy térségi megfeleltetésről való nyilatkozatát, a
miniszter záró véleményét és utána idekerül Önök elé. Ahhoz, hogy teljes legyen ez az
egész folyamat, ahhoz Önöknek kell ezt elfogadni. Az utolsó, az ún. nyilvánosság
biztosítása, ebben is a közepén tartunk. A nyilvánosság több részből tevődött össze,
mint már említettem a települési önkormányzatoknak a polgármestereit összehívtuk
tekintettel a megye nagyságára, ez 3 rendezvény keretében zajlott. Megpróbáltuk 3
részre osztani a megyét, hogy mindegyik a saját maga által képviselt részt tudja
alaposabban megnézni. Nekik is bemutattuk, hogy miről szól a folyamat, mit várunk
tőlük. Van tőlük is olyan adat, illetve kérés halmaz, amit bele tudtunk építeni a tervbe,
természetesen a véleményezés során lesz a teljes nyilvánosság felé kieresztve ez az
anyag, nagyon sok államigazgatási szerv, nagyon sok véleményező lesz benne, illetve
még egyszer vissza fognak térni a települési önkormányzatok. Itt mindenki a saját
magára vonatkozó részeket kellene, hogy átnézze és akkor biztosan meg tudjuk, hogy
az, amit mi rögzítettünk a tervbe, az találkozik-e az ő elképzeléseikkel és utána
természetesen az elfogadást követően ez nyilvánosságra kerül, felkerül a honlapra . Én
ennyit szerettem volna mondani. Azt gondolom, hogy majd a véleményezés során még
biztosan fogunk találkozni, hiszen nagyon szívesen bármilyen részmegbeszélést is le
tudunk folytatni. Köszönöm szépen!
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen ügyvezető asszonynak a
prezentációt. A javaslatot két bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és
Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
Tisztelt Közgyűlés! A bizottságunk 9 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
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Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, Közgyűlés!
Bizottságunkon is voltak felvetések, a Főépítész úr vett részt, úgy gondoltuk, hogy így
első olvasatra még sok ez az anyag, és, hogy szükség lenne arra, hogy több egyeztetés
történjen akár polgármesterekkel, akár a közgyűléssel, úgyhogy majd rá is fogok
kérdezni, hogy hogyan lehetséges ez a véleményezési szakaszban. 10 igen és 1
tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadtuk és elfogadásra javasoljuk.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Káli Sándor képviselő úrnak adom meg a szót.
Káli Sándor: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Miután én is utolsó
közgyűlésemen veszek részt, engedjenek meg egyfajta sajátos, személyes
visszaemlékezést. Én 1988-ban írtam egy tanulmányt, aminek volt egy olyan mondata,
azt elemeztem, hogy a döntési mechanizmusok például a rendezési tervek elfogadása
hogy történik, és ebből kb. az kirajzolódott, hogy amikor elindult már az
önkormányzat legmagasabb szintjére, ott van a legkevesebb érdeklődés és az
információ sincs meg. Nem azért, mert nem adják meg az alapinformációt az anyag
készítői, hanem általában nem ismerik a döntéshozók ezeket részadatokat. Az
érdekességek mindig ott kezdődik, amikor majd az első projekt jön és az első projektet
majd össze kell vetni ezzel a rendezési tervvel, akkor, hogy ki csinálta ezt, ki fogadta
el ezt a döntést, stb.. Ezt most csak így gondolom, hogy azóta már nagyon
megváltoztak az idők és ez csak egy történelmi visszatekintés . Egy javaslatom azért
mindenféleképpen lenne, ami nyilván egy kicsit az anyag készítőinek a feladatait
növeli, de ha lehet az anyagot ki kellene egészíteni azzal, hogy a korábbi időszakhoz
képest milyen változások várhatóak. A bizottsági ülésen és ezzel a kérdéssel zárnám is
az én mondandómat, elhangzott egy számomra viszont furcsa információ, az elkerülő
szakaszoknak a kérdése. Számomra meglepő volt, hogy az hangzott el és ez kérdezni
szeretném, hogy ez így van-e, hogy a Sajószentpéter és Kazincbarcika, tehát a 26-os
útnak az elkerülő szakasza, kikerül az országos útfejlesztési tervből, mert ez nyilván
összekapcsolódik, vagy pedig ez csak egy részlet? Ha én félreértettem, annak nagyon
örülnék, de ha nem akkor nagyon kétségbe lennék esve. Erre szeretnék majd választ
kérni Önöktől. Nyilván nem az országos útfejlesztési tervről, hanem magáról ami a
rendezési tervet érinti. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úrnak a
hozzászólását. megadom a szót Pasztorniczky István képviselő úrnak.
Pasztorniczky István: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés! Egy-két
észrevételt el kell mondjak az anyaggal kapcsolatban. Először is azt, hogy az előző
rendezési terv rendelet lassan 10 éve lett elfogadva. Két ciklus eltelt és most kerül
tárgyalásra ez az új anyag, vagy ez a módosító anyag, elég szerencsétlen időpontban,
hiszen kampányban vagyunk tudjuk, tehát lett volna jobb alkalom arra, hogy nagyobb
odafigyeléssel és alaposabban és tárgyalhassuk ezt az anyagot. Ennyit az időpontról.
Konkrétan a szerkezeti tervvel kapcsolatban szeretnék még egy-két észrevételt tenni,
nem tudom, a bizottsági ülésen elhangzott, hogy itt van ennek az ideje, tehát
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elsősorban szűkebb régiómra, a Tokaj Hegyaljára koncentrálva, én hiányolom a
szerkezeti tervből annak a megjelölését, hogy az országos főút, a 37-es főút bizonyos
szakaszai már négysávosak, illetőleg bejelentésre került már hivatalosan is, hogy
folyamatban van a Gesztely Szerencs közötti szakasznak a négysávosítása. Ez a
szerkezeti tervben semmilyen módon nem tükröződik, szerintem szükséges lenne. Ez
az egyik.
A másik az M3-as gyorsforgalmi vagy autópályának az országhatárig történő építése
kapcsán, itt korábban valamikor tárgyaltunk róla, hogy Tokaj irányában lesz
valamilyen csatlakozó út kiépítése vagy megépítése. Ezt se látom a szerkezeti tervben.
Egy konkrét észrevétel Sátoraljaújhellyel kapcsolatban és a kerékpárút jelöléssel
kapcsolatban. Az elmúlt hónapokban került kialakításra a sátoraljaújhelyi átkelő
szakaszon az EuroVelo 11-es kerékpár útvonalnak az átkelő szakasza. Itt a térképen ez
rosszul van ábrázolva, tehát mindenképpen ennek szükséges lenne a javítása.
Másik szintén kerékpárúttal kapcsolatos észrevétel, igény. Én már korábban is szóba
hoztam, hogy szintén az EuroVelo 11-es út közelében van az egykori sárospataki
kisvasúti Bodrog híd, aminek részben mint ipari műemlék is szükséges lenne a
védelme, részben egy új funkciót lehetne neki adni, hogyha ez kerékpárútként
bekapcsolásra kerülne a kerékpárút hálózatba. Ezzel együtt elmondanám, hogy a
Bordaköznek ez az alsó sarka, Vis-Kenézlő környéke, ami amúgy is kiesik a
közlekedési vérkeringésből, szintén bekapcsolást igényelne a Balsai egykori kisvasúti
Tisza híd újjáépítésével, amire szintén hangzottak el az országgyűlési kampányban,
talán éppen az országgyűlési képviselőnk szájából ígéretek, hogy meg fog történni. Ez
sem tükröződik semmilyen módon ebben a szerkezeti tervben. Röviden ennyit
szerettem volna és egyáltalán nem alapos hozzászólásként elmondani. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Kérdezem,
Ügyvezető asszony, vagy Főépítész úr válaszol-e a kérdésekre.
Paksi Szilvia, a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft. ügyvezetője:
Köszönöm szépen. Vegyük sorra. Az első: a régen hogy volt és, hogy a legkevesebb
ideje pont a csúcs testületnek van, ebben mélyen egyetértek természetesen. Az
időpontot nem mi választottuk meg, tehát mint említettem júniusban lett az utolsó
jogszabály elfogadva, tehát korábban nem is lehetett elkészíteni a tervet.
Természetesen a véleményezési szakaszban bármilyen kisebb körben vagy nagyobb
körben vagy ahogy gondolják nagyon szívesen végig tudjuk venni akár pontról pontra
is a kéréseket, illetve a változtatásokat. Itt egymás után nagyon sok olyan felvetés
született, az egyik rögtön ez a 26-os, hogy valóban miért nem szerepel a tervben. Azt
tudni kell, hogy vannak az ún. országos elhatározások, amelyek a területrendezési
országos tervben vannak benne. Ezek gyakorlatilag országos szintű elemek, amelyek a
mi számunkra nem kiegészíthetők. Ami kiegészíthető azok település elkerülő
szakaszok, ez van még a megyei tervhez hozzárendelve, tehát amikor itt szóba került,
hogy a szerencsi elkerülő, a bizottsági ülésen úgy tudom ez felmerült, akkor ezt
természetesen fel tudjuk tüntetni, a 26-os utat mi beemeltük mint térségi jelentőségű
elemet. Megkaptuk azt a digitális állományt, amit az országos terv készítői a Lechner
