Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc

III-2141-25/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2019. november 28. napján
10:00 órakor tartott üléséről üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aros János
Bánné dr. Gál Boglárka
Bíró László
Budai Erzsébet
Csiger Lajos
Dr. Csuzda Gábor
Farkas Péter Barnabás
Gúr Nándor László
Hajdu Hajnalka

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

Knopp Richárd
Kovács József
Köteles László
Kulcsár Ildikó
Majoros László Ferenc
Marton Péter
Dr. Solymosi András János
Szabó Gergely

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

Szalai Szabolcs
Szamosvölgyi Péter István
Szeles András
Dr. Szemán Ákos Gyula
Szőcs-Józsa Zoltán
Tamás Barnabás László
Taskó József
Vadnai Zoltán Géza
Vaskó Ferenc

Távol: Kiss Sándor, Nagy-Korsa Judit Anna, Pap Zsolt
Meghívottak:
A. Országgyűlési képviselők
1. Csöbör Katalin
2. Hubay György
3. Riz Gábor
4. Demeter Zoltán
5. Dr. Hörcsik Richárd
6. Koncz Ferenc
7. Tállai András
8. Juhász Péter
9. Dr. Varga László
B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
1. Dr. Gerőcs-Tóth Andrea főigazgató
C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
1. Veres Pál polgármester
D. napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
1. Kulcsár Balázs a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Borsod-AbaújZemplén Megyei Adó-és Vámigazgatóságának osztályvezetője

megjelent
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
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(meghívó szerinti 17. napirend)
2. Fejes László a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai
tanácsadója (meghívó szerinti 18. napirend)
3. Lipták Attila tűzoltó dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója (meghívó
szerinti 19. napirend)
4. Deé András a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Északkeletmagyarországi Térség térségi igazgatója (meghívó szerinti 20.
napirend)
5. Csont Csaba az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság
műszaki igazgatóhelyettese (meghívó szerinti 21. napirend)
E. a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
1. Szebényi Gáborné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német
Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. Farkas László, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Területi
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
3. Szónoczki Mária, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ruszin Területi
Nemzetiségi Önkormányzat
4. Veresné Gergely Angéla, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
F. a sajtó képviselői
1. Észak-Magyarország
2. Európa Rádió
3. Irány TV
4. KULCS Magazin
5. MIKOM Kft.
6. MTI
7. Putnok Városi TV
8. Rádió M
9. RTL Klub
10. Szent István Rádió
11. TV2
12. Zemplén TV
13. Sajómente hírportál
14. Szuperinfó
15. Globo TV

igen
igen

igen

igen

nem
nem
nem
nem

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

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak:
Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző, Dr. Sáfrány Borbála osztályvezető, Mácsai
Mónika Melinda pénzügyi csoportvezető, Simon Gáborné informatikus, SzigetiMolnár Krisztina jegyzőkönyvvezető.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelettel
köszöntöm a közgyűlés megjelent tagjait, meghívott vendégeinket, valamint a hivatal
részéről megjelent munkatársakat. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatképes, mivel 29 megyei
önkormányzati képviselőből 26 van jelen. Az ülést megnyitom. Kérem, szíveskedjenek
pultjaikat bekapcsolni, jelenléti szavazást kérek. Kérem, szíveskedjenek megnyomni
az igen gombot.
Köszönöm.
Megállapítom,
hogy
26
megyei
önkormányzati képviselő van jelen a
teremben.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatni szeretném a közgyűlést,
hogy Nagy-Korsa Judit, Kiss Sándor és Pap Zsolt képviselők jelezték, hogy nem
tudnak részt venni a mai ülésen.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (3a) bekezdése alapján tájékoztatom a
közgyűlést a legutóbbi ülést követően két fontos eseményről. Az egyik fontos
esemény, 2019. november 25-én közös megegyezéssel úgy döntöttünk, hogy Dr.
Kovács János főjegyző közszolgálati jogviszonyát 2020. január 25. napjával
megszüntetjük, egyidejűleg a munkavégzés alól erre az időszakra mentesítettem. A 2.
fontos dolog: a tegnapi napon 2019. november 27-én a Megyei Önkormányzatok
Országos Szövetségének ülésén a Szövetség társelnökévé választottak, mint a BorsodAbaúj-Zemplén Megye közgyűlési elnökét.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom a
közgyűlést, hogy a közgyűlés 2019. évi munkatervében a mai ülésre tervezett
valamennyi előterjesztés megtárgyalására sor kerül. A kiküldött meghívóban
foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a napirend elfogadására. Megkérdezem,
hogy a közgyűlés tagjai részéről egyéb napirendi javaslat van-e? Amennyiben igen,
kérem, szíveskedjenek ezt megtenni.
Amennyiben nincs, a javaslatról a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a napirendi javaslat elfogadásáról.
Köszönöm.
Megállapítom,
hogy
a
Közgyűlés 26 igen szavazattal elfogadta a
napirendi javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
59/2019. (XI. 28.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. november
28.-ai ülése napirendjének megállapítása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. november 28.-ai
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2019.
költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke

évi

2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. évi
munkatervére
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
3. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyző
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője
4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi Éves Ellenőrzési Tervére
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
5. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv módosítása
egyeztetési eljárásának állásáról
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
6. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
7. Tájékoztató
a
TOP-5.1.1-15
Foglalkoztatási
és
együttműködés
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében
megvalósításának előrehaladásáról
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke

gazdaságfejlesztési
című
pályázat

8. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
kapcsolatainak 2019. évi helyzetéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke

nemzetközi

9. Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
10. Javaslat Kazincbarcika Város Környezetvédelmi Program
véleményezésére
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke

tervezetének
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11. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj, valamint a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj odaítélését előkészítő
bizottságokba megyei önkormányzati képviselők delegálására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
12. Javaslat
a
döntés-előkészítő
bizottságba
történő
delegálásról
és
projektmenedzsment feladatok ellátásáról szóló 11/2016. (II. 18.) határozat
módosítására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
13. Javaslat az Észak-magyarországi Területi Vízgazdálkodási Tanácsba történő
delegálásra
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
14. Javaslat a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsba történő delegálásra
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
15. Javaslat a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsba történő delegálásra
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
16. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság Működési
Szabályzatának módosítására, elnökének és tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
17. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2018. évi gazdasági folyamatairól
Előterjesztő: Kovácsné Fecz Csilla, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatója
18. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról
Előterjesztő: Dr. Vukovich Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke
19. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Lipták Attila tű. dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
20. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei munkájáról
Előterjesztő: Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Északkeletmagyarországi Térség térségi igazgatóhelyettese
21. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye ár- és belvízvédelmi helyzetéről
Előterjesztő: Rácz Miklós, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság
igazgatója
22. Egyebek
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1.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Szombati dr. Sebők Emese
aljegyző asszonyt, hogy az előterjesztést ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat az államháztartásról szóló törvénynek
megfelelően 2019. februárjában elfogadta az önkormányzat költségvetését. Ennek a
költségvetési rendeletnek a módosítására kerülő jelen előterjesztésben sor. Ezt a
beérkező bevételek, illetve a működés során felmerült átcsoportosítások teszik
szükségessé. Nem régen zajlott le az általános önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása, erre
külön támogatást kap a megyei önkormányzat, ennek a költsége került beépítésre,
azonban ehhez el kell mondani, hogy ez az összeg tartalmazza a helyi választási irodák
vezetőinek a tiszteletdíját is. Ezt a Megyei Területi Választási Iroda fizeti ki a
részükre. Ezen kívül tartalmazza még a költségvetési módosítás a bérkompenzáció
költségére kapott támogatást, illetve a saját tulajdonú gazdasági társaságnak nyújtott
kölcsön, illetve annak egy részének a visszafizetését. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot a
Közgyűlés négy bizottsága véleményezte. Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt
Közgyűlés! Tisztelt Elnök Asszony! Bizottságunk a rendelet-tervezetet 7 igen, 0 nem,
0 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az
Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok
Bizottságának elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés! A bizottság 6 igen és 2
tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
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Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 7 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Köszönöm. Tisztelt
Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! A Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság a
rendelet-tervezetet 8 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben nincs, az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a rendelet-tervezet elfogadásáról, melyhez minősített
többség szükséges.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 20 igen, 6 tartózkodás mellett
elfogadta a rendelet-tervezetet.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2019. (XII. 3.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének
-

költségvetési bevételi főösszegét

421.074.723 Ft-ban
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-

finanszírozási bevételi főösszegét
bevételi főösszegét

272.130.104 Ft-ban
693.204.827 Ft-ban

állapítja meg. (1. melléklet)”
2. §
A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének
-

költségvetési kiadási főösszegét
finanszírozási kiadási főösszegét
kiadási főösszegét

680.480.827 Ft-ban
12.724.000 Ft-ban
693.204.827 Ft-ban

állapítja meg. (1. melléklet)”
3. §
A R. 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 6. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. melléklete
lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő
második napon hatályát veszti.
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálható a Mellékletek
között 04. sorszám alatt.

2.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020.
évi munkatervére
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 05. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm. A munkaterv a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatának
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megfelelően készült, hiszen az önkormányzat éves munkaterv alapján végzi munkáját.
A Hivatal, illetve Elnök asszony megkereste mindazokat a szervezeteket, a közgyűlés
bizottságait, a megyei közgyűlési képviselőcsoportok vezetőit és a megyében működő
területi nemzetiségi önkormányzatok vezetőit, a Hivatal belső szervezeti egységeinek a
vezetőit, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokat, hogy
adjanak javaslatot a munkaterv elkészítéséhez. Ezen javaslatok alapján készült el a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2020. évre vonatkozó munkaterve. A
munkaterv továbbra is az önkormányzat, illetve a Hivatal működéséhez szükséges
rendeleteket, előterjesztéseket, valamint elsősorban a megye a gazdasági, társadalmi
tevékenységéhez, állapotához kapcsolódó tájékoztatókat tartalmaz. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot mind
a négy bizottság véleményezte. Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt
Elnök Asszony! Bizottságunk a 2020. évi munkatervet 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett egybehangzóan elfogadta és elfogadásra javasolja.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az
Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok
Bizottságának elnöke: Köszönöm Elnök asszony. Tisztelt Közgyűlés! A bizottság 9
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja és elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. És végül, felkérem
a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök
Asszony! Tisztelt Közgyűlés! A határozati javaslatot a napirendi 12 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett elfogadásra javasoljuk.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben nincs, az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
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szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű
többség szükséges.
Köszönöm.
Megállapítom,
hogy
a
közgyűlés 26 igen, 0 nem és 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
60/2019. (XI. 28.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. évi
munkaterve
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. évi munkatervéről szóló
javaslatot és azt a melléklet szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
a munkatervben meghatározottak szerint

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

3.

Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 07. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem az előterjesztő Aljegyző
asszonyt, hogy az előterjesztést ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal minden évben jelentést tesz
arról, hogy az önkormányzat által hozott határozatokat, hogyan és milyen módon
hajtotta végre. Ennek teszünk eleget ebben az előterjesztésben. Az átláthatóság
kedvéért szakterületi bontásban, csoportosításban jelennek meg a határozatok. A
jelentés nem tartalmaz olyan határozatot, ami nem lett volna végrehajtva. Köszönöm
szépen.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A jelentést három
bizottság véleményezte. Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a határozati javaslatot 7 igen szavazattal,
egybehangzóan elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke Köszönöm szépen. Felkérem a
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. És végül, felkérem
a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét
Aros János, Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök
asszony! 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a Közgyűlésnek elfogadásra javasoljuk
a jelentést.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben nincs, az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű
többség szükséges.
Köszönöm.
Megállapítom,
hogy
a
Közgyűlés 26 igen. 0 nem és 0 tartózkodó
szavazattal
elfogadta
a
határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
61/2019. (XI. 28.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt határidejű
határozatainak végrehajtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a
Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést és azt
tudomásul veszi.
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Felelős:
Határidő:

4.

a közgyűlés jegyzője
azonnal

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi Éves Ellenőrzési
Tervére
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 08. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. A helyi
önkormányzatok és költségvetési szervek belső ellenőrzési rendjére vonatkozó
kormányrendelet szerint a belső ellenőrzést végzőnek minden évben november 30-áig
kell megküldenie a belső ellenőrzési tervét. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzatnál és a Hivatalnál megbízási szerződéssel, külső ellenőr látja el a belső
ellenőrzési feladatokat, aki ennek a kötelezettségének eleget tett és a belső ellenőrzési
tervet megküldte. A belső ellenőrzés a következő ellenőrzéseket tartalmazza: a
pénzkezelési tevékenység ellenőrzése, bizonylati rend, okmányfegyelem ellenőrzése,
cél jelleggel juttatott támogatások elszámolásának ellenőrzése, valamint a BorsodAbaúj-Zemplén megyei területi nemzetiségi önkormányzatok - ilyen 4 darab van a
német, a roma, a ruszin és a szlovák - pénzkezelési tevékenységének az ellenőrzését.
Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot három
bizottság véleményezte. Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a határozati javaslatot 7 igen egybehangzó
szavazattal elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
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Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök
Asszony! 12 egybehangzó szavazattal elfogadásra javasoljuk a határozati javaslatot.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben nincs, az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű
többség szükséges.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 26 igen. 0 nem és 0 tartózkodó
szavazattal
elfogadta
a
határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
62/2019. (XI. 28.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi Éves Ellenőrzési Tervének jóváhagyása
A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi Éves Ellenőrzési
Tervére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi Éves Ellenőrzési Tervét
a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős:
Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
2. A Közgyűlés felhatalmazza jegyzőjét, hogy a 2020. évi Éves Ellenőrzési Tervnek
az év folyamán bekövetkező esetleges módosításait jóváhagyja.
Felelős:
a Közgyűlés jegyzője
Határidő: 2020. december 31.
A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálhatóak a
Mellékletek között 09. sorszám alatt.
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5.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv
módosítása egyeztetési eljárásának állásáról
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 10. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv elkészítéséért a jogszabályok
alapján a megyei önkormányzat a felelős. Az előző Rendezési Terv 2009-ben készült,
tehát ideje volt annak, hogy a folyamat elinduljon és a területrendezési terv
felülvizsgálatra kerüljön. Erre a Miniszterelnökségtől kapott támogatást a megyei
önkormányzat, így elindulhatott ez a folyamat. A 2019. évi szeptemberi ülésén a
közgyűlés elfogadta a rendezési terv egyeztetési változatát és ennek megfelelően
kezdődött meg november 25-én az egyeztetési eljárás. Ez az egyeztetési felületre, az
ún. 4 TR rendszerbe feltöltésre került a rendezési tervnek az egyeztetési változata,
tehát a szakigazgatási szervek, az önkormányzati képviselők, a települések ezen a
rendszeren keresztül tudják véleményezni ezt a területrendezési tervet. A
területrendezési terv felkerült a honlapra is, tehát ha valakinek nem sikerül
regisztrálnia a Lechner Tudásközponton keresztül erre a 4TR rendszerbe, akkor a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat honlapján a www.baz.hu-n is
megtekintheti és Főépítész úrnak elküldheti a véleményét, a foepitesz@ hivatal.baz . hu
e-mail címre. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót két
bizottság véleményezte. Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök
Asszony! Bizottsági ülésünkön a Főépítész úr jelen volt, az elhangzott kérdésekre
válaszolt, így a tájékoztatót a bizottság tudomásul vette és tudomásul vételre javasolja
a tisztelt Közgyűlésnek is.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük
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van szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben nincs, a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat. Azonban kérem a
közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásul vételéről.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 26 igen, 0 nem, 0 tartózdodó
szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette.

6.

Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív
végrehajtásának helyzetéről
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke

Program

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 11. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. A
beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent
felhívásokra benyújtott és támogatott pályázatokról, ezeknek a statisztikai adatairól
szól. Emellett tájékoztatást ad két konkrét pályázatról is, amely a TOP keretén belül
valósult meg. Az egyik a Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén meglévő SEAP-ok
felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-á, illetve új SECAP-ok kidolgozása. Ennek
tulajdonképpen a lezárásáról ad beszámolót, illetve a "Foglalkoztatás és
Gazdaságfejlesztési Együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében" ennek a
pályázatnak az előrehaladását mutatja be. Emellett még tájékoztatást ad a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi partner
együttműködésében megvalósuló pályázatokról. Ezekben a pályázatokban az
önkormányzati hivatal projektmenedzsmenti feladatokat lát el. Köszönöm szépen!
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A beszámolót
három bizottság véleményezte. Felkérem az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil
Kapcsolatok Bizottságának elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok
Bizottságának elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! A bizottságunk 9
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Végül felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök
Asszony! 12 egyhangú igen szavazattal a beszámoló elfogadását javasolja a bizottság.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben nincs, az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű
többség szükséges.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 26 igen, 0 nem és 0 tartózkodó
szavazattal
elfogadta
a
határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
63/2019. (XI. 28.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának helyzetéről szóló beszámolót
és elfogadja azt.
Felelős:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

7.

Tájékoztató a TOP-5.1.1-15 Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési
együttműködés
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében
című
pályázat
megvalósításának előrehaladásáról
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 12. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
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Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. A
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
a
„Foglalkoztatási
és
Gazdaságfejlesztési Együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében” című
pályázat tárgyában a támogatási szerződést 2016. szeptember 2-án kötötte meg. Ez egy
5 éven át tartó projekt, amelynek az összköltsége 2,3 milliárd forint. Ennek a
projektnek a legfőbb célja a megyei munkaerőpiac védelme és hozzájárul
munkahelyek létrehozásának ösztönzéséhez, az álláskeresés sikerességének javításán
keresztül a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség
fenntartásához. Ez egy elég összetett és bonyolult projekt, ezt mutatja be ez az
előterjesztés az indikátoroknál vállalt és teljesült indikátorokon keresztül. Köszönöm
szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót
három bizottság véleményezte. Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Közgyűlés! A tájékoztatót 7 igen egybehangzó szavazattal tudomásul vette a
bizottságunk.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök
Asszony! Bizottságunk itt is egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a tájékoztatót
a Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt most megtenni.
Amennyiben nincs, a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásul vételéről.
Köszönöm.
Megállapítom,
hogy
a
közgyűlés 26 igen, 0 nem és 0 tartózkodó
szavazattal tudomásul vette a tájékoztatót.
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8.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nemzetközi
kapcsolatainak 2019. évi helyzetéről
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 13. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. Az
előterjesztés bemutatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
külkapcsolatait, bemutatja a határon átnyúló együttműködésből adódó
tevékenységeinket. Két ilyen határon átnyúló programban veszünk részt a 2014-2020
INTERREG V- A programban, ami a szlovák-magyar határon átnyúló program. A
másik pedig a határon átnyúló együttműködési program ez Magyarország, Szlovákia,
Románia és Ukrajna együttműködésében valósul meg, ezen kívül még itt kell
megemlíteni, mint határon átnyúló programot a VIA CARPATIA ETT. , - amelynek
az egyik tulajdonosa a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, a másik pedig
a Kassa Megyei Önkormányzat- kisprojekt alapjának az előrehaladását és ezt is
bemutatja az előterjesztés. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A beszámolót
három bizottság véleményezte. Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a határozati javaslatot 7 egybehangzó igennel
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek a határozati javaslatot.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök
Asszony! A beszámolót elfogadásra javasolja a bizottság, mégpedig 12 egybehangzó
igen szavazattal.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
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képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Megadom a szót képviselő úr.
Farkas Péter Barnabás: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Elsősorban gratulálok az előterjesztőnek, illetve annak a ténynek, hogy
milyen szerteágazó és gyümölcsöző kapcsolatot ápolnak nemzetközi szinten is,
ugyanakkor szeretném azt kérném, hogy az elkövetkezendő ciklusban lehetőséget
biztosítsanak, akár a frakció tagjai számára is, hogy ezeken a találkozókon, ezeken az
egyeztetéseken részt vegyenek. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Tudomásul vettük
a kérést és a jövőben ennek megfelelően meg is vizsgáljuk, akkor ezt a kérést.
Köszönöm szépen. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű
többség szükséges.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 26 igen, 0 nem és 0 tartózkodó
szavazattal
elfogadta
a
határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
64/2019. (XI. 28.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nemzetközi
kapcsolatainak 2019. évi helyzetéről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak 2019. évi
helyzetéről szóló beszámolót és a következő határozatot hozta:
1. A Közgyűlés elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
nemzetközi kapcsolatainak 2019. évi helyzetéről szóló beszámolót.
Felelős:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
2. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2020. évi
nemzetközi kapcsolatok tervét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős:
Bánné dr. Gál Boglárka a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos, illetve a kiküldetési tervben foglaltak szerint
A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálhatóak a
Mellékletek között 14. sorszám alatt.
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9.

Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások
felülvizsgálatára
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 15. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. Ahogyan
már mondtam a 2019. október 13-ai nemzetiségi önkormányzati választásokat
követően 4 területi nemzetiségi önkormányzat alakult meg Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében. Ezek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi
Önkormányzat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat. A
nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében együttműködési megállapodást kell
kötni a nemzetiségi területi önkormányzatokkal és ezt a megállapodást tartalmazza az
előterjesztés. Ez minden évben felülvizsgálatra kerül, de az általános választás évében
soron kívül felül kell vizsgálni ezeket a megállapodásokat. Tulajdonképpen a
megállapodásokban lényegi változtatás nem történt, a pénzügyi referense vonatkozó
pontosításokat tartalmazz a a megállapodás. Ezek a megállapodások a nemzetiségi
önkormányzatok vezetőivel egyeztetésre kerültek. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot egy
bizottság véleményezte. Felkérem az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil
Kapcsolatok Bizottságának elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok
Bizottságának elnöke: Köszönöm szépen Elnök Asszony. Tisztelt Közgyűlés! A
bizottság a határozati javaslatot 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben nincs, az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű
többség szükséges.
Köszönöm.

Megállapítom,

hogy

a
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közgyűlés 26 igen, 0 nem és 0 tartózkodó
szavazattal
elfogadta
a
határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
65/2019. (XI. 28.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi
önkormányzatok közötti megállapodások felülvizsgálata
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok közötti
megállapodások felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés jóváhagyja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német
Nemzetiségi Önkormányzattal (1. számú melléklet), a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Területi Roma Önkormányzattal (2. számú melléklet), a Borsod-AbaújZemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzattal (3. számú melléklet), a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzattal
(4. számú melléklet) a helységhasználat, a nemzetiségi önkormányzatok működési
feltételeinek biztosítása, a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása tárgyában kötött
megállapodásokat e határozat 1-4. számú mellékletében foglaltak szerint.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 1. pontban megjelölt négy területi
nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodásokat aláírja.
Felelős:
Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés Elnöke
Határidő: azonnal
A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálhatóak a
Mellékletek között 16. sorszám alatt.

10. Javaslat Kazincbarcika Város Környezetvédelmi Program tervezetének
véleményezésére
Előterjesztő:Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 17. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
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Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. A
környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerint minden önálló
települési önkormányzatnak környezetvédelmi programot kell kidolgoznia és
ugyanezen törvény alapján, ezt a környezetvédelmi programot a megyei
önkormányzatnak véleményeznie kell. Kazincbarcika Város Önkormányzata
elkészítette és megküldte véleményezésre ezt a környezetvédelmi programot, ezt
tartalmazza az előterjesztés is és a határozati javaslat tartalmazza a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzatnak a véleményét. Ez alapján ez az egyeztetésre
megküldött verzió alapjaiban megfelel a törvényben foglalt követelményeknek,
azonban a Közgyűlés felhívja a programalkotó figyelmét, hogy a program nem
tartalmazza a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési
eszközeit, illetve az intézkedések végrehajtásának, a fent felsorolt eszközök
alkalmazásának várható költségeit a tervezett források megjelölésével. Ennek a pótlása
a Kazincbarcika Város Önkormányzatának a feladata, hogy ezt megtegye. Erre hívjuk
fel a figyelmet. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot egy
bizottság véleményezte. Felkérem a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök
Asszony! Bizottságunk megtárgyalta javaslatot és 12 igennel egyhangúlag azt
javasolja a tisztelt közgyűlésnek, hogy fogadja el.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Bíró Lászlónak megadom a szót.
Bíró László: Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés! Egy olyan bejelentéssel
szeretnék élni, ami bár nem Kazincbarcikát érinti és nagyon boldogok vagyunk, hogy
környezetvédelmi tanulmányokat láthattunk itt, ez inkább Mezőköves térségére volt
jellemző. Az elmúlt napokban több híradás is szólt arról, hogy Mezőkövesden inert
hulladékot próbálnak meg gyakorlatilag játszótér alá vagy játszótér mellé valahogy
depónia szinten elhelyezni. Kimentünk, megtekintettük ezeket a depóniákat találtunk
benne inert hulladékon kívül eternitcsövet, mindenféle használt kamion gumit és
veszélyes anyagokat. Én igazából arra vonatkozóan tennék fel egy kérdést, hogy mikor
tudunk tárgyalni Mezőkövesdnek hasonló környezetvédelmi programjáról, illet ve,
hogy Mezőkövesd tisztában van-e azzal, hogy milyen hulladékot és milyen
összetételben próbál a depóniából gyakorlatilag a város közepén lerakni. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Gúr Nándor
képviselő úrnak adom meg a szót.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Kedves
Képviselőtársaim! Először is rögzíteni szeretném, hogy értékítéletem szerint a
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Kazincbarcikai Környezetvédelmi Program ez egy elég jól, minőségileg megfelelő
módon összerakott anyag. Én valójában csak egy kérdéskörre szeretnék röviden
fókuszálni. Nem lehet mindenre, mert olyan összetett az anyagban felhalmozott tudás.
Kazincbarcika és környezete, vonzáskörzete közvetlen agglomerációjának a
levegőminőségi kérdéseit exponálnám egy kicsit. Azt hiszem mindegyikünk előtt
teljesen világos és ismert, hogy az ipar, a közlekedés és nyilván a lakossági fűtés
milyensége mértékadó módon befolyásolja a kialakult helyzetet. Azt szeretném
hogyha mindenki világosan és tisztán látná, hogy itt Kazincbarcikán és közvetlen
környezetében a levegőbe kerülő ipari emisszió gyakorlatilag a Borsod-AbaújZemplén megyei leterhelésnek igen jelentős részét - 95-96%-os nagyságrendű részét teszi ki. Félelmetesen nagy. Egyébként Borsod-Abaúj-Zemplén megye az országon
belül is 15-20%-os részaránnyal bír e tekintetben, tehát magyarul az országos ipari
emissziónak jelentős hányada az itt erre a területre koncentrálódik. Az a baj, hogy
mindezt még megfejeli a közlekedés kapcsán adódó terhelés, valamint a lakossági
fűtésből fakadó terhelés. A közlekedés vonatkozásában jelen esetben, itt köztünk is
van olyan, aki közvetlen mindennapi megélője mondhatom példaként Tamás Barnát
polgármesterként, de másokat is, hogy milyen terhelési viszonyokkal kell
szembenézni. Különféle mérési adatok sokszor alátámasztották azt, hogy akár a
megengedett határértékek 700%-os mértékét is meghaladó terhelések is kialakultak.
Ezek extrém helyzetek, nyilván nem ez a mindennapi, de volt ilyen példa. Tudvalevő
az, hogy a téli időszakban, és most a téli időszakra fordulunk rá igazából, a téli
időszakban a fűtési idényben sajnos ebben a térségben a szegénység okán is,
mondhatni néhol a nyomor mivoltából fakadóan is olyan helyzetek alakulnak ki, hogy
lakossági szeméttel, ronggyal, sajnos sokszor még ettől veszélyesebb anyagokkal,
toxikus anyagokkal is fűtenek emberek a tudatlanságból fakadóan. Ilyen értelemben
azt gondolom, hogy nekünk, mint közgyűlési tagoknak és úgy unblock a közgyűlésnek
van ebben a dologban tennivalója. Van, mert a levegőnek a minőségi összetétele
gyakorlatilag itt a Sajó völgyében a legrosszabb Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is
és országos viszonylatban is. Egy extrém példát szeretnék mondani megint csak azért,
hogy világos és tiszta legyen előttünk, hogy miről van szó. Sajószentpéter egy olyan
település, amelyen keresztül való forgalom az gyakorlatilag kvázi megkerülhetetlen,
illetve a becsatornázottsága révén, beszűkültsége révén mindenfajta terhelést el kell
viselnie, Miskolc és Ózd viszonylatában, ami közlekedésként megjelenik. Napi
nagyjából 15- 16000 autó fut át a városon, ebbe személygépkocsik, teherautók nyilván
benne vannak. Az M 6-os budapesti bevezetőjén nem halad át egy adott nap annyi
autó, mint amennyi Sajószentpéter városában áthalad. Ezzel a példával csak azt
akartam érzékeltetni, hogy óriási nyomás alatt van maga a város is, maga a Sajóvölgye is és ilyen értelemben természetszerűleg Kazincbarcika is. Az embernek én azt
gondolom, hogy joga van ahhoz, hogy az egészséges élet az az ő számára is biztosított
legyen, és ebben a dologban azért vannak kivetnivalók, de nem kívánok politikai síkra
terelni kérdéseket, csak megjegyezni szeretném, hogy nagyon régóta halasztódnak
azok az ügyek, amelyek ellátását már régen meg lehetett volna csinálni. Például a 26os elkerülő út. A 26-os elkerülő út tekintetében 2007-ben született döntés, a döntést
követően az engedélyezési tervek is megszülettek, a forrás biztosítására is sor került
még 2010. előtt, a kormányváltást megelőzően. Kormányváltáskor, azt megelőző
napokban, azt követő napokban megerősítésre került az, hogy ez az elkerülő abban a
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ciklusban 2010-2014-ben meg fog épülni, majd de ezt a határozatát a Kormány
visszavonta, majd a választások előtti napokban az akkori politikai szerepet vállaló
FIDESZ-es képviselő megerősíti, hogy meglesz az út építése , majd a következő
ciklusban megint nem történt. Most ott tartunk, hogy ennek az elkerülő útnak a
részbeni megépítéséről van szó 2020 és 2022 között, ami gyakorlatilag Sajószentpétert
elkerüli, majd Kazincbarcikánál a MOL kút mögött visszacsatlakozik, azaz Barcikára
majd ráhordja a teljes terhet, nem kerüli el Barcikát és nem megy el Ózdig. Nem megy
el addig, ameddig szükségszerűen el kellene mennie. Azt szeretném jelezni és kérni,
hogy ebben a történetben a közös küzdelmet szerintem a közgyűlésnek le kell
folytatni, ha nem másért az itt élő emberek érdekében. És címszavakban mondanám
szerintem tennivalónk van abban, hogy
- a légszennyező anyagok kibocsátását érintően a kibocsátókkal folyamatos egyeztetést
folytassuk a csökkentés érdekében azért, hogy az említett 26-os elkerülő út teljes
egészében megépüljön azért, hogy
- a fűtés kibocsátás kapcsán olyan extrém helyzetek, mint amiről szóltam ne
következzenek be nyilván tudatformálást, szemléletformálást kell végezni, fel kell
világosítani az embereket. És meggyőződésem szerint központi források meglétére is
szükség van, a meglévő Európai Uniós forrásokon kívül.
Utolsó mondatomként pedig, a témától test idegennek tűnő, de szerintem mégis
szorosan egybevágó kérdést vetnék fel 15 másodpercben. Ha megengedi Elnök
asszony ezt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: 15 másodperc rendben.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen. Extrémnek tartom azt, ha bárkinek az
agyában megfogalmazódik, hogy Kazincbarcikán az aktív ágyakat meg kell szüntetni.
Kazincbarcika egy vegyipari óriás tövében van. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Tamás Barnabás
képviselőtársam ügyrendi hozzászólást kért. Megadom neki a szót.
Tamás Barnabás: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Amiről most
képviselőtársam beszélt, tudom, én magam is megélem és ott, az én településem is
azokat a szennyeződéseket, amik ott vannak. Most viszont Kazincbarcika Város
Környezetvédelmi Programja tervezésének a véleményezéséről van szó. Én azt kérem
képviselőtársamtól, hogy ha legközelebb tényleg kis politikát is be akar csempészni
mondandójába, akkor ezt az Egyebekben tegye meg. Ennél a napirendi pontnál a
kazincbarcikai tervnek van a véleményezése. Erről szó nem esett most. A 26-os útról
esett szó meg, hogy ki mikor készítette el, de én úgy gondolom, hogy ha itt az
ügyrendet be fogjuk tartani és a politikai hozzászólásokat az Egyebekben tesszük meg,
akkor az ott rendben lesz, de én leghamarabb Gyárfás Ildikó országgyűlési képviselőt
kérném először is számon azért, hogy a 26-os még miért nem épült meg. Köszönöm
szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Igen, képviselő úr
is ügyrendi hozzászólást kért.
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Gúr Nándor László: Köszönöm szépen. Nyilván személyes megszólíttatás okán,
Tamás Barna részéről. Nem, nem polgármester úr, képviselőtársam nem politikai
felvetése van annak, amit én mondok, hanem tényszerűen a programhoz kapcsolódó.
Már pedig azért, mert az ipari terheléséről, a közlekedési és lakossági fűtés
kibocsátásról szóltam és példákat említettem. Ez nem politika ez életszerűség, ez
megvalósultság. Azt szeretném kérni képviselőtársamtól, hogy menet közben a
szakmai egyeztetések viszonylatában a példákat viselje, a példákat tűrje. Én nem bántó
éllel mondom, nem, én kérés jelleggel fogalmaztam meg mindazt, amit tettem a
közgyűlés felé azért, mert azt gondolom, hogy egyenként, külön-külön, mindnyájan
attól függetlenül, hogy mely frakcióban ülünk felelősséggel bírunk azért, hogy az itt
élő emberek az egészséghez való tisztes joggal bírhassanak. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Akkor szeretném
mindenkinek megköszönni a hozzászólást és a tájékoztatást. A tájékoztatás valóban
nem tartozik a napirendhez és a későbbiekben is azt szeretném kérni, hogy az Egyebek
napirendi ponthoz szóljanak hozzá képviselő urak. Bíró képviselő úrnak annyit
szeretnék hozzáfűzni, hogy amennyiben Mezőkövesd városa kéri a Környezetvédelmi
Programjának a véleményezését, akkor azt természetesen a köz gyűlés véleményezni
fogja.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 26 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
66/2019. (XI. 28.) határozata
Tárgy: Kazincbarcika Város Környezetvédelmi Program tervezetének véleményezése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Kazincbarcika Város
Környezetvédelmi Program tervezetének véleményezéséről szóló javaslatot és az
alábbi határozatot hozza:
1.

A Közgyűlés a Kazincbarcika Város Környezetvédelmi Program (a
továbbiakban: Program) tervezetével kapcsolatos véleményét - a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Törvény) 46. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva - a
következőkben foglalja össze:
 Az egyeztetésre szánt verzió felépítését és tartalmát tekintve megfelelően
követi a Törvényben meghatározottakat, szakmailag magas színvonalon
kivitelezett, gondosan és arányosan felépített stratégiai tervezési
dokumentum.
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 Jelen Program munkaközi példány, a Közgyűlés felhívja ugyanakkor a
programalkotó figyelmét, hogy a Program nem tartalmazza a kitűzött célok
megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit, illetve az
intézkedések végrehajtásának, a fent felsorolt eszközök alkalmazásának
várható költségeit, a tervezett források megjelölését. Mindezek pótlása
Kazincbarcika Város Önkormányzatának feladata, a város pénzügyi
lehetőségeinek ismeretében.
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy jelen határozatot megküldje
Kazinbarcika Város Polgármesterének.
Felelős:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

11. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj, valamint a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj odaítélését előkészítő
bizottságokba megyei önkormányzati képviselők delegálására
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 18. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a
személyüket érintő napirendi napirend zárt ülésen történő tárgyalását az érintett Szalai
Szabolcs és dr. Csúzda Gábor képviselő urak nem kérték. Felkérem Aljegyző asszonyt,
hogy az előterjesztést ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az
adományozás rendjéről szóló többször módosított önkormányzati rendelet tartalmazza
azt, hogy milyen kitüntetéseket adományozhat a Megyei Önkormányzat, illetve ennek
mi az eljárás rendje. Ebben szerepel a két tárgyalt kitüntetés is. A rendelet alapján
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozható azon
személynek, aki a megye közrendjének, közbiztonságának szolgálatában hosszú időn
át kiemelkedő példamutató munkát végzett, vagy más magatartással általános
elismerést vívott ki a lakosság körében. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Tűzbiztonságáért Díj a rendelet szerint azon személynek adományozható, aki a megye
tűzvédelme, tűzbiztonságának megteremtése érdekében szolgálati feladatait hosszú
időn át kiemelkedő színvonalon végzi vagy beavatkozásával, magatartásával kivívja az
állampolgárok elismerését. Tehát erről a két díjról van szó és a rendelet szerint egy
előkészítő bizottság van, akik javaslatot tesznek a Közgyűlésnek arra, hogy kinek
adományozza ezt a díjat a közgyűlés. Ezt mindkét esetben egy 3 tagú bizottság
véleményezi, amely a Rendőr-főkapitányság, illetve a katasztrófavédelem vezetőjéből,
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illetve a megyei közgyűlés két tagjából áll. Ennek a két tagnak a delegálásáról van
szó. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot három
bizottság véleményezte. Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a határozati javaslatot 7 egybehangzó igennel
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen . Felkérem az
Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok
Bizottságának elnöke: Köszönöm szépen Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! A
bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja a Közgyűlésnek és érkezett egy javaslat is, amelyet nem támogattunk. Ebben
Gúr Nándor alelnök úr javasolt külön szavazást a két személyről, ebben az esetben 4
igen, 4 nem és 1 tartózkodással nem támogatta a bizottság a javaslatot. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Köszönöm Elnök
asszony. A javaslattal kapcsolatban a bizottságban a szavazati arány 6 igen, 0 nem és 6
tartózkodás volt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Farkas Péter Barnabás képviselőnek adom meg a
szót.
Farkas Péter Barnabás: Köszönöm szépen. Szeretném kérni, hogy ennél a
javaslatnál külön szavazzunk a delegálandó személyekről.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felteszem a közgyűlésnek szavazásra
képviselő úr módosító javaslatát. Én ezt nem támogatom, ettől függetlenül felteszem
szavazásra a kérdést.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 8 igen, 18 nem és 0 tartózkodás
mellette nem támogatta képviselő úr
javaslatát.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Amennyiben nincs több kérdés az
előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a
határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez minősített többség szükséges.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 18 igen, 0 nem és 8
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
67/2019. (XI. 28.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj, valamint BorsodAbaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj odaítélését előkészítő bizottságokba
megyei önkormányzati képviselők delegálása
A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj,
valamint Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj odaítélését előkészítő
bizottságokba megyei önkormányzati képviselők delegálásáról szóló javaslatot és az
alábbi döntést hozta:
1. A Közgyűlés - megbízatásának időtartamára  a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj odaítélését előkészítő
bizottságba Szalai Szabolcs megyei önkormányzati képviselőt,
 a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj odaítélését előkészítő
bizottságba Dr. Csuzda Gábor megyei önkormányzati képviselőt
delegálja.
2. E határozatot meg kell küldeni a Borsod-Abaúj-Zemplén
Rendőrfőkapitánynak,
illetve
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójának.

Megyei
Megyei

Felelős:
a közgyűlés jegyzője
Határidő: azonnal

12. Javaslat a döntés-előkészítő bizottságba történő delegálásról és
projektmenedzsment feladatok ellátásáról szóló 11/2016. (II. 18.) határozat
módosítására
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
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A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 19. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a közgyűlést,
személyemet érintő napirend zárt ülésen történő tárgyalását nem kértem és a még
érintett Szabó Gergely alelnök úr sem kérte zárt ülés tartását.
Kérem Aljegyző asszonyt, hogy az előterjesztést ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. A 20142020-as európai uniós fejlesztési időszakban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat, mint területi szereplő a Terület-és Településfejlesztési Operatív
Program végrehajtásáért felelős koordináló szerv. A Megyei Önkormányzatnak az
ezzel kapcsolatos feladatait, jogait és kötelezettségeit a 2014- 2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 772/2014. kormányrendelet szabályozza. A TOP esetében a területi
kiválasztási eljárási rendben történik a pályázatoknak az elbírálása és a
kormányrendelet szerinti ebben az esetben döntés előkészítő bizottságnak kell
működnie. Ez a döntés előkészítő bizottság két tagból áll: az irányító hatóság
képviseletében eljáró személyből, illetve az adott megyei önkormányzat delegáltjából.
Az előterjesztés tulajdonképpen azt tartalmazza, hogy a közgyűlés kit delegáljon ebbe
a döntés előkészítő bizottságba. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot két
bizottság véleményezte. Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 7 igen, 0 nem, 4 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Köszönöm Elnök
asszony. A Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság a javaslatot megtárgyalta. 8 igen,
4 nem, 0 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Képviselő úr megadom a szót.
Farkas Péter Barnabás: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Szeretnék a magam és a frakció nevében protestálni. Most nem a
személyek ellen, hanem maga az eljárásrend ellen, ugyanis a gyakorlat azt igazolja
vissza, hogy kormánypárti tagok kerülnek delegálásra, mint ahogy korábban is ugye ez
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volt a kialakított gyakorlat a döntés előkészítő bizottságba. Bár módosítást nem
kérhetek viszont én úgy érzem, hogy az lenne a demokratikus, hogy ha a mindenkori
ellenzéki frakció részéről is lenne lehetőség arra, hogy a döntés előkészítő
bizottságban legyen egy olyan ellenzéki képviselő, aki a véleményezésével hozzá tud
járulni ahhoz, hogy a pályázatok elbírálása a többség által kívánt módon, demokratikus
módon tudjon történni. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm képviselő úr. Szeretnék
válaszolni erre. Először is a kormányrendelet szerint ennek a bizottságnak 2 tagja van,
az egyik a területi szereplő adott esetben a közgyűlés elnöke, a másik pedig az IH által,
tehát az Irányító Hatóság által kijelölt személy. Tehát a bizottság az így tevődik össze
a 2 főből. Mi most azért szavazunk a 2 közgyűlési tagról, mert amennyiben én
valamilyen okból akadályoztatva vagyok, abban az esetben engem helyettesíteni kell,
úgyhogy nem értem a kérdést. Megadom a szót.
Farkas Péter Barnabás: Köszönöm szépen. Tehát ahogy mondtam is én pontosan
erre gondoltam. Azt értem, hogy ezt rendelet szabályozza, tehát pontosan az a
probléma, hogy miért a közgyűlés elnöke lehet csak a tagja és miért csak 2 tagú, tehát,
hogy akadályoztatás esetén az Irányító Hatóság delegáltja mellett a mindenkori megyei
közgyűlés elnöke az. Miért nem lehet az, hogy egy közgyűlésben ellenzéki frakcióként
jelenlévő közösségnek, egy képviselőcsoportnak a tagja is tag lehessen. Ezt tudom,
hogy mi nem tudjuk szabályozni, tehát a közgyűlés hatáskörén ez túlmutat, viszont
ahogy mondtam is az gyakorlatilag egy véleményezés, tehát azt mondom, hogy maga
kialakított forma, ami a megyei közgyűlésekben alkalmazandó, ez ellen protestálunk
és ezzel nem tudunk egyetérteni. Gyakorlatilag a véleményünk az az elkövetkezendő
szavazás alapján nyilvánvalóvá fog válni. Ezt szerettem volna elmondani, hogy mi
ennek az oka, tehát, hogy még egyszer visszatérve rá nem az Elnök asszony
személyével, nem az Alelnök úr személyével van problémánk, hanem magával az
eljárásrendel, hogy ezt a közgyűlések számára így alakították ki, hogy a döntés
előkészítő bizottságban a mindenkori közgyűlés elnöke, illetve akadályoztatása esetén
a helyettese van jelen és nincs az ellenzék részéről olyan személy, aki részt vehet
ebben a bizottságban. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Akkor a
tisztánlátás végett csak annyit szeretnék még így hozzáfűzni, hogy én azzal a
felhatalmazással megyek az Irányító Hatósághoz, hogy a Közgyűlés előtte már
megtárgyalta az egyes pályázatok sorsát. Az, hogy a kormányrendelet úgy
rendelkezik, hogy a bizottság tagjai területi szereplő és az Irányító Hatóság, ez
kormányrendelet módosítást igényelne, amihez nekünk egyáltalán nincs semmiféle
hatáskörünk, beleszólásunk. Tehát, ha képviselő úrék úgy gondolják, hogy
kormányrendeletet kell módosítani, akkor ezt a kormány felé, azt gondolom, hogy
kérelmezhetik. Köszönöm szépen. Igen, képviselő úr megadom a szót.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen Elnök asszony. A Közgyűlés elnökének van
joga kezdeményezésre lehetősége. Köszönöm szépen.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Nem tudom
melyik közgyűlésben merült ez eddig fel problémaként. Soha semmi probléma nem
volt ezzel a két fős delegálással, hiszen nyílt a pályázati lebonyolítás, a közgyűlési
tagok eddig is látták a beérkezett pályázatokat és együtt döntöttünk a pályázatok
sorsáról. Köszönöm. Szamosvölgyi képviselő úrnak megadom a szót.
Szamosvölgyi Péter: Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Visszafelé induljunk. A
közgyűlés elnöke képviseli a közgyűlés által hozott döntést, amit itt hozunk meg 29en. Egy lépéssel visszább megyek, ebben a 29 képviselőben 8 ellenzéki képviselő
véleménye is benne van. Tehát akkor, amikor az Elnök asszony a DEB-ben döntést
hoz, akkor tulajdonképpen a kezét az ellenzéki képviselők javaslatai, szavazása és a mi
szavazásunk eredményeképpen bizonyos fokig megkötjük. Tehát nem valószínű, hogy
elmegy és azzal szemben hoz döntést vagy tesz javaslatot, amit itt eldöntünk, így tehát
az ellenzék pontosan olyan szinten van reprezentálva ennek a döntésnek az
előkészítésében, amilyen arányban a megyei közgyűlésben részt vesz.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm képviselő úr. Amennyiben
nincs több hozzászólás, az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, melyhez minősített
többség szükséges.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 20 igen és 6 nem, 0 tartózkodás
mellett elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
68/2019. (XI. 28.) határozata
Tárgy: A döntés-előkészítő bizottságba történő delegálásról és projektmenedzsment
feladatok ellátásáról szóló 11/2016. (II. 18.) határozat módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta
a
döntés-előkészítő
bizottságba
történő
delegálásról
és
projektmenedzsment feladatok ellátásáról szóló 11/2016. (II. 18.) határozat
módosítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 11/2016. (II. 18.) határozata I. pontja 1. alpontja helyébe a
következő szöveg lép:
„1. A Közgyűlés elnökét, Bánné dr. Gál Boglárka asszonyt delegálja tagként a
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
57/A. §-a alapján létrehozandó döntés-előkészítő bizottságba.”
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2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 11/2016. (II. 18.) határozata I. pontja 2. alpontja helyébe a
következő szöveg lép:
„2. A Közgyűlés alelnökét, Szabó Gergely urat delegálja póttagként a 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. §-a
alapján létrehozandó döntés-előkészítő bizottságba.”
3. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 11/2016. (II. 18.) határozata I. pontja 3. alpontjában a
„Nemzetgazdasági
Minisztériumot”
szövegrész
helyébe
a
„Pénzügyminisztériumot” szövegrész lép.
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Felelős:
Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke

13. Javaslat az Észak-magyarországi Területi Vízgazdálkodási Tanácsba
történő delegálásra
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 20. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a közgyűlést, hogy
személyemet érintő napirend zárt ülésen történő tárgyalását nem kértem.
Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy az előterjesztést ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. Az
Észak-magyarországi Területi Vízgazdálkodási Tanács a vízgazdálkodásról szóló
törvény, valamint a vízgazdálkodási tanácsokról szóló kormányrendelet alapján
működik. A területi jelentőségű vízgazdálkodási, vízvédelmi feladatok, koncepciók
véleményezésére létrehozott testület a tevékenységét önállóan, a megyei
önkormányzattal összehangoltan végzi. Ezek a jogszabályok adják meg annak az
alapját, hogy a vízgazdálkodási tanácsba a megyei önkormányzat is delegáljon egy
tagot és erről a delegálásról van szó ebben az előterjesztésben. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot két
bizottság véleményezte. Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
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Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök
asszony! A jelenlévők egyhangúlag 12 igennel elfogadásra javasolják a javaslatot.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben nincs, az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, melyhez minősített
többség szükséges.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 26 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
69/2019. (XI. 28.) határozata
Tárgy: Delegálás az Észak-magyarországi Területi Vízgazdálkodási Tanácsba
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta az Észak-magyarországi Területi Vízgazdálkodási Tanácsba történő
delegálásra vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Észak-magyarországi Területi Vízgazdálkodási
Tanácsba - a vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1587/2018. (XI. 22.) Korm.
határozat 5. pont b) alpont ba) alpontja alapján - Bánné dr. Gál Boglárka asszonyt,
a Közgyűlés elnökét delegálja, a Közgyűlés megbízatásának időtartamára.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy jelen határozatról tájékoztassa az Északmagyarországi Területi Vízgazdálkodási Tanács elnökét, egyúttal felhatalmazza a
delegálással kapcsolatos további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Felelős:
Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
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14. Javaslat a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsba történő delegálásra
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 21. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a közgyűlést, személyét
érintő napirend zárt ülésen történő tárgyalását az érintett Szabó Gergely alelnök úr
nem kérte.
Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy az előterjesztést ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. A Tiszató Térségi Fejlesztési Tanácsot 2003-ban hozták létre az Észak-Alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács és az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, valamint
e tanácsok területén működő megyei fejlesztési tanácsok. Ennek a Tisza-tó Térségi
Fejlesztési Tanácsnak a legfőbb tevékenysége a Tisza-tó és térsége kiemelt terület
fejlesztési feladatainak az ellátása. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló
törvény szerint a térségi fejlesztési tanácsok tagjai többek között az adott megyei
közgyűlés elnöke, valamint a Megyei Közgyűlés által delegált 1 tag. Tehát ennek az
egy tagnak a delegálásáról szól az előterjesztés. Köszönöm szépen .
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a javaslatot két
bizottság véleményezte. Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Köszönöm Elnök
asszony. 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasoljuk.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben nincs, az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez minősített
többség szükséges.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 26 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett elfogadta a határozati javaslatot.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
70/2019. (XI. 28.) határozata
Tárgy: Delegálás a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsba
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsba történő delegálásra vonatkozó
javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsba - a
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15. §
(8) bekezdés b) pontja alapján - Szabó Gergely urat, a Közgyűlés alelnökét
delegálja, a Közgyűlés megbízatásának időtartamára.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy jelen határozatról tájékoztassa a Tisza-tó
Térségi Fejlesztési Tanács elnökét, egyúttal felhatalmazza a delegálással
kapcsolatos további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Felelős:
Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke

15. Javaslat a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsba történő delegálásra
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 22. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a
személyét érintő napirend zárt ülésen történő tárgyalását az érintett Szamosvölgyi
Péter István képviselő úr nem kérte. Aljegyző asszonyt pedig felkérem, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. A Tokaj
Borvidék Fejlesztési Tanácsot a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény
hozta létre 2014. évi módosítással. A területfejlesztési koncepció és program
kidolgozását és más közös területfejlesztési feladatokat a Tokaj Borvidék térségében a
Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsa látja el, tehát ezzel a felhatalmazással jött létre a
Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács. A Fejlesztési Tanácsnak a törvény erejénél fogva a
tagja az érintett megyei közgyűlés elnöke, valamint a megyei közgyűlés által delegált
egy tag. Ennek az egy tagnak delegálásáról szól az előterjesztés. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot két
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bizottság véleményezte. Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
véleményét.
Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága véleményét.
Aros János, Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök
Asszony! Bizottsági ülésen megtárgyaltuk a javaslatot, 12 egybehangzó igennel
javasoljuk elfogadásra a Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Bíró képviselő úrnak megadom a szót.
Bíró László: Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztés alapján először
is szeretnék sok sikert kívánni Szamosvölgyi képviselőtársamnak a Tokaj Borvidék
Fejlesztési Tanácsban történő munkájához. Sokkal több kézzelfogható sikert kívánok,
mint az előző önkormányzati ciklusban, ugyanis a termelők érdekeinek képviseletében
nem sok mindent sikerült elérni. Elmondhatjuk azt, hogy a szőlőfelvásárlási árak
2001-ben 130 forint környékén alakultak kilónként akkor, amikor Hegyalján még a
Tokaj Kereskedőház Zrt. - egyébként most is így van megemlítve az előterjesztésben,
erre felhívnám a figyelmet, hogy Grand Tokaj Zrt-vé alakult, ha jól emlékszem - nem
ismerték még akkor a hozamkorlát fogalmát a gazdák. Értelemszerűen, sokkal
másabbak voltak 18 évvel ezelőtt a gázolajárak, a növényvédő-, növénykondicionáló
szerek ára, a műtrágyák ára és minden input anyag értelemszerűen sokkal olcsóbb volt.
Így akkoriban biztos megélhetést, illetve tisztes kiegészítést eredményezett Hegyalján
a több, mint 1000 kisgazdálkodónak, aki a szőlőtermesztésből megélt. Ez napjainkban
egy kicsit máshogy alakult. A Grand Tokaj Kereskedőház által felvásárolható
maximált négyzetméterenkénti 70 dekagramm szőlő hozamkorlátot hozott be, ráadásul
rengeteg kistermelőtől visszavonta az együttműködésnek a lehetőségét. Az input
anyagok árai nyilván 18 év alatt többszörösére nőttek, illetve csökkent a régióban
gyakorlatilag a kereskedőház utódjánál a felvásárlási ár is. Jelen pillanatban a
legmagasabb felvásárlási ár az 89 forint környékén állt ebben az évben. Ha mindezt
megnézzük és megfigyeljük azt a tendenciát, hogy tegnap például híradások arról
szóltak, hogy a francia gazdáknak egy jelentős csoportja mondjuk körbezárta Párizst
ettől sokkal kisebb ügy miatt, akkor én egy picit próbálnám megkongatni a
vészharangot. El kellene gondolkozni azon, hogy meddig akarjuk húzni, meddig
akarjuk feszíteni a húrt még Tokaj Hegyalján akkor, amikor egy hektár szőlőnek a
művelési és betakarítási költségei 1 millió forintra rúgnak, ezzel szemben 55 és 89 Ft
közötti szőlő kilogrammonkénti árat lehet megtalálni. Ez bevételi szinten 385 és 623
ezer forint közötti bevétel, ez egyértelműen veszteséges. A zöld szürettel próbáltuk
valamilyen szinten ezt az ügyet megoldani, nyilván a tanácsnak is voltak ezzel
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kapcsolatban hozzászólásai. Én megköszönöm azt, hogy fentebb tudták vinni a
tanácsban a zöld szüretnél , azt az általános ára 105 forint környékére a gazdáknak,
amit kifizettek, de még ez is, csak 735 ezer Ft környéki bevételt tudott képviselni.
Mielőtt bárki félrebeszélne, ez a termés megsemmisíthessék okozta.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Elnézést képviselő úr. Azt gondolom,
hogy nem ez a napirendünknek a témája. Én nagyon szívesen hallgatom Önt és
hallgatok minden képviselőt, de arra kérek mindenkit, hogy az adott témához
próbáljon meg hozzászólni. 2019-es és 2020-as a munkatervünkben is van a Tokaj
Borvidék Fejlesztési Tanács beszámolójáról egy napirendi pont, abban a napirendi
pontban nagyon szívesen meghallgatunk mindenkit. Én arra szeretnék mindenkit
kérni, hogy ennél a napirendnél most a tanácsba történő delegálás a téma, illetve erről
kellene döntenünk, tehát bármikor, amikor arról a napirendről lesz szó, hogy a Tanács
munkájáról kell beszámolni, nagyon szívesen meghallgatom Önt, de azt kérem, hogy
haladjunk és a delegálásról szavazzunk.
Bíró László: Köszönöm szépen. Igyekszem a témánál maradni. Tehát a delegálásnál,
mint mondtam, nyilvánvalóan nem kívánjuk elvinni más irányba ezt a dolgot, egy
valamire azért szeretnénk még felhívni a figyelmet, hogy legalább akkor arra
lehetőséget biztosítsunk a saját részvételünkkel, illetve Szamosvölgyi képviselőtársam
részvételével, hogy a környező gazdáknak adjunk már valamilyen lehetőséget,
meghívásokat, illetve a környező polgármestereknek meghívásokat az ülésekre.
Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Erre akkor én most
szeretnék reagálni. Tehát ismételten azt szeretném kérni, hogy csak a delegáláshoz
legyen hozzászólás, illetve amennyiben a Fejlesztési Tanács lehetőséget biztosít arra,
hogy a környező polgármesterek, illetve a gazdák tanácskozási joggal részt vegyenek a
tanácsüléseken, akkor azt gondolom, hogy erre természetesen van lehetőség, mi a
közgyűlés a Tanács ilyen jellegű munkájába nem tudunk beleszólni, hiszen jogszabály
szabályozza a Tanács munkáját, tehát oda lehet fordulni és azt gondolom, hogy
tanácskozási joggal biztos lehetőséget is fog biztosítani, hogy aki szeretne, az részt
vegyen a Tanács munkájában. Köszönöm szépen. Köteles képviselő úrnak adom meg
a szót, de arra kérem, hogy csak a delegáláshoz kapcsolódóan szóljon hozzá.
Köteles László: Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm Önöket, Elnök asszonyt és
a közgyűlés tagjait. Személy szerint támogatom Szamosvölgyi Péter képviselőtársam,
illetve Sátoraljaújhely város polgármesterének a delegálását. Borsod-Abaúj-Zemplén
megye egyik legnagyobb értéke a Tokaj Borvidék és Sátoraljaújhely volt Zemplén
vármegye központja és a Tokaji borvidéknek az egyik kereskedelmi központja. Az
elmúlt időszak legnagyobb vesztese Sátoraljaújhely, illetve a Tokaj Borvidék, emiatt
úgy gondolom, hogy az ő személyében ez jó kezekben van, mert a saját bőrén
tapasztalja azokat a nehézségeket, amelyekkel meg kell küzdeni, és ne feledkezzünk
meg, hogy jövőre lesz 100. évfordulója Trianonnak, amelynek legnagyobb
veszteségeit Sátoraljaújhely szenvedte el és, hogy azt szeretném kérni a kedves
képviselő úrtól, hogy legyen tekintettel a kistermelőkre. Azokra a kisemberekre, akikre
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ma nem figyel oda senki. A rendszerváltozáskor 8000 szőlőtermelő volt a borvidéke,
mára a Grand Tokaj 1000 termelőtől vásárol föl szőlőtermést és itt van a felelőssége
mind a képviselőknek, mind az állami szerepvállalást biztosító szerveknek és azok
vezetőinek, hogy hogyan hozzák a döntéseiket és mennyire tartják életben azt a
vidéket, mennyire adnak lehetőséget az ott élő embereknek az ottmaradásra,
boldogulásra, jövedelmüknek a megszerzésére. Én ehhez kívánok képviselő úrnak sok
erőt és én is azt szeretném mondani, hogy sajnálattal tapasztalom azt, hogy ekkora
Fidesz és KDNP fölény mellett nem volt bátorsága a közgyűlésnek arra, hogy külön
szavazzunk egy-egy képviselői mandátumról. Én arra kérem Önöket, hogy legyenek
mindannyiunk számára példaképek azok a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében született
elődeink Szent Erzsébet, II. Rákóczi Ferenc vagy Kossuth Lajos, akik úgy éltek és úgy
dolgoztak ezért a térségért, hogy nem befogott füllel, hanem meghallották az itt élő
emberek panaszait és képesek voltak, ha kellett akkor szembefordulni az akkori
hatalommal és úgy tudták képviselni ennek a térségnek az érdekeit. Ezért emlékezünk
ma is rájuk és ezért lettek olyan nagyjai ennek a nemzetnek és ennek a megyének .
Köszönöm szépen a figyelmet.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Gúr Nándor
képviselő úrnak megadom a szót.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen Elnök asszony. Tudom, a napirendi pont a
Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsába történő delegálás. De azért azt mindannyian
tudjuk, hogy egy napirendi pont tárgyalása az nem a napirendi pont felismétlését
jelenti, ahhoz nem emberek kellenek, hanem gépek kellenek, amelyek automatizmusok
alapján elvégzik azt a feladatot, hogy gombot nyomnak. Egy napirend tárgyalása az
mindig és mindenkor olyan, hogy érintőleges kérdéseket nyugodt lelkülettel a felszínre
hozhat. Szeretném Elnök asszonynak a figyelmébe ajánlani, és nagy tisztelettel kérni
tőle, hogy ne akarja korlátozni azokat a gondolatokat, amelyek egy adott napirendi
ponthoz szorosan hozzátartoznak. Ez a kérés egyrészt. Most visszatérek a napirendi
ponthoz, a közvetlen napirendi ponthoz. Frakciónk együttesen és egységesen
Szamosvölgyi Péter személyének a delegálását támogatni fogja. Támogatni fogja
azokkal a kritikai észrevételekkel, amelyek nem feltétlen neki szólnak személy szerint,
hanem a korábbi időszak történéseinek és engedtessék meg, hogy ha képviselőtársam
ezekről a problémákról szól, amely megint az emberek érdeksérelmének a
sokaságához vezet vissza, akkor ne próbálják meg belefojtani a szót, hanem kellő
nyugalommal viseljék el és értékeljék adott esetben, sőt ha lehet akkor hasznosítsák is
ennek a mondandómnak a tartalmiságát. Egy szó, mint száz a delegálás tekintetében
Szamosvölgyi Péter személyét támogatni fogjuk. Viszont van egy kérésünk és
szeretnénk hogyha ebben a közgyűlés Elnök asszonyának a vezérletével, a közgyűlés
tagjai támogatólag lépnének fel. Egyszerű a kérés, a zempléni térség városainak a
polgármesterei hivatalosan legyenek meghívottjai, nem több meghívottjai, még
tárgyalási szerepet sem kívánok kérni a számukra, meghívottjai ezeknek az üléseknek,
ha másért nem azért, mert oda, arra a felső sorra az van kiírva, hogy Tokaj
Borvidékének Fejlesztési Tanácsa és ha én jól tudom akkor. Tokaj városa az egy
világörökségi helyszín is. Meg hát végül is nem más borvidékről, hanem a tokaji
borvidékről szól, de nem csak a tokaji polgármesterről beszélek, hanem a zempléni
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városi polgármesterekről. Köszönöm megtisztelő meghallgatásukat és nagy tisztelettel
szeretném kérni még egyszer, hogy a javaslatunkat támogassák. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Ha megengedi
Szamosvölgyi Péter képviselőtársam mielőtt megadom neki a szót, akkor szeretnék
válaszolni képviselő úr szavaira.
Köszönöm a tájékoztatást. Véleményem szerint nem korlátoztam Bíró képviselő úr
hozzászólását és továbbra is az a véleményem, hogy működési problémákat vetett föl
képviselő úr, amire a munkatervünkben tényleg van olyan napirendi pont, ahol
kifejtheti a véleményét. Itt most delegálásról van szó, delegálásról volt szó, ezért
ragaszkodom ehhez a napirendi ponthoz, illetve az Egyebek napirendi pontban
hozzászólhat képviselő úr. Köszönöm szépen és akkor most megadom Szamosvölgyi
Péter képviselőtársamnak a szót.
Szamosvölgyi Péter: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Először is
köszönöm Elnök asszony javaslatát, illetve a támogatást, amely képviselőtársaim
közül többek részéről elhangzott, viszont ennek a támogatásnak a kapcsán nagyon
komoly bizalmat fektetett például Bíró képviselő társam a személyembe, ez rendkívül
jól esik. Sajnálom, hogy nem lehetek éppen az agrártárca államtitkára, mert akkor
sokkal nagyobbak lennének a lehetőségeim, így azért egy kicsit korlátolt, különösen
akkor, ha valaki egy kicsit belemélyült, vagy utánanézett annak, hogy a Tokaj
Fejlesztési Tanácsnak milyen feladatkörei és milyen lehetőségei vannak a vidékkel
kapcsolatban, a világörökségi vidékkel kapcsolatban, hiszen a Helyi Fejlesztési Tanács
ennek kapcsán, ennek okán jött létre. Direkt ráhatása, direkt beleszólása a
szőlőtermesztésbe, a bor előállításába, felvásárlásba, felvásárlási ár meghatározásába
nincs. Tulajdonképpen magának a Tokaj Fejlesztési Tanácsnak az indirekt módon való
ráhatása az, amiért létrejött, ami olyan fejlesztéseket irányoz elő, ami a vidék
fejlesztésére, persze ezzel együtt a borászok lehetőségének a bővítésére, a
szőlőtermelőkre is vonatkozóan olyan beruházások megvalósítására van jelen, amely
megadja azokat a kereteket, azokat a lehetőségeket, amelyek kapcsán a borvidék
megfelel a világörökségi elvárásnak. Ezért határoz meg különböző prioritásokat dűlő
utak felújítására, kerékpárút hálózat kiépítésére, a 26 borvidéki településen egy-egy
beruházás megvalósítására egy konzorciumi program keretén belül. Ezek is hatással
vannak a szőlőtermesztésre természetesen, de igazából ez egy vidékfejlesztési
program, amit megpróbált és megpróbál meghatározni a Fejlesztési Tanács, amely 6
főből áll mindössze. A szakmai elem van benne, nem én vagyok a szakma, ezt tegyük
hozzá. Ez a 6 fő a jogszabályok alapján áll az elnökből, a hegyközségi tanács tagjából,
a minisztérium részéről van jelen szavazó képviselő és a mindenkori közgyűlés
elnökéből és 1 fő képviselőből, aki delegálva van a közgyűlés döntése alapján. Ez, ha
megszavazza a testület, akkor én leszek. Gondolom, azért mert, hogy hegyaljai
település vagyunk. Korábban is fölmerült az igény és egy polgármester volt Tokaj
Hegyaljáról a 6 emberből, aki ennek a tanácsnak a tagja volt és elnök úr ez alapján úgy
döntött, hogy tanácskozási joggal meghívja a Tokaj hegyaljai városok polgármestereit
és ez a dolog meg is történt, jelen pillanatban is megkapják a meghívókat tanácskozási
joggal a települések vezetői, sőt még az is elhangzott, hogy ha olyan döntés van, amely
az egész régiónkat, ezt a kis régiót, világörökségi területet érinti, abban az esetben
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nem csak a városok képviselőit hívja meg, hanem meghívja az összes települést, akár
26-27 települést is. Én azt gondolom, hogy ez a későbbiekben sem fog megváltozni,
mert ez egy jól bevált gyakorlat, aki úgy gondolta, hogy az a napirendi pont, vagy
azok a pontok, amelyeket tárgyalni fog a Tanács érinti az ő települését akkor eljött,
jelen volt hozzászólt, vagy éppen csak hallgatott, ha meg úgy gondolta, hogy ez nem
szükségszerű, hogy ő jelen legyen, akkor nem jött el. Tehát én azt gondolom, hogy ez
egy elég, sőt kifejezetten korrekt és jó megoldás volt, de azt hiszem, hogy azt az egyet
mindenképpen elmondhatom, hogy én magam is örülnék neki, ha a nagyobb
települések vezetői ott lennének, mert talán a döntéseknél az a konszenzus az még
erősebb, hogyha mindenki más bólintani tud rá. Köszönöm a figyelmet.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Aros János
képviselő úrnak adom meg a szót.
Aros János: Köszönöm Elnök asszony. Anélkül, hogy sok mindent ismételnék az itt
elhangzottak közül. Talán a legfontosabb és gondolkodtam is, hogy hozzászóljak-e,
Tokaj Hegyalja Fejlesztési Tanácsnak egyáltalán nincs kompetenciája abban, hogy
milyen szőlőfelvásárlási árak alakulnak ki vagy, hogy egy külön állami cégnek a
Grand Tokaj Zrt.-nek milyen a felvásárlási politikája van. Ha arról kezdtünk volna
egyébként beszélni, hogy milyen fejlesztések történtek, amit a Tokaj Fejlesztési
Tanács koordinált, mint például a dűlőutaknak a rendbetétele, mint például a közösségi
bor feldolgozóknak a megépítése, de nem ennél a napirendi pontnál, hanem majd a
beszámolónál, hiszen a jelenlegi napirendi pontunk értelmében Elnök asszony mellé
egy személyt fogunk delegálni, aki képviselő megyei közgyűlést is. Magának a Tokaj
Hegyaljai Fejlesztési Tanácsnak az összetételét azt jogszabályok írják elő, ezt bővíteni
nem lehet. Korábban is meghívottként részt vettem a Fejlesztési Tanács ülésén,
természetesen szavazati jogom nem volt és most elnök úrral történő egyeztetés alapján
úgy tűnik, hogy valóban a Tokaj-hegyaljai városok vezetői is ugyanilyen tanácskozási
joggal részt vehetnek, tehát képviselő úrnak a kérdése meghallgattatott. Kívánom, így
legyen majd ötöse a legközelebbi lottón is. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs
további hozzászólás, akkor tovább folytatnám a közgyűlés ülését. Az előterjesztéshez
egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati
javaslat elfogadásáról, amelyhez minősített többség szükséges.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 26 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
71/2019. (XI. 28.) határozata
Tárgy: Delegálás a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsba
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsba történő delegálásra vonatkozó
javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
1.