Tudásközpont rendelkezésünkre bocsátott, mint ahogy az összes megyei terv
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készítőjének is, ezek kötelező típusú elemek a mi részünkre, amelyeknek a fel nem
tüntetése tulajdonképpen nem megyei kompetencia. Még egyszer hangsúlyoznám,
hogy szóba került, hogy 4 sávos nyomvonalak nem lettek feltüntetve. Szintén a
Lechner Tudásközpont kidolgozott egy olyan rendkívül szigorú tartalmi
követelményrendszert, 4 tr.-nek hívják, amely gyakorlatilag a terület rendezési
terveknek is a pontos megnevezése. A 4 nyomósított út feltüntetése nem áll
módunkban, tehát pontosan megszabta, hogy miket tudunk feltüntetni a terven, így
például a kisvasúti elemek sem tartoztak ebbe bele. Ezért nincsenek feltüntetve például
a kisvasúti elemek, csak szeretném mondani. A kerékpárutakat természetesen
jegyeztem, tehát a javaslat is mind belekerül. Hangsúlyoznám, hogy mivel a
Miniszterelnökségnek a szerződésébe egy márciusi jóváhagyási határidő került most
bele, ezért az, hogy a jövő héten ki kell küldeni az anyagot, ez gyakorlatilag a
visszafejtett határidőnek a számunkra rendelkezésre álló utolsó időpontja, tehát mint
említettem a véleményezés után nekünk még van a megbeszélés a partnerekkel, illetve
az Önök véleményét is bele kell dolgozni, majd az anyagba. Önöknek dönteni kell,
hogy mehet tovább ez az anyag és utána még az állami főépítésznek is van elég hosszú
ideje, a területrendezésért felelős miniszternek is van nagyon sok ideje. Tehát
gyakorlatilag én azt mondom, hogy mindezeket fel fogjuk írni, illetve a
megbeszéléseken még bármi felmerülhet, belenyúlunk természetesen az anyagba. Azt
látni kell, hogy az országos elemeket nem tudjuk mozgatni, a lehetőségünk az az, hogy
térségi szinten rögzítjük azokat a nyomvonalakat, amelyek fontosak a megye számára
és remélhetőleg a következő országos tervbe már ezek vissza emelődhetnek. Hogy
miért került ki, ezt megint nem tőlem kéne majd megkérdezni, mert nem az én tervem
vette ki. Tehát itt mindenképpen meg kell különböztetni azokat az elemeket a
szerkezeti tervben, amit én rá tudtam rakni és mi az, amit nem tudtam rárakni. Nem
tudom, ez így elfogadható, mint válasz.
Pasztorniczky István: Igen, tudomásul veszem.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. További két jelentkezőt látok.
Csiger Lajos frakcióvető úrnak adom meg a szót.
Csiger Lajos, frakcióvető: Tisztelt Ügyvezető asszony vagy témavezető asszony!
Akkor ezt a javaslattételi szakaszt bontsa már ki határidőkre, hogy meddig van még
lehetőség majd ehhez hozzászólni és, hogy azalatt milyen módszereket kívánnak
alkalmazni vagy a megyének milyen szerepe lehet abban, hogy még egyszer ezt egy
szakmai vagy politikai vitára bocsássa. Erről az előző 3 egyeztetésről például mi nem
értesültünk, én legalábbis nem emlékszem rá, hogy kaptunk volna ilyen értesítést és
hogy az új közgyűlés felállása után is lesz-e még lehetőség, vagy pedig ez pont
lezajlik, itt a kampányidőszakban?
Paksi Szilvia, a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft. ügyvezetője:
Szerződésünk szerint, amit a megyével kötöttünk pontosan rögzítve vannak, hogy
nekünk melyik napon kell leszállítani ezt az ún. véleményezési anyagot. A
véleményezési anyag leszállítása csak azt takarja, hogy véleményezésre kerül ez az
anyag, tehát nem csak az Önök véleménye fog ezen változtatni, hanem természetesen,
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mint említettem a településeké is, illetve az államigazgatási szervek is kifejthetik a
véleményeiket és ezek után fog összeállni az a végső anyag. Ez tehát az én
számításaim szerint teljesen egyértelműen át fog tolódni a választások utánra, tehát
nem tud, tehát erre van idő tulajdonképpen, hogy a véleményezés során még bármilyen
észrevétel belekerüljön. Ez nem a kampányt fogja lefedni, nem mi tűztük ki ezeket az
időpontokat, tehát ez egy az ütemezésből következő beadási határidő. Még egyszer
hangsúlyozom, amit most véleményezésre leadnánk mi arról a főépítész úrral, illetve a
vezetőséggel megbeszéléseket folytattunk természetesen, illetve még egyszer
mondom, hogy a településekkel is megpróbáltunk kezdeményezni ilyen megbeszélést,
idő még lesz rá, de nem hiszem, hogy ez a közgyűlés fog dönteni benne .
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Néhány mondattal összefoglalva, mert elég régóta
itt van nálunk ez a forrás, meg ez az elképzelés, hogy meg kell csinálni a megye
területrendezési tervét. Nagyon sokáig nem tudtunk hozzákezdeni, mert a
Parlamentnek el kellett fogadnia egy olyan kézikönyvet, ami alapján ezeknek majd
meg kell újulnia. A munkához, amikor hozzákezdett a VÁTI, akkor valóban arról
szólt, hogy minden települési önkormányzatot kiértesítettünk, kértük az ő javaslataikat.
Ez volt az az időszak, amikor a javaslattételi időszak volt. A javaslattételi időszaknak
vége. Mostanáig polgármesterek jöttek, mondták, küldték azt, hogy mit szeretnének,
mely településeket kellene terelőúttal ellátni, mely településeken szeretnének további
ipari területeket kialakítani és ezt a tervezők beépítették ebbe az anyagba. Ez volt a
javaslattételi időszak. A javaslattételi időszak lezárult, most járunk ott, amikor a
véleményezési időszak van. Véleményezési időszaknál ismét megkapja minden
település ezt az anyagot és lehetősége van további vélemények beépítésére, hogyha az
kellően megalapozott. A következő közgyűlés lesz az, amely a végleges formában
2020. márciusában dönt arról, hogy végül is milyen a megye területrendezési terve, de
ezt még meg fogja előzni természetesen a Miniszterelnökség részéről egy
miniszterelnöki kontroll, ott is le kell futtatni ezt az anyagot és ott is jóvá kell hagyni.
Tehát biztos, hogy ez a közgyűlés dönt, csak nem ebben az összetételben, hanem 2020.
márciusában a mostani elképzelések szerint. Röviden ennyi történt. Tehát minden
településnek megvolt a lehetősége. Három olyan fórumot tartott a tervező a megye
három különböző pontján, amikor meg voltak hívva a polgármesterek, jöjjenek és a
javaslattételi időszakban mondják el, hogy mit szeretnének a településeiken, mert nem
egy alkalommal, például egy elkerülő út beépítése során, hogyha ezt mi betesszük a
tervbe, akkor arra a területre ahol az elkerülő út vezet, egy korlátozott engedélyezési
folyamat szükséges. Jól is néznénk ki, ha ők engedélyeznének mindenféle más
területkiosztást, miközben mi azt terveztük meg a nagy megyei területrendezési
tervben, hogy ott elkerülő út fog menni. Tehát van még lehetőség további vélemények
beépítésére, de azok most már kellően megalapozottak kell, hogy legyenek. Vadnai
Zoltán képviselő úrnak adom meg a szót.
Vadnai Zoltán: Köszönöm szépen! Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés! Csak azért
kértem szót, hogy itt a kampányidőszakban mindenféle politikai rémhírterjesztést
megelőzve elmondjam, hogy a 26-os út kapcsán, ha jól tudom az elmúlt esztendőben
zárult le, és az év elején lépett hatályba az a kormánydöntés, amely a 26-os számú főút
Sajószentpétert elkerülő szakaszát irányozza elő. Nevesítve egyébként a
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Sajószentpétertől Berentéig terjedő szakaszról van szó, úgyhogy ez után következett a
területrendezési terv elfogadása, az országos után, a kormányhatározat természetesen
érvényes, a forrás is mellé van rendelve, úgyhogy ebben semmi nem változott.
Köszönöm szépen!
Török Dezső, a közgyűlés elnöke Köszönöm szépen. Más képviselő jelentkezését
nem látom. Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról,
amelyhez egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen,
0 nem és 3 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
39/2019. (IX. 12.) határozata
Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv egyeztetési
változatának elfogadására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv egyeztetési változatának elfogadására
vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés elfogadja a jelen előterjesztés mellékletében foglalt BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv egyeztetési változatát.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintettek részére a Borsod-AbaújZemplén Megyei Területrendezési Terv egyeztetési változatát véleményezésre
küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a Közgyűlés elnöke
azonnal

5. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00014 azonosító számú, Borsod-AbaújZemplén megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatás a helyi
esélyegyenlőségi programhoz kapcsolódóan című pályázat előrehaladásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a
Mellékletek között 07. sorszám alatt.

28
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertetni szíveskedjen.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Közgyűlés! A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a pályázat keretében a 2019. évben,
egy Megyei Felzárkóztatási Fórumot és két Fórum Munkacsoport Ülést valósított meg.
Megrendezésre kerültek a megye hét különböző településén közösség együttműködést
erősítő rendezvények, amelynek keretében a lakosság részére egészségügyi szűrésre is
sor került. A pályázat legfontosabb szakmai tevékenysége a szolgáltatási út térkép
elkészítése céljából, a felzárkózási munkatársak naprakész adatbázist készítettek és 10
fős csoportokban fókuszcsoportos interjúkat vettek fel a megye településeinek
polgármestereivel és szakmai munkatársaival. A tájékoztató az előzőekben említett
tevékenységek bemutatásáról szól, valamint az eddig elért eredményeket ismerteti.
Erre kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztató szíveskedjen tudomásul venni.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót 2 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 11 egybehangzó igen szavazattal támogatásra
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 ! Bizottságunk
is tudomásul vette a beszámolót, tájékoztatót. Köszönöm szépen!
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a Közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 19 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a tájékoztatót
tudomásul vette. Köszönöm szépen.

6. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
bizottságainak 2014-2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke
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Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság
elnöke
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a
Mellékletek között 08. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertetni szíveskedjen.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Közgyűlés!
Szervezeti és Működési Szabályzatunk 47. § (6) bekezdése alapján a bizottságok
tevékenységükről a közgyűlésnek beszámolási kötelezettséggel tartoznak és a
beszámolás rendjéről a megyei közgyűlésnek a munkaterve elfogadása során kell
döntenie. A Közgyűlés 2019. évi munkatervében döntött arról, hogy a 2019.
szeptember 12-ei ülésen tárgyalja a közgyűlés bizottságainak 2014 és 2019 évi
tevékenységeiről szóló beszámolót. A közgyűlés bizottságai a Pénzügyi és Társadalmi
Bizottság, a Területfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló
Bizottság, ennek a beszámolási kötelezettségnek tettek eleget az előterjesztéssel, ennek
megtárgyalását és elfogadását kérjük a Tisztelt Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Mind a három bizottságunk
tárgyalta az előterjesztést. Felkérem, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: A bizottság 11
egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Bizottságunk
a Területfejlesztési Bizottság beszámolóját, azaz a saját bizottságunk beszámolóját
tárgyalta és 11 igennel elfogadta a határozati javaslatot.
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 9 egybehangzó igennel támogatta
a bizottsági beszámolók elfogadását és egyben köszönetét fejezte ki a hivatali
apparátusnak a bizottsági munka előkészítésében, illetve a napirendeknek az
előkészítésében is és a mi munkánkat segítő támogatásukat, ezúton is köszönjük.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 18 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
40/2019. (IX. 12.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése bizottságainak
2014.-2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és
elfogadta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és
Társadalmi Bizottsága, Területfejlesztési Bizottsága, valamint Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottsága 2014-2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal

7. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2019. I. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés alelnöke, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár Bizottság elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 9. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertetni szíveskedjen.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés! A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár a 2013-as megalakulása óta, a térség
arculatformáló és identitásőrző elemének gyűjtőhelyévé vált. Magába foglal és
menedzsel minden olyan értéket, amely környezeti, történelmi, tradicionális, vagy
tudományos szempontból fontos részét képezi a megyének. A bizottság a nemzeti
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értékgyűjtés, azonosítás terén kitűzött céljaihoz egyre közelebb kerül, hiszen a 2014.
évi adatok szerinti 22 értékhez képest, a 2019. augusztusi nyilvántartás szerint
meghaladta a 200 nemzeti értéket, valamint 60 településen működnek a térségben
Települési Értéktár Bizottságok, települési értéktárak. A beszámolóban bemutatásra
került továbbá a már lezárult HUNG-2018 kódszámú pályázat keretében megrendezett
iskolai vetélkedő, valamint a HUNG-2019 pályázati felhívás keretében benyújtott
nyertes pályázatunk tervezett feladatai és azok megvalósításának tervei. Ennek
elfogadását kérjük a Tisztelt Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A beszámolót mind a három
bizottságuk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottságunk a beszámolót és
a határozati javaslatot 10 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonya:
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk az értéktár bizottság
tevékenységét egyértelműen sikertörténetként értékelte a bizottsági ülésünk során,
köszönetét fejezve ki mindazoknak, akik ebben tevékenykedtek bármilyen formában
is. 9 egybehangzó igennel támogatjuk az elfogadását.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Szegedi Judit képviselő asszonynak adom meg a szót.
Szegedi Judit: Köszönöm a szót! Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Képviselőtársaim! A
bizottsági ülésen is elmondtam, most is szeretném megismételni, hogy valóban egy
sikertörténet az értékbizottság munkája, hiszen ez egy olyan bizottság, ahol nem
voltak politikai nézetkülönbségek, hanem valóban csak az értékeket néztük és büszkék
voltunk arra, hogy megyénkben milyen sok-sok érték lelhető fel. Külön köszönöm a
bizottságnak, hogy Kossuth Zsuzsanna szellemi örökségét felvállalta, az értékek közé
felvette és köszönöm a Közgyűlésnek, Elnök úrnak, Főjegyzőnek, hogy a Megyeháza
falán Kossuth Zsuzsanna domborműve fellelhető, lehetőséget biztosítva ezáltal, hogy
ezt a csodálatos értéket megőrizve folyamatosan, évről- évre a Magyar Ápolók Napján
megemlékezzünk erről az értékről és itt koszorút helyezzünk el. Magam részéről a
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következő ciklusban képviselőként nem fogok részt venni, de az értéktárnak a
bizottságát, ezt a szellemi örökséget a Magyar Ápolási Egyesület megyei elnökeként
szeretném támogatni és segíteni és még egyszer csak gratulálni tudok a bizottság
munkájához, hogy ezt az értéket tovább vitte. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm képviselő asszony hozzászólását. Más
képviselőt nem látok jelentkezni.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 19 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
41/2019. (IX. 12.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén
2019. I. félévi tevékenységéről.