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsba - a
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15. § (16)
bekezdése alapján - Szamosvölgyi Péter István urat, a Közgyűlés tagját delegálja,
a Közgyűlés megbízatásának időtartamára.

2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy jelen határozatról tájékoztassa a Tokaj Borvidék
Fejlesztési Tanács elnökét, egyúttal felhatalmazza a delegálással kapcsolatos
további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Felelős:
Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke

16. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság Működési
Szabályzatának módosítására, elnökének és tagjainak megválasztására
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 23. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést a
személyemet érintő napirend zárt ülésen történő tárgyalását nem kértem, csakúgy mint
a bizottsági tagságra javasolt Szabó Gergely alelnök úr sem, továbbá Aros János,
Hajdu Hajnalka, Nagy-Korsa Judit Anna, Bíró László és Köteles László közgyűlési
tagok sem kérték. Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy az előterjesztést ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. A
Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2013-ban hozta létre a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktárat és az Értéktár Bizottságot. Az Értéktár Bizottságnak 7
tagja van és 11 állandó meghívott szervezet képviselője tanácskozik az értéktár
bizottsági üléseken. Az Értéktár Bizottság tagjainak az újraválasztására kerül sor
ebben az előterjesztésben, illetve az állandó tanácskozási joggal meghívottak neveiben
történt változásoknak az átvezetése történik meg. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot három
bizottság véleményezte. Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse
bizottsága véleményét.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Közgyűlés! A határozati javaslatot Bizottságunk 7 igen egybehangzó
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szavazattal elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen . Felkérem a
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen . Felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága véleményét.
Aros János, Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök
asszony! 12 igen egybehangzó szavazattal elfogadásra javasoljuk.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Aros János képviselő úrnak adom meg a szót.
Aros János: Már az előző ciklusban is részese lehettem ennek a bizottságnak és
nagyon örülök, hogy a következő ciklusban is részese lehetek, hiszen úgy gondolom és
bátran mondhatom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés egyik
sikertörténetei közé sorolhatjuk ennek a bizottságnak a létrehozását és működését,
hiszen maga a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár, amely 2013-ban alakult meg
nem más célt tűzött ki maga elé minthogy összegyűjti azokat az értékeket és ápolja
azokat a hagyományokat, amelyekről úgy gondolja a bizottság vagy úgy gondolják a
helyi értéktárak, hogy fontos részesei lehetnek a megyének és ezeknek az értékeknek a
bemutatásához mi azzal tudunk hozzájárulni, hogy egy összegyűjtött formában
ajánljuk azoknak, akik meg szeretnék tekinteni Borsod- Abaúj-Zemplén Megye
értékeit. Az értékgyűjtés és érték azonosítás volt a célkitűzésünk, ezekhez a célokhoz
úgy tűnik, hogy egyre közelebb kerülünk, hiszen 2014-ben 22 érték volt az Értéktár
Bizottságnak a kezelésében, 2019-ben, amikor meghallgattuk a 2019. évi I. féléves
beszámolót, akkor 200 nemzeti érték volt már a bizottság kezelésében és
gondozásában. Egy másik nagyon fontos dolog az, hogy 60 településen működik már
a települési értéktár, hiszen a mechanizmus az az, hogy a települési értéktárak
terjesztik föl a Megyei Értéktár bizottság elé az értékeket és azt a Megyei Értéktár
bizottság alapos, részletes tárgyalás után veszi fel a megyei értékek közé. Ha
bármelyik képviselőtársamat érdekelnék ezek az adatok is, hogy jelenleg miket
tartalmaz a megyei értéktár kincsestára, akkor a www.baz. hu értéktár oldalon ezt
folyamatosan frissítve megtekintheti. Nagyon fontosnak tartom tehát a folytatást.
Nagyon fontosnak tartom a folytatásban Elnök asszony személyét, aki az előző
ciklusban is aktív motorja volt ennek a bizottságnak a munkájában, a működtetésében.
A bizottság élete nem csak abból áll, hogy bizottsági üléseket tart, hanem egyre inkább
szerepet vállal azokban a települési rendezvénysorozatokban, ahol most már szinte
nem is rendeznek olyan települési napot, falunapot, városnapot, ahol az Értéktár
Bizottság nem mutatkozna be. Megyenap rendezvényein, falunapokon mindenütt ott
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vagyunk, így most már minden rendezvénynek aktív részesévé vált például a cigándi
apró béles, a tokaji bor vagy éppen a lábatlan tyúk. Aki kíváncsi rá, akkor meg lehet
tekinteni, mi is az a lábatlan tyúk, ez nekem egy újdonság volt, úgy hogy ezt is nagy
érdeklődéssel vettük föl az értéktárba. Nagyon sok értékünk van, ezek folyamatosan
bővülnek és azokat az értékeket, amelyekről úgy gondoljuk, hogy nemzeti értékké is
lehetne nyilvánítani ezeket támogatjuk, ezeket fölterjesztjük, mint ahogy már volt is rá
példa. Nagyobb bízom benne, hogy ez a bizottság hasonló jó színvonalon, a közösség
érdekében fogja majd végezni a munkáját, hiszen a célunk továbbra is az, hogy a
megye értékeit ezen a bizottságon keresztül és menedzseljük. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úrnak a
méltató szavait, de tényleg jól működött a bizottság és majd képviselőtársaim is meg
fogják látni, hogy érdemes ebben a bizottságban dolgozni. Amennyiben nincs további
vélemény és kérdés, akkor mennénk tovább. Az előterjesztéshez egy határozati
javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat
elfogadásáról, melyhez minősített többség szükséges.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 25 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
72/2019. (XI. 28.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság
Szabályzatának módosítása, elnökének és tagjainak megválasztása

Működési

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság
Működési Szabályzatának módosítására, elnökének és tagjainak megválasztására
vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság
- a Közgyűlés 26/2013. (VII. 11.) határozatával meghatározott - Működési
Szabályzatának I. fejezet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A bizottság létszáma: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés által a
tagjai sorából választott 7 fő.”
2. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

elnökének Bánné dr. Gál Boglárkát, a Közgyűlés elnökét,
tagjainak:
Szabó Gergelyt, a Közgyűlés alelnökét,
Aros János közgyűlési tagot,
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2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

Hajdu Hajnalka közgyűlési tagot,
Nagy-Korsa Judit Anna közgyűlési tagot,
Biró László közgyűlési tagot,
Köteles László közgyűlési tagot

választja meg.
3. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság munkájába - a
Bizottság ülésére tanácskozási joggal meghívottként - bevonja a következő
szervezeteket:
Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály,
3.3. Magyar Turisztikai Ügynökség,
3.4. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság,
3.5. Bükki Nemzeti Part Igazgatóság,
3.6. Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács,
3.7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
3.8. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatósága,
3.9. Miskolci Egyetem,
3.10. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár,
3.11. Herman Ottó Múzeum.
3.1.
3.2.

4. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló 26/2013. (VII. 11.) számú
közgyűlési határozat módosítása tárgyában hozott 79/2014. (XII. 18.) határozatát;
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Értéktár Bizottság működése tárgyában hozott 26/2013. (VII.11.), valamint
79/2014. (XII.18.) határozat módosításáról szóló 13/2017. (II. 16.) határozatát;
továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság új tagjának
megválasztása tárgyában hozott 17/2019. (IV. 25.) határozatát hatályon kívül
helyezi.
Felelős:
Határidő:

Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
azonnal

17. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2018. évi gazdasági
folyamatairól
Előterjesztő:
Kovácsné Fecz Csilla, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóságának
igazgatója
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A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 24. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál
az előterjesztő képviseletében Kulcsár Balázs urat, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó-és Vámigazgatóságának osztályvezetőjét, és
felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja egészítse ki a tájékoztatót.
Kulcsár Balázs, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Adó-és Vámigazgatóságának osztályvezetője: Tisztelt Elnök asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Igazgató asszony megbízásából néhány gondolatot szeretnék mondani.
Eltérnék a tájékoztatóban leírtaktól, mert azt mindenki olvashatta, inkább csak egyéb
összefüggésben beszélnék. Rögtön először a megyei adóbevételek. Itt a sötétkék oszlop
a valóságot ábrázolja, tehát a tegnapi nappal 421 milliárd forintnyi adóbevétel folyt be
a megyében, ami már meghaladta az egész 2018. évi megyei teljesítést. Amit még
várunk, az körülbelül egy 450 milliárd forintnyi adóbevétel összesen, ez 8%-kal fogja
meghaladni a bázisévet.
A bevételeknek a zömét, 80%-át a társas vállalkozások biztosítják. Én arra a jobb
oldalt látható pici kilences számra szeretném felhívni a figyelmet. Ez a dia azt
tartalmazza, hogy milyen adóelszámolási móddal számolhatnak el a vállalkozások. A
nemzetközi számviteli sztenderdek elszámolást már 9 cég választotta. Ez a 9 cég az
elmúlt év nettó árbevételének 12%-át birtokolja, tehát nagyságrendileg nagyon
komoly cégekről van szó. Ha a megyei közgyűlésben vagyunk; egy kis járási
hatékonyság. Nagyon összetett diát tettem fel élő munka és tőke hatékonyságot, a
megtermelt hozzáadott értéket vetítettük rá a saját tőkére, ez az y oszlop, illetve a
társas vállalkozások általi foglalkoztatotti létszámra, ez az x tengely. Látszik,
kiemeltem azokat a kistérségeket, járásokat, ahol a megyei átlagtól - amit a pontozott
vonal képvisel - eltér. Tiszaújváros élőmunka hatékonyságban erős, Sátoraljaújhely
tőkehatékonyságban és az Encs-Sárospatak-Edelény-Ózd a pontozott vonal
felett szintén a tőkehatékonysághoz pozitívan hozzájárul. Hol található a Miskolci
Járás? Lényegében a Miskolci Járás értéke stabilizálja a megyei átlagértéket, viszont
az élőmunka hatékonyságban megyei érték alatt van, amelynek az az egyszerű oka,
hogy az ország legnagyobb járásában a társas vállalkozások által foglalkoztatott
megyei létszám 51%-a dolgozik, míg a hozzáadott értékben 37% képvisel. Nyilván ez
így akkor megyei átlag alá teszi, de, hogy miért van megyei átlag alatt, azért, mert van
egy olyan járásunk, Kazincbarcika, az alsó sor azt mutatja, hogy hány millió forint
hozzáadott értéket termelt meg egy munkavállaló, a kazincbarcikai érték 29 millió
forint, ha ezt ugyanezen a grafikonon szerepeltettem volna a többit nem lehetett volna
rendesen látni. Egy nagyon hosszú idősort tettünk fel a kollégákkal, a
magánszemélyek jövedelmei, az összes Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
illetékességgel, lakóhellyel bíró magánszemély bevallása alapján, a felső sor pedig az
országos adatot adja. Amire én a figyelmet szeretném felhívni, az utolsó két évnek a
grafikon meredekség változása, ami azt okozta, hogy két évre vagyunk lemaradva az
országos átlagtól, míg 2015-ben ez négy éves lemaradást mutatott. Ennek köszönhető,
hogy elkezdtek intenzívebben nőni országosan is és a megyében is a magánszemélyes
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jövedelmek.
Azzal vezetném át az utolsó diára a mondandót, hogy látszik egy megtorpanás 2016ban, az adóhatóság rendszerén belül az eSZJA, amikor is olyan magánszemélyektől
sikerült bevallást kapnunk, bevallást képeznünk számukra, akik alacsony
jövedelemmel rendelkeznek, ez mind országosan, mind a megyére igaz, ott látszik,
hogy egy megtorpanás van. Igazgató asszony kérésére az utolsó dia, aminél az első
pontról szeretnék egy kicsit bővebben szólni. Ez az elmúlt évek szolgáltató
adóhivatalának a húzószava, vagy a mi büszkeségeink. A köztartozásmentes adóbázis,
az adózói minősítés, vagy az ellenőrzéstől majdhogynem kicsit távolabb álló támogató
eljárások, de akinek volt benne része az pontosan tudja, hogy ez egy nagyon nagy
segítség a cégnek, amikor a kisebb méretű anomáliákat nem ellenőrzés keretében
vizsgáljuk ki és megfelelő szankciókkal sújtjuk, hanem felhívás alapján lehetőséget
adunk a cégeknek vagy magánszemélyeknek az önellenőrzésre. Viszont az eSZJA az
azért fontos, mert kollégáinkkal kigyűjtöttük azokat a Borsod megyei munkavállalókat
- itt a közgyűlésre gondolva, akik kórházaknál, önkormányzatoknál, vagy kistérségi
szociális társulásoknál, illetve a kormányhivatal szakigazgatási szerveinél dolgoznak
és az elmúlt évben még a tavalyi évről papír alapon adták be a bevallásukat, tehát az
eSZJA rendszernek semmilyen előnyét nem élvezték, 4751 ilyen munkavállaló van az
előbb felsoroltaknál. Én kérem a támogató segítséget igazgató asszony megbízásából,
hogy amennyiben lehetőségük van hassanak oda, hogy hívják fel a figyelmüket
ezeknek a munkavállalóknak, ők vagy közalkalmazottak, vagy köztisztviselők, vagy
pedig munkavállalók ezeknél a munkáltatóknál, hogy használják az eSZJA előnyeit.
Az adóhatóság oldaláról minden támogatást meg tudunk adni tájékoztató anyagok,
vagy előzetes egyeztetés alapján az önkormányzatok részére is. Nagyon szépen
köszönöm a figyelmet.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen Osztályvezető úr
kiegészítését. A tájékoztatót két bizottság véleményezte. Felkérem a Pénzügyi
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága véleményét.
Aros János, Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Köszönöm elnök
asszony. A tájékoztatót tudomásulvételre javasoljuk, mégpedig 7 igen, 0 nem és 4
tartózkodás mellett.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük
van szíveskedjenek azt megtenni. Gúr Nándor képviselő úrnak adom meg a szót.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen Elnök Asszony. Jól értettem, hogy kérdés és
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hozzászólás. Tehát hozzászólás is?
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Így van.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Kedves
Képviselőtársaim! 2018. gazdasági folyamatairól, történéseiről beszélünk, mégis az
előbb a táblán 2007-től szóló diagramokkal találkozom, ami az én értékítéletem szerint
teljesen rendben van, szeretném hozzátenni. Ezt csak azért mondom, hogy kiterjesztő
jellegű gondolkodások mutatják meg valójában a mindenkori helyzeti képhez való
hozzáigazodás lehetőségét. Az előbbi napirendi pontok kapcsán tárgyalt témákra is
ráültettem ezt a gondolatot. Tehát, ha gondolkodó emberek vagyunk, akkor
nyilvánvaló, hogy értjük, hogy mikor miről és miért beszélünk, és nem politikáról,
hanem szakmai tennivalókról. 2018. évi gazdasági folyamatok kapcsán szeretném
jelezni, ha jól emlékszem, nagyjából a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az
összefoglaló anyagában is foghatók ezek az adatok nem minden tekintetben, azt
néhánnyal kiegészítem. Borsod-Abaúj-Zemplén megyének a területi nagysága, az
országon belüli részaránya az gyakorlatilag 7,8%-ot tesz ki. Mai időszakban a
lakónépesség, az 6,6%-ot tesz ki . Hogyha megnézzük a gazdasági társaságok
tekintetében, a társas vállalkozások vonatkozásában a gazdasági teljesítmények
mikéntjét, az 4,9%. Ha megnézzük azt - azt hiszem a NAV anyagában is szerepel -,
hogy ugyanezen társas vállalkozásoknak az adóbevétel úgy néz ki, hogy ez 3%-os
nagyságrend. Ezeket a százalékpontokat csak azért említettem, mert ebből fogható,
hogy a területünk, a részarányunk tekintetében, a lakónépességünk tekintetében az
előállított javak, illetve a társas vállalkozásokon keresztül beszedett adóbevételek
hogyan néznek ki, csökkenő trendet mutatnak. Félreértés ne essék nem adóbevételi
többletekre törekszem. Magasabb adóbevételek lehetőségére akkor nyílik lehetőség,
hogy ha nyilván olyan folyamatok zajlanak, amelyek a gazdasági teljesítmények
növelésével párosulnak. Tehát a magunk figyelmét arra szeretném felhívni, hogy
minden lehetséges eszközzel próbáljunk megtenni, minden lehetséges eszközt
használva tegyük meg azt, hogy a technológiai fejlődés - nyilván beruházásokon
keresztül technológiai fejlődés-, a termelékenységi növelés, vagyis a tudás
megszerzésének a lehetősége, ez bővülni tudjon és minél többekre kiterjeszthetővé
váljon. Megítélésem szerint gátat kell tudni szabni annak, ami a térségből történő
elvándorlással párosul. Most teljesen mindegy, hogy az ország más területeire,
vagy külföldre történő elvándorlásról szól. Nem jó az az irány szerintem, amikor a
társas vállalkozások esetében - most jelen időszakról beszélek 2017-ről '18-ra - 6,5%ról 5,4%-ra csökken az adózott eredmény vagy épp a hozamok tekintetében is
csökkenés tapasztalható, 5, 5%-ról 5%-ra. Ezek figyelmeztető jelek, e tekintetben is
nyilván vannak tennivalók.
Egy másik szegmens, amihez kapcsolódnék az anyagban taglaltak szerint.
Foglalkoztatás, munkanélküliség szép adatsorokkal találkozunk, olybá tűnik, mintha
minden pozitív irányultságot nyerne, de csak címszavakban szeretnék jelezni néhány
dolgot, mondjuk foglalkoztatás, mondjuk munkanélküliség tekintetében. Ha
foglalkoztatás, akkor azzal találjuk magunkat szembe, hogy több a részmunkaidős
foglalkoztatás és ez nem baj, ha 0 órás foglalkoztatásból haladunk a részmunkaidő
felé, de baj, ha 8 órásból haladunk a 4 óra felé. Vagy sajnos még ma is igaz az, hogy a
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produktum termelőkkel szemben, a közvetlen hozam haszon termelőkkel szemben a
közmunkások részaránya magasabb. Ez sem baj, mert életteret ad bizonyos
embereknek, de megfelelő helyén kell szerintem kezelni a kérdéskört. Az már nagyobb
baj, hogy országos viszonylatban több, mint 600 ezren elhagyták ezt az országot az
elmúlt évtizedben. Diákfoglalkoztatás, az is nagy baj, hogy ha nem vesszük tudomásul
azokat a tényszerű megvalósulásokat, példaként mondom, hogy a nyugdíjkorhatár
évről-évre lépcsőzetesen emelkedett, évenként félévvel és ez automatikusan
munkaerőpiacon tart adott esztendőben 50-60 ezer embert. Ez nem abból fakad, hogy a
jó kormányzati intézkedések sok minden egyéb más hozza a munkaerő többletet,
hanem abból fakad, hogy adminisztratív eszközökkel gyakorlatilag a munkaerőpiacon
tartanak embereket. Ha munkanélküliségről beszélünk, akkor megint csak
címszavakban. A közmunkáról szóltam, a külföldre áramlásról szóltam, de azokról a
rendszerekről, amelyek ellátó rendszerekként működnek, annak a visszaszorulásáról,
abból való kiszorításról nem. Ezek mind-mind befolyásolják a statisztikai kép
alakulását. Vagy a bérekről címszavakban. Nem mindegy hogy bruttó nem mindegy
hogy nettó, nem mindegy hogy reál, nem mindegy hogy számításba veszik azt, hogy
mondjuk 10 év alatt az euróhoz való forint viszony, hogy alakult - 22 százalékkal
csökkent. Ez a végkifejlet egészen más számadatokat hoz ki, mint amelyek mondjuk a
NAV anyagaiban is fellelhetők, de értem, hogy ők hogyan és miképpen dolgoznak.
Közben nyílik az olló, közben a bérterhek mértékadó módon nőnek, a munkavállalókra
megtöbbszöröződtek a járulékterhek, a munkaadóra is megnövekedtek és óriási területi
különbségek vannak a megyén belül, amit jelez az anyag is. Az, hogy 13 járás
vonatkozásában a 20%-át nem lehet gyakorlatilag az árbevételek tekintetében
megtermelni, mint a másik 3 járás vonatkozásában , ez óriási gond. Ezekre kell
válaszokat találnunk. Ezekhez kell a megoldó kulcsokat megtalálni, és ebben van
meggyőződésem szerint feladatunk és felelősségünk. Köszönöm szépen Elnök
asszony.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm Képviselő úr. Megadom a
szót Köteles képviselő úrnak.
Köteles László: Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm a szót. Azt szeretném
kérdezni a tisztelt előadó úrtól, hogy lehetne azon egy kicsit változtatni, hogy még
több embert vonjanak be ebbe a NAV által végzett adóbevallásba? Mifelénk az
egyszerű állampolgárok felé mindig az a probléma jön, hogy azért nem vállalja a
NAV a bevallást, mert ha valamilyen egyéb jövedeleme van vagy egyéb kiegészítő
bevétele van az adott személynek, akkor már nem tartozik bele ebbe a lehetőségi
körbe. Lehet, hogy érdemes lenne ezt megvizsgálni, hogy milyen köröket lehetne még
bevonni őstermelőket, vagy egyéb jövedelemmel rendelkező személyeket ebbe a
bevallási módszerbe, mert ez egyszerűbb mind az Önök számára, mind pedig a
választópolgárok számára is. Ez lett volna az egyik kérdésem. A másik kérdésem,
hogy van-e arra vonatkozóan valamilyen kimutatásunk, hogy az elmúlt években hány
személy ellen folytatott a NAV politikai jellegű, elszámolást, elszámoltatást, illetve,
hogy kik voltak ezeknek a megbízói. Az a szomorú számomra, hogy több olyan
visszajelzést kaptam egyszerű emberektől, képviselőtől, polgármesterektől, akikkel
szemben a NAV különböző indíttatásból eljárásokat folytatott, például név nélkül
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mondok egy esetet. Egy képviselő asszony ellen adóhatósági vizsgálat indult azért,
hogy jogosan vette-e igénybe a gyerekek utáni családi adókedvezményt. Tehát úgy
gondolom, hogy ez egy elég ritka és különleges ahhoz képest, hogy ne tételezzünk föl
mögötte valamilyen hátsó szándékot. Én azt szeretném kérni az adóhatóságtól, hogy ne
legyen eszköz a hatalom ilyen jellegű igényeinek kielégítésére. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen képviselő úrnak a
hozzászólását. Felkérem osztályvezető urat a válaszadásra.
Kulcsár Balázs, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Adó-és Vámigazgatóságának osztályvezetője: Nagyon szépen köszönöm. Két kérdés
volt. Az első kérdés, hogy ki lehet e terjeszteni az eSZJA-t. Az adóhivatali rendszer
úgy működik, hogy a munkáltatóktól, egyéb kifizetőktől és erre nagyon nagy erőt
fektetünk, hogy mi ezt minden munkáltatótól bevasaljuk, azt amit neki adni kell az ő
foglalkoztatottjáról, azokból összesíti a rendszer a magánszemély jövedelmét és ez
tervezetként március közepén már az elmúlt három évben kikerül a megfelelő
felületre. A kedvezmény jellegű, vagy az egyéb jövedelmi bevételi jellegű dolgokat az
adóhatóság nem tudja beépíteni, mert nincs olyan kontrollinformáció birtokában,
amivel ezt tudná kezelni, illetve korrekt adatot tudna adni, hiszen ennek az a lényege,
hogyha én magánszemélyként nem nyúlok hozzá ehhez a bevallástervezethez, nem
módosítom, akkor ez május 20.-a után automatikusan bevallássá válik, aminek a
tartalmát rajtam az adóhatóság számon kérheti. Tehát ennek ez a zárása, ez egy korrekt
és teljes körűen elkészített bevallás. A második kérdésre én sajnos nem tudok
válaszolni. Azt tudom, hogy az utóbbi időben viszont a családi kedvezmények nem
helyes igénybevételét a támogató eljárások keretében vizsgálta a NAV, tehát
adóellenőrzést csak rendkívül indokolt esetben indított, egyébként önellenőrzésre való
felhívás történt, úgy tudom. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen Osztályvezető úr
válaszát. A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 21 igen, 0 nem, 4 tartózkodás
mellett a tájékoztatót tudomásul vette.

18. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének
alakulásáról
Előterjesztő:
Dr. Vukovich Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal
elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 25. sorszám alatt.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál
az előterjesztő képviseletében Fejes Lászlót, a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai
tanácsadóját és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja egészítse ki a
tájékoztatót.
Fejes László, a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai tanácsadója: Tisztelt
Elnök asszony! Tisztelt Közgyűlés! Nem kívánom kiegészíteni a tájékoztatót.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót
három bizottság véleményezte. Felkérem az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil
Kapcsolatok Bizottságának elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok
Bizottságának elnöke: Köszönöm a szót Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! A
bizottságunk 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a tájékoztatót a
Közgyűlésnek. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Köszönöm Elnök
asszony. Bizottságunk nem hozott állásfoglalást, hiszen az előterjesztő képviseletében
senki nem jelent meg a bizottsági ülésen, így mi ezt a napirendi pontot levettük, nem
tárgyaltuk.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Rendben. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Gúr Nándor képviselő úrnak adom meg a szót.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen Elnök Asszony. Tisztelt Elnök Asszony!
Kedves Képviselőtársaim! Egy megítélésem szerinti értékes összegzésről van szó.
Értékes összegzés, de feltárja azokat a problémákat is, amelyek előttünk állnak,
amelyek megoldásaiban szerepet kell játszanunk. Ha az elmúlt 9-10 év történését
helyezzük górcső alá, akkor a következőket látjuk. 2010. utáni, 2019-ig zajló
folyamatok kapcsán gyakorlatilag ebben a 9 esztendőben 51 ezer fő hagyja el BorsodAbaúj-Zemplén megyét. Elhagyást sokféleképpen kell érteni, ennek a nagyságrendnek
a 60%-a az elvándorlásból fakad. Sajnos a többi része mértékadó módon az
elhalálozásból tevődik össze. A másik megyei jellegzetesség, amelyet Önök legalább
olyan jól tudnak, mint én, ha nem jobban, 358 települése van a megyének, de ebből
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mindössze 8 olyan van, amely 10000 fő feletti lélekszámmal bír. 303 olyan, amelyik
2000 fő alatti lélekszámmal és 230 emlékeim szerint azon települések száma, ahol
pedig csak 1000 fő lakik maximum. Nyilvánvaló, hogy a teendők, a fókusz az ebbe az
irányba kell, hogy mozduljon minden rezdülésünk tekintetében. Csak egy példát
mondok - százat tudnék, meg mindegyikü nk, de csak egyet mondok. Az, hogy
milyenek az ellátási viszonyok az, hogy a háziorvosok háziorvosi szolgálatok, hogyan
és miképpen állnak rendelkezésre tudjuk mindnyájan, Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében az egyik legtragikusabb a helyzetkép. Ebben mindenképpen van
tennivalónk, ha nem direkten, indirekten. Tudom, hogy a direkt intézkedési
lehetőségek korlátok közé zártak, de indirekten mindenképpen van és kell, hogy
legyen lehetőségünk. Ha már a demográfiai folyamatokról beszélünk, akkor a szülő
nők ezen önmagam is meg döbbentem, amikor olvastam az előterjesztést, remélem, jól
emlékszem rá, hogy a szülő nők családi állapotát vizsgálja a helyzet az, hogy 54%- a
szülő nőknek hajadon és 43%-a az, aki házasságon belül szül gyermeket. Itt ugyanúgy,
mint a Kazincbarcikai Környezetvédelmi Programnál mondom, hogy igenis
kötelességünk a szemléletformálás. Az én értékrendem szerint is a család idézőjelbe
tett szentsége az mindenek feletti. Lehetőségek szerint a gyermekeknek családokban
kell felnőni, tehát születni is ott kellene. Olyan támogatási rendszerek és sok minden
egyéb más kell, hogy működjenek és a befolyásunkat erre kell használni, amely ezt
segíti elő, de arra is figyelni kell, hogy egyes emberek a nem kellő tudásból fakadóan
ne jussanak el odáig, hogy önmagukat, családjukat, jövendőbeli gyermekeiket
lehetetlenítik el. Egy másik viszonyszámot szeretnék megemlíteni. Az anyag taglalja,
hogy a maximum 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező hölgyek körében
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 41% a részarány a szülő hölgyek tekintetében, míg
országosan 20%. A másik vége a történetnek, hogy a felsőfokú végzettséggel bíró
hölgyek esetében Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 20%-os részarány mutatkozik
meg, míg országosan 33%-os, ezek azért óriási, mértékadó különbségek. Valószínű,
hogy az ellehetetlenülés az olyan folyamatok elindítására is képes, amely ezeknek az
ellehetetlenüléseknek a további mélyüléséhez is vezethet. Ebben meggyőződésem,
hogy tennivalónk van megint csak szemléletformálás tekintetében. Ami a
megdöbbentő bár tudott volt számomra, hogy a születéskor várható élettartam hogyan
és miképpen alakul. Itt a hölgyek másfél évvel kevesebbet élnek, mint országos
átlagban, a férfiak pedig 2 és fél évvel kevesebbet. Szeretném hozzátenni ezt nem
olvastam az anyagban, de más kutatásokban igen, hogy az egészségben megélt évek
aránya hogyan és miképpen néz ki, hogy ha ezt is az asztalra tesszük, ott még
tragikusabb a kép. Ott még több olyan esztendő van, amelyet nem egészséges
állapotban tudnak megélni az emberek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, nyilván
megint visszamehetünk a környezeti károk sokaságára és sok minden egyéb másra.
Megint azt mondom, ezek mind-mind olyan ügyek, amelyekben van tennivalónk, és
hát amit említettem a legelején a vándorlási veszteségról , a térséget elhagyók
nagyságrendjéről, a népességfogyásról, ami éves szinten nagyjából 6000 főt jelent. Itt
is olyan intézkedéseket kell tenni, amelyek csak példákat mondok, nem tudott
máshova viszonyulni, amelyek a tudás megszerzésének a bővítésével párosulnak,
amelyekkel a technológiai fejlődések lehetőségét teremtjük meg amellett, hogy a mai
hozamtermelő munkatevékenységeket megőrzik, tehát nem likvidálják. Ha ez adott,
akkor lehet termelékenységet növelni, akkor lehet és szükségszerű infrastrukturális
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fejlesztések sokaságát megtenni, úgymond lehet okos falvak, okos települések,
városok létét biztosítani, de ehhez hozzáteszem először élhetőeket kell teremteni és
sajnos Borsod-Abaúj-Zemplén megyében azért tudjuk nagyon sok olyan település van,
amely nagyon-nagyon nehezen élhető. Azt akarom mondani az utolsó gondolataim
között, hogy ennek a megvalósításában az a legfontosabb szerintem, hogy az itt
rendelkezésre álló akár a kezében, akár a fejében tudást hordozó emberek sokasága ne
elhagyja ezt a térséget, hanem ragadjon meg a térségben, élvezve élje normális
körülmények között a térségben az életét, de ehhez illesztetten nekünk rengeteg
tennivalónk van. Köszönöm Elnök asszony.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen Képviselő úr
véleményét. Köteles László képviselő úrnak adom meg a szót.
Köteles László: Köszönöm szépen. Csak röviden szeretnék szólni . Nagyon alapos és
részletes ez a kimutatás, ami tetszettek készíteni. Egy KSH vizsgálat alapján
készítettem én is néhány évvel ezelőtt a Magyar Művészeti Akadémia megbízásából
egy kutatást a Sárospataki térségben és kimondottan Komlóskára vonatkozóan.
Kíváncsi voltam, hogy mennyire képződnek le az országos átlagok az adott
településre. Számomra nagyon megdöbbentő volt az, hogy a lakosság 40 százaléka
magányosan él. Tehát azt jelenti, hogy 30 éves korig nem házasodnak, illetve 40
évesen már vannak özvegyek és ez talán az egyik legnagyobb problémája itt a
térségünkben élőknek. Az elmagányosodás, az elöregedés, az özvegyeknek a sorsa,
vagy az egyedül élők, vagy a.magányban élő fiataloknak a helyzete, úgyhogy ezeket
én itt szintén láttam. Amiről még szeretnék szólni, hogy igaz, hogy 100 évvel ezelőtt a
Trianon megcsonkította megyénket majd 70 évvel ezelőtt a kommunizmus összevonta
Borsod-Abaúj-Zemplén megyét, én örömmel látnék olyan kimutatásokat, amelyek
szólnak Borsodról, Abaújról és Zemplénről. Megmondom miért? Mert még
szembetűnőbbek lennének a különbségek, mondjuk egy abaúji térségnek a helyzetére
vonatkozóan vagy egy zempléni térségnek, ahol nincs az az ipar, nincs az a fejlettség,
mint mondjuk a borsodi területeken. Ezeket én szívesen látnám. Köszönöm a
figyelmet.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr.
Szemán Ákos képviselő úrnak adom meg a szót.
Dr. Szemán Ákos: Köszönöm szépen Elnök Asszony . Tisztelt Közgyűlés! Én
olvastam ki ebből a tájékoztatóból szép dolgokat is. Egyrészt 17 év alatt 11 évvel nőtt
megyei és országos viszonylatban is a születéskor várható élettartam. Ez azért egy
nagyon szép dolog, és amit egy keresztény embernek jó olvasni, hogy egyrészt
növekszik a házasságkötések száma is csökken a válásoké és hála Istennek csökken a
terhesség-megszakítások száma is. Az pedig, hogy 2010 óta 1,25-ről másfél-re
emelkedett a termékenységi arányszám, egyértelműen betudható a kormány
családvédelmi akciótervének. Úgyhogy ezt nyilván csak örömmel tudjuk fogadni.
Köszönöm szépen.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Tamás
Barnabás képviselőtársamnak adom meg a szót.
Tamás Barnabás: Csak az egész kiegészítés szempontjából, itt képviselőtársam
mondta, hogy Borsod, Abaúj, Zemplén és Gömör. Ugyanis, ha már felvetődött itt az
előbb, hogy Sátoraljaújhely megyeszékhely volt, akkor Putnok is megyeszékhelye volt
Gömör vármegyének, mégpediglen akkor, amikor Trianon után szétszabdalták ezt a
megyét. Viszont azt azért el szeretném mondani, hogy a megye címerének 60%-át
most is a Gömöri címer adja. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előbbi
hozzászólások tekintetében kérdés nem volt, de szeretném megkérdezni Fejes László
urat, hogy szeretne-e a reagálni a hozzászólásokra.
Fejes László, a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai tanácsadója: Csak annyit
szeretnék hozzászólni, hogy igyekeztünk járásonként bemutatni a helyzetet. Tehát, ha
nem is a volt történelmi vármegye, de azért járásonként igyekeztünk egy kicsit
szemléletesebb képet is bemutatni. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatóhoz
nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk
a tájékoztató tudomásul vételéről.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 25 igen
szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette.

19. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Lipták Attila tű. dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 26. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál
az előterjesztő Lipták Attila tűzoltó dandártábornok urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóját, valamint Dr. Tóth Ferenc tűzoltó
dandártábornok urat országos polgári védelmi főfelügyelőt. Felkérem Lipták Attila
dandártábornok urat, hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a
tájékoztatót.
Lipták Attila tűzoltó dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
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Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója: Köszönöm szépen. Nem kívánom
kiegészíteni a tájékoztatót.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót
három bizottság véleményezte. Felkérem az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil
Kapcsolatok Bizottságának elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok
Bizottságának elnöke: Köszönöm a szót Elnök Asszony. Tisztelt Közgyűlés! A
bizottságunk a tájékoztatót 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök
asszony! A tájékoztatót 11 igen egybehangzó szavazattal tudomásul vettük és
tudomásulvételre javasoljuk a Közgyűlésnek is.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Köteles képviselő úrnak adom meg a szót.
Köteles László: Köszönöm szépen a szót. Én is önkéntes tűzoltó vagyok, ezért örülök,
hogy ezzel a kérdéssel foglalkozhattam és először is szeretném megköszönni a
katasztrófavédelem valamennyi munkatársának, beosztottainak azt a nagyon áldozatos
munkát, amit a megye lakosságáért tesznek és dolgoznak. Nagyon nagy áldozatokat
hoznak azok az emberek, akik minden nap a saját életüket kockáztatják a mi és a
balesetben vagy egyéb élethelyzetben lévő honfitársainkért. Ami engem aggaszt egy
kicsit a tűzoltóság részéről szeretném azt elmondani, hogy aggasztó a helyzet olyan
szempontból, hogy tudom, hogy Miskolcon is 3 szerv van és csak egy van teljes
létszámmal. Mennyire lehet megtartani a tűzoltóinkat, hogy itt maradjanak vagy
maradjanak a szakmában? Hallom, hogy elég aggasztó a helyzet például
Kazincbarcikán, ott már helyettesítésekkel oldják meg ezeket a problémákat. Talán a
legnagyobb probléma a fizetés, illetve azoknak az ígérete. 160 ezer forintos fizetéssel
szerelnek föl, a 10 évi munkaviszony mellett pedig nettó 200 ezer forintot keresnek a
tűzoltóink, itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és kimondottan Miskolcon, ahol az
országos átlagnál is lényegesen többet vonulnak a tűzoltóink. E zen valahogy meg
kellene próbálni változtatni. Az eszközöknél szintén az is látható, hogy vannak új
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eszközök, de azért még nagyon sok a régi jármű, illetve, hogy jókat is mondjak, nagy
öröm volt számunkra, amikor megnyitották az őrsöket Tolcsván, Cigándon, vagy
Aggteleken. Ezek nagyon nagy segítséget nyújtanak azokban a térségekben, ahol
messze van a tűzoltó állomás, így ott a mi térségünkben is számos esetben fordult elő
például lakástűz és a tolcsvai őrsről hamar oda tudtak érni a tűzoltóink. Amiről még
szeretnék szólni, hogy nagyon fontos lenne az önkéntes tűzoltóknak a további
megbecsülése, tehát van néhány önkéntes tűzoltó egyesület, amelyek országos átlag
feletti, kimagasló eredményeket érnek el és büszkén mondhatom, hogy a komlóskai
önkéntes tűzoltók az országos versenyeken is ott vannak az élvonalban, én azt
szeretném kérni, hogy továbbra is támogassák őket, ha lehet ne 1-200 ezer Ft-tal,
hanem ha lehet nagyobb eszközökkel. Jók ott a használt eszközök is, illetve, hogy ha
van rá mód akkor még inkább becsüljék meg ezeket az önkéntes embereket és
egyesületeket. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Gúr
Nándor képviselő úrnak adom meg a szót.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen. Minden elismerésem a munkájuk. Nyilván
más emberekért saját ember életének a feláldozása, önkéntes feladása adott esetben ez
egy olyan dolog, ami nehezen elképzelhető, ezért tényleg tiszta szívből minden
elismerésem, ahogy Köteles képviselőtársam is mondta. Nekem egy rövid kérdésem
van. Önöknek, mint irányítóknak, felsővezetőknek van-e mozgásterük a tekintetben,
amely az ember életében a legfontosabb kérdések közé tartozik a mindennapjait
érintően, a javadalmazás alakítása, befolyásolása terén? Van-e mód és lehetőség arra,
hogy a térségi különbségek, mértékadónak mondható különbségek tekintetében
elindíthassanak olyan folyamatokat, amelyek ezeket a különbségeket elkezdik
minimalizálni vagy közvetlen kormányzati intézkedések szükségeltetnek ahhoz, hogy
ebben bármilyen lépés bekövetkezhessen? Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr.
felkérem dandártábornok urat a válaszadásra.
Lipták Attila tűzoltó dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója: Tisztelt Elnök asszony! Tisztelt
Közgyűlés! A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság és az igazgatóság irányítása
alatt működő hivatásos tűzoltó parancsnokságok állományának feltöltöttsége, hosszú
évek óta 96 % környékén alakul. Létszám problémáink nincsenek és az elmúlt
években sem voltak. A feltöltöttségünk adja azt is, hogy mind a beavatkozói, a
tiszthelyettesi, a tiszti létszám, valamint a hivatali állomány a tiszti vagy rendészeti
igazgatási alkalmazotti létszám megfelelően tudja ellátni a tevékenységét és az
utánpótlással sincs semmilyen problémánk. Így tehát nemcsak Kazincbarcikán,
Miskolcon is a rendszeresített létszám és a rendszeresített állománytáblázatban
megadott státuszok feltöltöttsége kellő nyugalmat és biztonságot ad ahhoz, hogy ne
aggódjunk sem a jelenlegi, sem a jövőbeni helyzet miatt. Az önkéntesek
megbecsülésénél, ahogy azt az írásos anyag is tartalmazza, igen komoly összeg
minden éven központi forrásból pályázat útján az önkéntes tűzoltó egyesületek és azok