Megyei

Értéktár

Bizottság

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2019. I. félévi
tevékenységéről szóló beszámolót, és az alábbi döntést hozza:
A Bizottság elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság
2019. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
értelem szerint

8. Javaslat a „Kurityánért” Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a
Mellékletek között 10. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertetni szíveskedjen.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Közgyűlés! A
"Kurityánért" Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Icsó Miklósné 2019. március 18.
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napján kelt levelében anyagi támogatásért fordult a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés elnökéhez, a 2019. szeptember 28. napján, második alkalommal
megrendezésre kerülő, „Amatőr előadók találkozása Kurityánban” elnevezésű
rendezvény támogatásához. Elnök úr 50.000,-Ft összeggel javasolja támogatni a
rendezvény költségeit. és mivel alapítványról van szó, a Tisztelt Közgyűlés
hozzájárulása szükséges. Ezt kérjük a Tisztelt Közgyűléstől. Köszönöm szépen!
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Egy bizottságunk, a Pénzügyi és Társadalmi
Bizottság véleményezte az előterjesztést. Kérem elnök urat, ismertesse a bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr,
Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. 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 20 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
42/2019. (IX. 12.) határozata
Tárgy: „Kurityánért” Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Kurityánért”
Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés a „Kurityánért” Alapítvány (3732 Kurityán, Kossuth Lajos utca
109.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 50.000,- Ft támogatást biztosít, amelyet
az Alapítvány kizárólag a 2019. szeptember 28. napján, második alkalommal
megrendezésre kerülő, „Amatőr előadók találkozása Kurityánban” elnevezésű
rendezvény költségeinek fedezetére fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a BorsodAbaúj-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
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Határidő:

értelemszerűen

2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

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

9.

Dr. Kovács János főjegyző
értelemszerűen

Javaslat a „Felsőbarcikáért” Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a
Mellékletek között 11. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, az előterjesztést
ismertetni szíveskedjen.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: A „Felsőbarcikáért” Alapítvány
kuratóriumának elnöke, Hazag Mihály 2019. április 23. napján érkeztetett levelében
anyagi támogatásért fordult a Megyei Közgyűlés elnökéhez a 2019. október 19. napján
megrendezésre kerülő „Népdalest” elnevezésű rendezvény költségeinek
támogatásához. Elnök úr 50.000,-Ft összeggel javasolja támogatni a rendezvény
költségeit és mivel alapítványról van szó, a Tisztelt Közgyűlés hozzájárulása
szükséges ehhez. Ennek megadását kérjük a Tisztelt Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A javaslatot egy bizottságunk, a Pénzügyi és
Társadalmi Bizottság véleményezte. Felkérem elnök urat, ismertesse a bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr,
Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
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Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 21 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
43/2019. (IX. 12.) határozata
Tárgy: „Felsőbarcikáért” Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Felsőbarcikáért”
Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés a „Felsőbarcikáért” Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Táncsics
Mihály utca 52.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 50.000,- Ft támogatást
biztosít, amelyet az Alapítvány kizárólag a 2019. október 19. napján az idősek
napja keretében megrendezésre kerülő „Népdalest” elnevezésű rendezvényük
költségeinek fedezetére fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a Borsod-AbaújZemplén 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:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

10. Javaslat a Szendrői Százszorszépekért Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a
Mellékletek között 12. sorszám alatt.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, az előterjesztést
ismertetni szíveskedjen.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés! A
Szendrői Százszorszépekért Alapítvány képviselője, Liptákné Spisák Beáta 2019.
július 05. napján érkeztetett levelében anyagi támogatásért fordult a Megyei
Közgyűlés elnökéhez, a szendrői Százszorszép Majorette Csoportnak a 2019.
szeptember 19-22. napja között, a horvátországi Porec városában megrendezésre
kerülő V. Istria Fesztiválon való részvételének támogatásához. Elnök úr 50.000,-Ft
összeggel javasolja támogatni a fesztivál költségeit és mivel alapítványról van szó, így
a tisztelt közgyűlés hozzájárulása szükséges, ennek megadását kérjük a Tisztelt
Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A javaslatot egy bizottságunk, a Pénzügyi és
Társadalmi Bizottság véleményezte. Felkérem elnök urat, ismertesse a bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Úr,
Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal támogatásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit,
a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
44/2019. (IX. 12.) határozata
Tárgy: Szendrői Százszorszépekért Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Szendrői
Százszorszépekért Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő
döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Szendrői Százszorszépekért Alapítvány (3752 Szendrő, Fő út 18.)
(a továbbiakban: Alapítvány) részére 50.000,- Ft támogatást biztosít, amelyet az
Alapítvány kizárólag a szendrői Százszorszép Majorette Csoportnak a 2019.
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szeptember 19-22. napja között, a horvátországi Porec városában megrendezésre
kerülő V. Istria Fesztiválon való részvétele költségei 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:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