56
az önkéntes mentőszervezetek, amelyek megyei, járási és a legtöbb települési szinten
is rendelkezésre állnak. Az ő munkájuk az év során is megmutatta, hogy a
hivatásosokkal együttműködve igen komoly támogatást, segítséget tudnak nyújtani az
állampolgárok biztonságérzetének javításához. Természetesen amennyiben az
igazgatóságnak lehetősége van rá, ahogy ezt az elmúlt években többször meg is tette,
azokat a használatból kivont, de még használható állapotban lévő járműveket,
technikai eszközöket, szakfelszereléseket, amelyeket az önkéntesek átvettek tőlünk,
azt mi nagyon szívesen odaadtuk és természetesen nem csak a felszerelések
átadásáva,l nem csak a pályázati forrásoknak a támogatásával, hanem a szakmai
felkészültségüknek az ingyenes biztosításával is hozzájárulunk az önkéntesség
fejlesztéséhez. A másik felvetett kérdésre röviden a válasz, hogy természetesen a saját
belső képzési és szakmai rendszerünkben is benne van az, hogy a beosztottak
munkájának a monitorozása az év teljes részében megtörténik akár elméletben, akár
pedig gyakorlatban és ezeknek a teljesítményeknek a mérése egy objektív
szempontrendszer szerint kialakított teljesítmény-értékelési rendszerben történik meg.
Az illetményeken felül, amely a beosztáshoz biztosítva van, és amelyeket a
jogszabályok megkötnek és természetesen minden munkavállaló az előírások szerint
határidőre meg is kap, azon felül lehetősége van az igazgatóságnak egy meghatározott
összeg keretéig a teljesítményértékelésben külön javadalmazással elismerni a
munkatársak tevékenységét. Gyakorlatilag az elmúlt évek megállapításai azok, hogy
az állománynak több, mint 90%-a részesül egyéni értékelés alapján plusz juttatásban és
ezek a plusz juttatások voltaképpen a jó és a kiváló vagy kivételes szintet elérő
teljesítményt nyújtó kollegák között 100-400 ezer forintig terjedő összeget jelent.
Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen dandártábornok úr
válaszát. 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 0 tartózkodással a tájékoztatót
tudomásul vette. Köszönjük szépen.

20. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Borsod-AbaújZemplén megyei munkájáról
Előterjesztő:
Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
Északkelet-magyarországi Térség térségi igazgatóhelyettese
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 27. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál
az előterjesztő Deé András urat, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Északkelet-
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magyarországi Térség térségi igazgató helyettesítését, felkérem, hogy amennyiben
szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Északkelet-magyarországi
Térség térségi igazgatója: Tisztelt Elnök asszony! Tisztelt Közgyűlés! Köszönettel
vettük a felkérést, két bizottság előtt prezentáltuk az anyagot, részletekbe mentünk, a
felmerült kérdésekre válaszoltunk kimerítően, így nem élnénk ezzel a lehetőséggel. A
felmerülő kérdésekre válaszolok.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen. A tájékoztatót a
két bizottság véleményezte. Felkérem az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil
Kapcsolatok Bizottságának elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok
Bizottságának elnöke: Köszönöm a szót Elnök asszony. A bizottság a tájékoztatót 10
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Köszönöm .
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága véleményét.
Aros János, Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök
Asszony! 11 egyhangú igen szavazattal tudomásulvételét javasoljuk a tájékoztatónak.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van szíveskedjenek azt megtenni. Amennyiben nincs, a tájékoztatóhoz nem tartozik
határozati javaslat azonban kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató
tudomásul vételéről.
Köszönöm szépen! Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 25 igen szavazattal a
tájékoztatót tudomásul vette. Köszönjük
szépen.

21. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye ár- és belvízvédelmi helyzetéről
Előterjesztő:
Rácz Miklós, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság
igazgatója
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 28. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál
az előterjesztő képviseletében Csont Csaba urat, az Észak-magyarországi Vízügyi
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Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettesét és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek
találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Csont Csaba, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság műszaki
igazgatóhelyettese: Tisztelt Közgyűlés! Nem kívánom kiegészíteni a tájékoztatót, de a
felmerülő kérdésekre nagyon szívesen válaszolok.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót 3
bizottság véleményezte. Felkérem az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil
Kapcsolatok Bizottságának elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok
Bizottságának elnöke: Köszönöm a szót Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! A
bizottság a tájékoztatót 10 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tiszteletben Elnök asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Felkérem a
Területfejlesztés és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Elnök asszony, 12
egybehangzó igennel tudomásulvételét javasoljuk az előterjesztésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetői, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Köteles László képviselő úrnak adom meg a szót.
Köteles László: Köszönöm szépen a szót. Már a bizottsági ülésen is felvetettem azt a
problémát, hogy 2010 után, amikor a nagy árvizek voltak Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében, akkor kormányzati szándék volt arra, hogy záportározók kiépítését fogják
megkezdeni Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Több tucat ilyen záportározó tervét
készítették elő, és tudomásom szerint - én este elkezdtem utána járni - összesen 4-et
adtak át, 4 ilyen záportározót. Most a klímaváltozás következtében a legnagyobb
kihívás lesz majd a villámárvizek, tehát a hirtelen megnövekedő vízmennyiség
következtében jelentkező, akár egy óra alatt több méter szintkülönbséget eredményező
apró csörgedező patakoknak a mennyiség változása. A nyári időszakban már júniusban
tapasztalhatóak azok a vízhiányok, amelynek következtében a nyár folyamán
elpusztulnak a patakban lévő élőlények, tehát tömeges volt a pusztulás például a
Tolcsva patakban tavaly júliusban. Én azt szeretném kérni, hogy törekedjünk a
megelőzésre, tehát jó lenne újra napirendre venni ezeknek a záportározóknak az ügyét,
mert ezzel nemcsak a vízmennyiséget tudjuk szabályozni, hanem a nyár folyamán
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tudjuk biztosítani a vízmennyiséget arra is, hogy az élővilága ne pusztuljon el a
patakoknak. Itt szeretném megjegyezni, hogy többször elhangzott - például egy
nemzetközi konferencián -, hogy Magyarországon nem volt az árvizeknek halálos
áldozata, márpedig volt, mégpedig mi megyénkben Tolcsván sodort el 2010-ben egy
hölgyet az árvíz, illetve Mádon volt egy hasonló eset, ahol egy férfi lett áldozata az
árvíznek. Tehát úgy gondolom, hogy kellően komolyan kell ezeket venni. Örülök
annak, hogy Mikóházánál megépült még 3 ilyen záportározó, de a többit is folytatni
kellene. A másik fontos dolog, hogy legalább azokon a területeken, ahol a patakmeder
közvetlen közelében van közút, több esetben előfordul, hogy az áradások során elönti
az utat és megakadályozza a közlekedést, legalább azokat a szakaszokat fel kellene
mérni, és ott elvégezni a mederkotrást, illetve a medernek a kellő minőségi
helyreállítását. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Képviselő úr.
Felkérem igazgató helyettes urat a válaszadásra.
Csont Csaba, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság műszaki
igazgatóhelyettese: Tisztelt Képviselő úr! A tájékoztatóból kiderül, hogy
záportározók valóban épültek, egészen pontosan 4 darab és emellet 3 darab árvízcsúcs
csökkentő szükségtározó is épült 2011-ben, a 2010-es árvíz után. és nyilván megépült
a Mikóháza víztározó is. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a vízügyi igazgatóságok
szerepvállalásában 2014 után volt egy fordulópont, akkor vette át a vízügyi ágazatot a
Kormányhivatal, illetve a társulatok által kezelt állami műveket. Most itt a
vízgazdálkodási törvényből is és az önkormányzati törvényből is kiolvasható, hogy
ezek a dombvidéki árvizek, amikről le is írtuk az anyagban, hogy 2018. és 2019. év az
különösen érintett volt a helyi vízkárok kialakulását okozó 50mm-t meghaladó jelentős
nagyságú csapadékokkal, ezek elsősorban a települések belterületi szakaszait
érintették. Ez esetekben a települési csapadékvizekkel való bánás, gazdálkodás, illetve
ezeknek a kárelhárítása elsősorban önkormányzati feladatkörbe tartozik.
Természetesen ezzel kapcsolatban a Vízügyi Igazgatóság szakmai segítségnyújtást és
támogatást, akár a tervezéshez koncepcionális segítséget is ad. Javaslataink is vannak,
előtervek is vannak ehhez kapcsolódóan, ugyanakkor ezeknek finanszírozása és
megvalósítása mindenféleképpen a jelenlegi rendszerben pályázati úton történhet meg.
A létesítmények nagysága 2014-től azt mondhatjuk, hogy megduplázódott. Itt néhány
közgyűlési üléssel ezelőtt tartottam egy a Vízügyi Igazgatóság működési területét
bemutató, illetve létesítmények bemutatását szolgáló előadást, de a lényeg az, hogy
most egy nagyjából 6000 km vonalas létesítményt kezelünk. Ezt a létszám, illetve a
költségvetési források olyan jellegű bővülése nem követte, ami a megfelelő arányban
biztosította volna ezeknek a létesítményeknek a folyamatos karbantartását, illetve a jó
karba helyezését. Emellett meg kell ám jegyezni, hogy a 2014-ben átvett jelentős
mennyiségű létesítményt és itt nem csak kis vízfolyások, tározók, szivattyútelepek,
szivattyúállások vannak, hanem vízelvezető csatornák is, ezeknek az állapotát
ütemezetten és göngyölten hajtjuk végre. És jelentős költségvetési forrást fordítunk
ezeknek az ütemezett rendbetételére, ezt jövőre is fogjuk folytatni. Egy időben,
egyszerre nyilvánvalóan nem tudjuk a kis vízfolyások teljes egészét megcsinálni,
ugyanakkor törekszünk arra, hogy a települések belterületét érintő, vagy azt megelőző,

60
vagy azt követő szakaszokat, ott ahol különösen nagy problémák mutatkoznak, azokat
megcsináljuk. A villámárvizekhez kapcsolódóan 2018-ban a Szalajka-völgyben
levonuló nagy árvizek, amik érintették Dédestapolcsányt, majd 2019-ben itt a Hernádvölgyi kis vízfolyásokat, különösen a Sajó-völgyi kis vízfolyásokat, a patakokat, a
Kazincbarcika belterületét érintő patakot, ezeket a károkat felmértük és felterjesztettük
az Országos Vízügyi Igazgatóság részére. A forrásbiztosítás mértékéig a helyreállítási
munkák kivitelezése most be is fejeződik. Nyilván görgetünk magunkkal olyat, amit
csak jövőre fogunk tudni megcsinálni, de ezeket betervezzük és a polgármesterek
uraknak, hölgyeknek a jelzése alapján igyekszünk azokat a problémákat orvosolni,
amik a mi kezelésünkbe tartozó létesítményeknél megtehető. Építettünk egyébként a
Hernád-völgyében is az alsógagyit és a rásonysápberencsit, csak az nem úgy derül ki
az anyagból, minthogyha az nem lenne új, de azokat is nem régen adtuk át, 2015-ben.
Az utakat elöntő csapadékvizek, domboldalról lezúduló csapadékvizek kérdése
elsősorban egyébként a közútkezelő kérdéskörébe tartozik. Osztott lehet a felelősség
akkor, ha a közút alatt vízügyi kezelésű vízfolyás van, de mindenféleképpen az
átereszek állapotával kapcsolatban a közútkezelőkkel és nem csak a közútkezelőkkel,
hanem érinti a MÁV-ot is, egyeztetéseket folytatunk és megpróbáljuk ezeket a
műszaki problémákat orvosolni, de azt nem szabad elfelejteni egyébként, hogy
ezeknek a kis vízfolyásoknak, vagy dombvidéki vízfolyásoknak, síkvidéki
vízfolyásoknak az ilyen intenzitású nagy csapadékok elvezetése nem igazán a feladata.
Tehát megvannak azok a jogszabályi, műszaki előírások, amikre kell ezeket a
létesítményeket vértezni, ezeket nem tudják kezelni, ezek a vízrendszerek, a
dombvidéki területen nincsenek megfelelően kezelve a vízmosáskötések, a
dombvidéki vízrendezési kérdések hiányoznak sok helyen. A települések esetében a
záportározók kérdése adhat biztonságot, illetve az övárkok létesítése. Ugyanakkor
ezekből a száraz tározókból vízpótlást nem lehet megvalósítani a kis vízfolyások
esetében ott, ahol a vízjárások természetes módon a csapadékhoz igazodnak. Vannak a
területünkön olyan tározók, ahonnan van vízpótlásra lehetőség, vagy legalábbis egy
állandó vízhozamot biztosítani lehet a kis vízfolyásokban, de sajnos igaz képviselő
úrnak a megállapítása, hogy a klímaváltozás hatásaival szélsőségesebbé válnak ezek.
A nyári időszakban víztöbblet van, aztán két hét múlva vízminőségi problémákkal
küzdünk. Ugyanilyen problémákkal fognak egyébként küzdeni azok a holtágak,
amelyeknek természetes élővíz pótlása nincs és amelyeket mesterségesen kellene
ellátni vízpótlással. Például Pácin és Karcsa, a karcsai Karcsa, Tiszaújvárostól lefelé a
Tisza hullámterén lévő holtágak, ezek egy nagyon nehéz műszaki és nagyon komoly
gazdasági következményt jelentenek az elkövetkezendő időszakra. Ezzel a vízügyi
ágazat is tisztában van, a MAHASZ-szal is dolgozunk, vagy legalábbis próbáljuk a
megoldást keresni, de a vízhiányos kérdések és a meleg időszakban a vízminőségi
problémás kérdések megoldása az közös feladat, tehát azt mindenféleképpen esetileg
kell kezelni.
Halálos eset pedig az árvizek vonatkozásában azt mondhatom, hogy valójában az árvíz
miatt, amit mi úgy hívunk, hogy nagy árvíz - Sajó, Hernád, Tisza, Bodrog árvizeit
tudnám ide sorolni – ezek nem követeltek halálos áldozatot. Ugyanakkor a kis
vízfolyásokon, például Miskolcon a történelmi árvíz, vagy Mádon, Tolcsván esetileg
előfordul ilyen, de ez nem annak a katasztrófának a következménye, mint amilyet egy
ilyen nagyobb folyón levonuló árhullám okozna.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük igazgató helyettes úrnak a
választ. A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés
tagjait szavazunk a tájékoztató tudomásul vételéről.
Köszönöm szépen! Megállapítom, hogy a
Közgyűlés a tájékoztatót 25 igen, 0 nem és
0 tartózkodás mellett tudomásul vette.

22. Egyebek
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Szeretném tájékoztatni a közgyűlést az
Egyebek napirendi ponton belül arról, hogy december 5-én, csütörtökön 17 órakor
Mikulás ünnepséget tartunk. Az erre vonatkozó meghívót a mai napon mindenki
megkapta, illetve kiosztásra is került. Kérem, hogy a részvételi szándékot legkésőbb a
holnapi napon a Hivatal e-mail címére jelezni szíveskedjenek.
Továbbá tájékoztatni szeretném a közgyűlést, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat évértékelő rendezvényére várhatóan december 12-én a kerül sor,
melyről természetesen meghívót fogunk mindenkinek küldeni.
Én megköszönöm mindenkinek a mai részvételt és a közgyűlést ezennel bezárom.

Miskolc, 2019. november 28.

Szombatiné dr. Sebők Emese
aljegyző

Bánné dr. Gál Boglárka
a közgyűlés elnöke