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

Dr. Kovács János főjegyző
értelemszerűen

11. Javaslat a Tokaji Írótábor 50. évfordulója méltó megünneplésének
előkészítését szolgáló döntések meghozatalára
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a
Mellékletek között 13. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A közgyűlés tagjainak kiosztásra került az anyag.
Kérem Főjegyző urat, ismertesse az előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök Úr, tisztelt közgyűlés! A
Tokaji Írótábor 2022-ben ünnepli alapításának 50. évfordulóját, amely jeles esemény
méltó megünneplésének előkészítő munkálatai már az ez évi 2019. augusztus 15. és 18
között megtartott rendezvény során megkezdődtek. Az előterjesztés arra tesz
javaslatot, hogy a megyei önkormányzat a költségvetési lehetőségeihez mérten járuljon
hozzá jelentős hagyományokkal bíró megyei rendezvény jó hírnevének öregbítéséhez
és a jubileum méltó megünnepléséhez, illetve egyik kvázi örök vállalásként a megyei
közgyűlés azt vállalná, hogy amíg a Tokaji Írótábor ezt az éves hagyományát a
tulajdonképpen a domborműveknek az elkészíttetését és felállítását a Millenniumi
Emlékparkban vállalja, addig a megyei közgyűlés lesz ennek a költség állója. Erről
szól ez a bizonyos előterjesztés. Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést bizottságok
nem véleményezték. Képviselőtársaim olvashatták, hogy valójában a
kezdeményezéshez egyenlőre három tag csatlakozott, Tokaj Város Önkormányzata,
maga az Írótábor és a megyei önkormányzat. Az aláírás után, illetve azzal egy időben
jelezte Miskolc Városa Megyei Jogú Önkormányzata is, hogy szeretne csatlakozni az
50. évforduló méltó megünnepléséhez. Maga az aláírás, illetve a nyilatkozat, amit tett
a három aláíró, az egy nyílt nyilatkozat volt, ehhez a jövőben bárki és úgy néz ki, hogy
gazdasági társaságok is fognak csatalakozni. Tehát Miskolc város önkormányzata már
csatlakozni fog és azt gondolom, hogyha egy ilyen irodalmi esemény megélt 47 évet,
akkor a méltó megünnepléséről, főleg az 50. évfordulóról főleg gondoskodni kell. Az
előzetes információink szerint egy ilyen domborműnek az elkészítése egy olyan 500
ezer forintos összegben fog majd megjelenni a költségvetésben, így akár még az elnöki
keretből is finanszírozható és az évenkénti emléktábla költsége, olyan 100 ezer forint
lesz. Ennek a függvényében kérem a közgyűlés tagjait további kérdések, ha vannak,
legyenek szívesek 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
45/2019. (IX. 12.) határozata
Tárgy: A Tokaji Írótábor 50. évfordulója méltó megünneplésének előkészítését
szolgáló döntések meghozatala
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Tokaji Írótábor 50. évfordulója méltó megünneplésének előkészítését
szolgáló döntések meghozatalára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Tokaji Írótábor 2022. évben esedékes 50.
évfordulójára – az esemény méltó megünneplése érdekében és a költő munkássága
előtti tiszteletét kifejezve – elkészítteti Tompa Mihály bronz emléktábláját, annak
a Tokaji Millenniumi Emlékparkban történő elhelyezése céljából. Az emléktábla
elkészítésének költségeit a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a 2022.
évi költségvetéséből biztosítja.
2. A Közgyűlés kinyilvánítja azon szándékát, hogy mindaddig, amíg a vonatkozó
jogszabályok értelmében a megyei önkormányzatnak lehetősége van önként vállalt
feladat ellátására, addig – költségvetési lehetőségeinek függvényében – a Tokaji
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Millenniumi Emlékparkban a Tokaji Írótábor által évente átadásra kerülő
emléktábla elkészítésének költségeit viseli. A Közgyűlés felkéri elnökét arra, hogy
a mindenkori költségvetési tervezés során – a hatályos jogszabályi keretek között
és költségvetési lehetőségekhez mérten – juttassa érvényre a Közgyűlés ezen
szándékát.
Felelős:
a Közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen

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

Zárt ülést követően

13. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Egyebek napirendi ponton belül pedig két
képviselőtársam jelezte hozzászólási szándékát. Pasztorniczky István képviselő úrnak
adom meg a szót.
Pasztorniczky István: Köszönöm a szót elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt
Képviselőtársaim én egy éve durván, hogy jogilag független képviselőként, ám
politikailag nem függetlenként, a Mi Hazánk Mozgalom képviselőjeként ülök itt a
közgyűlésben és 9 éve már, hogy tagja vagyok a közgyűlésnek. E minőségemben, mint
a Mi Hazánk Mozgalom képviselője ma reggel részt vettem a Területi Választási
Bizottság ülésén, ahol olyan döntés született, hogy elutasították a Mi Hazánk
Mozgalom listájának nyilvántartásba vételét. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban nem
fogunk együtt dolgozni, úgyhogy ezt az alkalmat ragadnám meg arra, hogy kifejezzem
köszönetemet az együttes munkáért. Azt gondolom, hogy emberileg kellő tisztelettel
és önmérséklettel végeztük itt a munkánkat. Én kívánok mindenkinek a kampányra és
a továbbiakban is kellő kitartást, önmérsékletet, jó egészséget és köszönöm szépen
még egyszer együttes munkát. Ennyit szerettem volna elmondani.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Megadom a szót
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Lukács András frakcióvezető úrnak.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr! Tisztelt képviselőtársak!
Őszintén bevallom, hogy 1994-ben megilletődve léptem be először a Megyeháza
kapuján, hogy megválasztott megyei képviselőként a Díszteremben helyet foglaljak az
akkor még ismert magas támlás, bársony bevonatú padsorokban. Felemelő érzés volt
kezet fogni és azonnal természetes módon tegeződni a Kisgazda Horváth Lajos
bácsival, ha emlékszik még rá valaki, vagy a Település Szövetség képviseletében
megválasztott Kupa Mihállyal, a Kereszténydemokrata Rusznák Miklóssal és
folytathatnám a sort, hiszen az MDF-ből, MIÉP-ből , Munkáspártból, a Szabad
Demokraták Szövetségéből és természetesen az akkor legnagyobb frakciót adó
MSZP-ből sok tisztességesen tenni akaró, felkészült embert ismertem meg. És ez az
érzés megismétlődött '98-ban, 2002-ben, 2006-ban, '10-ben és '14-ben is, immár 25
éve folyamatosan ért az a megtiszteltetés, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés tagja lehetek. Körbenézve a teremben hasonló érzés töltheti el Dr. Csiba
Gábort, Vécsi István barátomat, hiszen őket is ugyanez a megtiszteltetés érte,
mindhárman folyamatosan vagyunk 25 éve tagjai a megyegyűlésnek. Azért kértem
szót elnök úrtól, mert hasonlóan több képviselőtársamhoz a következő testületnek már
nem leszek tagja, nem vállaltam a jelöltséget, így illik elköszönni azoktól, akikkel
eddig együtt dolgoztam, illetve akik a jövőben folytatják a megye lakóinak érdekében
végzett, hát egyáltalán nem hálás, ugyanakkor megtisztelő munkát. Mondom ezt akkor
is, ha az önkormányzatiság rendszerváltást követő útkereső kiépülése és a mai nap
között hatalmasat változott és legőszintébb sajnálatomra, erőteljesen lecsökkent a
közgyűlés közvetlen szerepe az embereket érintő közszolgáltatások megszervezésében,
biztosításában. Emlékezünk az egészségügyben, a szociális-és gyermekvédelmi
ellátásban, az oktatás, művelődés, kultúra, sport területén, vagy a terület-és
településfejlesztés során, hogy csak a legismertebbeket említsem, hatalmas
kihívásoknak, átalakítási, változtatási, fejlesztési igényeknek kellett megfelelni. Ma
már szinte hihetetlen volt, amikor több, mint 70 intézményt működtetett ez a testület,
70 intézménnyel láttuk el a megye lakosságának igényeit. Ebben természetesen a
felelős a lakosság igényeit, elvárásait napi szinten ismerő képviselőtársakra és
felkészült, magas szakmai ismeretekkel felvértezett hivatali apparátusra számíthattam.
Ki emlékszik még a legendás érveléseiről ismert Veresné dr. Jakab Zsuzsa főjegyzőre
vagy a mindig higgadt Illés Palira, a minden szakterületen otthon levő Alföldi
Lászlóra, aljegyzőre, a pénzügyekben kőkeményen tárgyaló Szemán Ilonára vagy az
egészségügy koordinálójaként Dr. Kukla Máriára és a sort folytathatnám, mert a 25 év
alatt nagyon sok jó szakemberrel dolgozhattam együtt és ugyanez jellemzi a jelenlegi
időszakot is. Nem szeretnék senkit megsérteni a Hivatal mai dolgozói közül, ezért nem
említettem, nem említek közülük senkit név szerint, bár mindenkinek ezúton is
köszönöm a képviselői munkámhoz nyújtott elengedhetetlen segítséget, korrekt
emberi viszonyt. Tisztelt Közgyűlés negyedszázad alatt megéltem sok nehéz döntést,
volt, amikor saját kormányukkal kellett szembe szállni, mert ezt éreztük az egyedüli
lehetséges opciónak. Voltak szép megható pillanatok, amikor személyes emberi
sorsokban sikerült valami jót, valami maradandót tenni és voltak sajnos ma már
szégyellnivaló esetek, amelyek az egész megyére vetettek rossz fényt, hogy csak a ITC
ügyét, vagy a zsújtai ingatlant említsem. Ám, amire ma is szívesen emlékszem vissza
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például, amikor az Ópusztaszeri megyék országos gyűlése előestéjén egy asztalnál
poharazgat a szocialista Galuska Laci Szabó Dénessel, a MIÉP-es Miklós Árpáddal,
vagy a kisgazda Vallus Jánossal és az SZDSZ-es Farkas Zolival, majd egymással
licitáltak ki tud szebb és több magyar nótát, népdalt énekelni . Mert ez így volt, akkor
természetes.
Tisztelt Közgyűlés! Búcsúzásként először a megye lakóinak szeretném megköszönni,
hogy támogató szavazataikkal lehetővé tették 25 éven át a képviselői munkát.
Köszönöm a bizalmat, remélem rászolgáltam, megszolgáltam. Köszönöm
képviselőtársaimnak bármilyen padsorban, bármilyen színezetben ültek itt a munkát,
frakcióvezető társaimnak a korrekt együttműködést. Engedjék meg, hogy első
mentoromnak, Szabó Györgynek e helyről is kívánjak jó egészséget és még hosszú,
tartalmas életet.
Végezetül szeretném megköszönni Elnök úrnak, Alelnök asszonynak és Főjegyző
úrnak és rajtuk keresztül a hivatal minden dolgozójának az emberi hangot, a korrekt
munkakapcsolatot. Kívánok mindannyiuknak, mindannyiótoknak jó egészséget,
családi körben sok boldogságot és aki bizalmat kap a következő testületben, a megye
lakói érdekében eredményes munkát. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úrnak a
gondolatait. Csiger Lajos frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Csiger Lajos frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Közgyűlés! Én ugyan nem
jelentkeztem be előre, de már gondoltam arra, hogy ezek a jelentkezések ilyen búcsú-,
és köszönőbeszédek lesznek. Gratulálok a 25 évhez, akinek 25 éve van, annak is,
akinek 5 és nem tudom kivel találkozunk a következő közgyűlésen, de magam
nevében, én is szeretném a közös munkát, az együttműködést megköszöni az elmúlt 5
évben, mind a hivatal dolgozóinak, mind az elnökségnek, mind a frakciónak és az
ellenzéknek is. Remélem, hogy jó emlékekkel fogunk visszagondolni erre az 5 évre és
ha találkozunk, akkor köszönünk újra egymásnak. Köszönöm szépen!
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Miklós Árpád frakcióvezető
úrnak adom meg a szót.
Miklós Árpád frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Közgyűlés! Én is mondok
egy rövid köszönetet. Köszönöm a választóknak, hogy lehetővé tették, hogy 5 évvel
ezelőtt bekerüljünk a megyei közgyűlésbe. Úgy gondolom, nemzetünket szolgáltuk.
Köszönöm Elnök úrnak, Főjegyző úrnak, Képviselőtársaimnak ezt az 5 évet vagy
akivel az előző ciklusban is voltunk, 9 évet, hogy együtt dolgozhattunk, jól éreztem
magamat és úgy éreztem, hogy mindenki tiszta szívvel a saját nemzetét szolgálja, a mi
megyénknek a lakosságát szolgálja. Csak ki így gondolta, hogy előbbre jut a megye, ki
pedig úgy gondolta, hogy úgy jut előbbre a megye. Úgyhogy én köszönöm az
együttműködést és jó egészséget, szebb magyar jövőt kívánok mindenkinek!
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Több
hozzászólást nem látok.
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Az én hozzászólásom két részből fog állni. Először egy szolgálati közleményt
szeretnék képviselőtársaimnak mondani. Mindenki megkapta az asztalán lévő
tájékoztatót, ami arról szól, hogy annak idején amikor a képviselői munkát
megkezdtük, akkor egy 342 ezer forintos laptopot kaptunk a képviselői munkánk
segítése érdekében. Kérem képviselőtársaimat, mint ahogy az le van írva, szeptember
30-ig nyilatkozzanak arról, hogy meg kívánják e vásárolni vagy nem a laptopot és ha a
döntés megszületett, akkor október 10-ig meg kell vásárolni, vagy le kell adni a
laptopot. Ennek függvényében, akkor haladjunk tovább.
Tisztelt Képviselőtársak! Megérkeztünk az 5 éves ciklus lezárásához. A közgyűlési és
a bizottsági munkánkról a mai napon már több napirendi pontnál szó esett, arra már
nem kívánok kitérni. Egy kicsit visszatekintve a mögöttünk hagyott időszakra a megye
életében. Gazdasági fejlesztésekben egy nagyon gazdag időszakot tudhatunk magunk
mögött. A megyébe érkező fejlesztési források mértékét tekintve, nem csak arról a
mintegy 100 milliárd forintról, ami a Terület és településfejlesztési Operatív Program
kapcsán érkezett, hanem számos egyéb uniós program kapcsán tudtunk segíteni a
megyében élőknek az itt maradásban, egy picit az életkörülmények javításában. A
közgyűlés késlekedése miatt azt mondom, hogy egyetlen eurocent lehívása sem fog
késlekedni, hisz mi mindig meghoztuk azt a döntést, ami éppen aktuális időben kellett,
hogy megtörténjen.
A kötelezően elvégzendő tevékenységeiken túl, pedig önként vállalt tevékenységet is
szép számban végeztünk az elmúlt 5 évben. A teljesség igénye nélkül hadd említsek
néhányat, mint például a megyaszói jégkár után a tetők helyreállításában közel 90
családnak tudtunk segíteni azzal, hogy hozzájárultunk a tetők helyreállításának anyagi
támogatásához, illetve az elmúlt időszakban civil, nyugdíjas és önkormányzati, sport
és kulturális rendezvényeket tudtunk támogatni. Saját forrásból megvalósítottuk,
elkészítettük és megújítottuk a megyei környezetvédelmi programot, erre nem kaptunk
központi forrást. Központi pályázat volt viszont a megye klímastratégiájának a
kidolgozására és el is végeztük, amelyet az elkövetkezendő időszakban sok olyan
település, aki a megyében megtalálható és pályázik ezen a területen, az jó szívvel tudja
használni ezt, mint alapanyagot.
Ezen túlmenően megújult a Megyeháza környezete is. Rendeződött a Díszterem előtti
aula, a hivatal földszint és első emeletét újítottuk fel, megújítottuk a gépparkunkat.
Akik a Városháza felől érkeztek talán láthatták, hogy a nagy kapu éppen hiányzik,
akik gépkocsival érkeztek, azok nem biztos, hogy észlelték ezt. A kapu le van szedve,
el van szállítva restaurációra, ha minden igaz október végére megújul. A régi formában
fog díszelegni visszahelyezve a helyére. Ez is támogatással fog megvalósulni, de a
megyei önkormányzat kezdeményezésére.
A közgyűlési munkára visszatérve, a munkatervben szereplő közgyűléseinket minden
alkalommal meg tudtuk tartani, nem kellett elhalasztani egyetlen egy közgyűlést sem
mondjuk, határozatképtelenség miatt. Döntéseink nagy részét konszenzussal hoztuk,
együttes szavazással. Politikai villongások nagyon ritkán fordultak elő.
Zárszóként pedig szeretném megköszönni minden képviselőtársamnak a 2014-2019.
közötti időszakban a megye érdekében végzett képviselői munkát. Köszönöm
Főjegyző úrnak és a hivatalnak azt az 5 éves együttműködést, amit az lemúlt
időszakban tanúsítottak. Jó szakmai felkészüléssel, valóban pártatlanul tették ezt és
mindig lehetett számítani a hivatal dolgozóira.
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A mai közgyűlésünket ezennel bezárom. További szép napot kívánok mindenkinek.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke

