Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc

III-1574-20/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2020. február 13. napján 10:00
órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aros János
Bánné dr. Gál Boglárka
Bíró László
Budai Erzsébet
Csiger Lajos
Gúr Nándor László
Hajdu Hajnalka
Kovács József

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

Köteles László
Kulcsár Ildikó
Majoros László Ferenc
Marton Péter
Nagy-Korsa Judit Anna
Dr. Solymosi András János
Szabó Gergyely
Szalai Szabolcs

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

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

Távol: Dr. Csuzda Gábor, Farkas Péter Barnabás, Kiss Sándor, Knopp Richárd, 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

megjelent
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
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1. Dr. Gerőcs-Tóth Andrea főigazgató
C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
1. Veres Pál polgármester
D. napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
1. Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos,
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Rendőr-főkapitányság
rendőrfőkapitánya (meghívó szerinti 1. napirend)
2. Tóth Attila alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese (meghívó
szerinti 2. napirend)
3. Paksi Szilvia a VÁTI Városépítési Kft. vezető tervezője (meghívó
szerinti 5. napirend)
4. Szikszainé Hegyi Zsuzsanna a VÁTI Városépítési Kft. tervezője
(meghívó szerinti 5. 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

nem
nem
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, Balla Éva osztályvezető, Dr. Sáfrány Borbála
osztályvezető, Surmann Antal osztályvezető, Mácsai Mónika Melinda pénzügyi
csoportvezető,
Simon
Gáborné
informatikus,
Szigeti-Molnár
Krisztina
jegyzőkönyvvezető.
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A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.
A meghívó kiegészítése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között a 03. sorszám alatt.
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 24 fő van jelen. Az ülést megnyitom. Jelezte részemre
Knopp Richárd, Dr. Csuzda Gábor, Kiss Sándor, Farkas Péter Barnabás és Papp Zsolt,
hogy nem tudnak részt venni a mai közgyűlésünkön.
Kérem szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni. Jelenléti szavazást kérek,
szíveskedjenek megnyomni az igen gombot.
Köszönöm. Megállapítom, hogy 24 megyei
önkormányzati képviselő van jelen a
teremben.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: A Szervezeti és Működési Szabályzat
21. § (3a) bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést a legutóbbi ülést követő
legfontosabb eseményekről:
 2019. december 12-ei rendkívüli közgyűlést követően került sor az Évzáró Estre,
melyet megtisztelt jelenlétével dr. Szinay Attila államtitkár dr. Horváth Zita
helyettes államtitkár, valamint megyénk 5 országgyűlési képviselője, számos
polgármester és közéleti szereplő is,
 január 13-án a történelmi egyházak képviselőivel munkamegbeszélés tartottunk
a köznevelés, ifjúságnevelés, karitatív jellegű tevékenységek és a pályázatok
területén történő együttműködésről,
 január 28-án Szabó Gergely alelnök úrral sajtóbeszélgetésre hívtuk a megyében
működő sajtó vezetőit, képviselőit, hogy tájékoztatást adjunk az elmúlt 5 év
történéseiről, feladatokról, kommunikációs és PR törekvésekről és az ezzel
kapcsolatos együttműködési lehetőségekről,
 január 29-én részt vettem a "Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési
együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében" című TOP projekt keretében
az év első partnerségi megbeszélésén Taktaharkányban,
 február 10-én Kassán közgyűlést tartott a Via Carpátia Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás, amelyen a csoportosulás
elnökévé választottak. Ugyancsak a közgyűlésen került sor a Kisprojekt alap
keretében 22 darab támogatási szerződés átadására, összesen 1,2 tized millió euró
értékben.
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A Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom a
közgyűlést, hogy a 2020. évi munkatervben foglaltaktól eltérően javaslatot teszek a
mai ülés napirendjére. A munkaterv 7. pontjában a "Javaslat a BORA '94 BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság alapító okiratának módosítására" című előterjesztés szerepel. Tekintettel arra,
hogy a gazdasági társaság átalakítása folyamatban van, az alapító okirat módosítására
a későbbiekben kerül sor. A kiküldött meghívóban és a meghívó kiegészítésben
foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a közgyűlés napirendjére azzal a
kiegészítéssel, hogy további egy napirend tárgyalását is javaslom a közgyűlésnek.
Javaslom 14. napirendként megtárgyalni a "Javaslat a Székely Nemzeti Tanács által
indított "Kohéziós politika és régiók egyenlőségéért és regionális kultúrák
fenntarthatóságáért" elnevezésű európai polgári kezdeményezés támogatására" című
előterjesztést, amely a képviselőknek kiosztásra került. Az előterjesztésben
foglaltakkal egyetértek, azt támogatom. Aljegyző asszony az előterjesztés
törvényességi ellenőrzését elvégezte. Megkérdezem a közgyűlés tagjai részéről, hogy
egyéb napirendi javaslat van-e? Amennyiben van, kérem, szíveskedjenek azt
megtenni. Képviselő asszony megadom a szót.
Budai Erzsébet: Köszönöm a szót elnök asszony. Jelezni szeretném, hogy az Egyebek
napirendi pontban szeretnék hozzászólni. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Gúr Nándor
képviselő úrnak megadom a szót.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen Elnök asszony. Az Egyebek napirendi
pontban kívánok én is szólni. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. A javaslatról a közgyűlés
egyszerű többséggel határoz. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendi javaslat
elfogadásáról.
Köszönöm. Megállapítom, hogy 24 igen, 0
nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta a
napirendi javaslatot a Közgyűlés.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2020. (II. 13.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. február 13.ai ülése napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. február 13.-ai
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
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1. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj 2020. évi
adományozására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
2. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj 2020. évi
adományozására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
3. Javaslat a döntés-előkészítő bizottság előtt képviselendő közgyűlési álláspont
kialakítására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke

2020.

évi

5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv egyfázisú
véleményezési szakaszának lezárására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
közbeszerzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke

2020.

évi

8. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2020. évi szabadság
ütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
9. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2019. II. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár
Bizottság elnöke, a közgyűlés elnöke
10. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által benyújtott
pályázatok utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
11. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált Területi
módosítására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke

Programjának
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12. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00014 azonosító számú, Borsod-AbaújZemplén megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi
esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan című pályázat előrehaladásáról
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
13. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Kárpátaljai
Megyei Tanács által megvalósított „Testvér-települési programok és
együttműködések” TTP-KP-1-2019/1/000121 azonosító számú pályázat
lezárásáról
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
14. Javaslat a Székely Nemzeti Tanács által indított „Kohéziós politika a régiók
egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű európai
polgári kezdeményezés támogatására
Előterjesztő: Szalai Szabolcs, megyei önkormányzati képviselő, a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Képviselőcsoportja
képviselőcsoport-vezetője, megyei tanácsnok
15. Egyebek
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja
szerint a Közgyűlés zárt ülést rendelhet el a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános
tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. Az e tárgyban
készült előterjesztések tárgyalása eddig is zárt ülésen történt, tekintettel arra, hogy
addig, amíg a pályázókat a döntésről nem tájékoztatták, az nem nyilvános. Ezt a célt
szolgálja a titoktartási nyilatkozat is. Javaslom, hogy a 3. napirendi pont tárgyalása is
zárt ülésen történjen, amely "Javaslat a döntés-előkészítő bizottság előtt
képviselendően közgyűlési álláspont kialakítására" című előterjesztés.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a zárt ülés elrendeléséről, amelyhez minősített
többség szükséges.
Köszönöm.
Megállapítom,
hogy
a
Közgyűlés 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodó
szavazattal elrendelte a zárt ülést.
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy minden képviselőnek az asztalon elhelyezésre
került egy titoktartási nyilatkozat és egy összeférhetetlenségi nyilatkozat. Kérem, hogy
a nyilatkozatokat szíveskedjenek kitölteni és azután a Hivatal jelenlévő
munkatársainak átadni. Az előterjesztést ezt követően kaphatják meg a
képviselőtársaim. Nyomatékosan felhívom figyelmüket a titoktartási nyilatkozatban
foglaltakra.
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Zárt ülés következik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a közgyűlésnek zárt
ülésen kell megtárgyalni a következő 2 kitüntetői díj odaítélésére vonatkozó
előterjesztést.
A zárt ülésen részt vesznek a közgyűlés tagjai, Dr. Vereckei Csaba rendőr
dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány, Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző
asszony, Balla Éva osztályvezető, Dr. Sáfrány Borbála osztályvezető, Surmann Antal
osztályvezető, Simon Gáborné informatikus, Szigeti Molnár Krisztina
jegyzőkönyvvezető. Kérem vendégeinket, hogy az üléstermet a zárt ülés időtartamára
szíveskedjenek elhagyni.
(Zárt ülést követően)
4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke

2020.

évi

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 04. 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 Elnök
asszony. Tisztelt Közgyűlés. Az előterjesztés tartalmazza mind a megyei
önkormányzat, mind a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
költségvetési javaslatát. Ez egy rendeletbe van foglalva. A költségvetési javaslat
alapját természetesen a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
törvény adja, ennek megfelelően az itt szabályozott keretek között került a
költségvetési rendelet megalkotásra. A bevételek döntően az állami támogatásból
származnak, ez az összbevételünknek az 54 százalékát jelenti, ami jelenleg a működési
támogatásunk 352 millió forint. További saját bevételeink pályázati forrásokból
származnak, ezeknek a maradványai - az előző évről áthúzódó maradványai növelik
még az éves bevételi forrásainkat. Kiadásaink összességében a táblázatban
részletezettek szerint személyi jellegűek a legnagyobb része a kiadásoknak, ami a
munkabéreket tiszteletdíjakat tartalmazza, különösen a dologi kiadások területén igen
takarékos költségvetést tartalmaz a javaslat. Ennek köszönhetően az önkormányzat és
a hivatal likviditási helyzete is stabil. Kifizetetlen számlánk, hitelünk, kölcsönünk
nincsen. Mindig igyekeztünk a költségvetés adta keretek között mozogni. Köszönöm
szépen, ennyit szerettem volna tájékoztatásul elmondani.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot mind
a négy bizottságunk véleményezte. Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Elnök
Asszony! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunkon a költségvetési
rendeletünket illetően nem alakult ki vita, ezért szavazásra bocsátottuk. A határozati
javaslatot 7 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett javasolja bizottságunk elfogadni a
közgyűlésnek, a rendelet-tervezetet pedig 7 igen, 2 nem szavazat és 0 tartózkodás
mellett szintén elfogadásra javasoljuk a közgyűlésnek. Köszönöm.
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 bizottságunk úgy a
határozati javaslatot, mint a rendelet-tervezetet 8 igen szavazattal és 2 nem szavazat
ellenében elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm.
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! A bizottságunk úgy a határozati javaslatot, mint a rendelet-tervezetet 8
igen, 0 nem, 3 tartózkodás mellett 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: Elnök asszony!
Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk 10 jelenlévő bizottsági taggal és 3 igazolt
hiányzóval határozatképes volt. Mind a határozati javaslatot, mind pedig a rendelettervezetet 7 igennel, 0 nem és 3 tartózkodással 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. Köteles László képviselő úrnak megadom a szót.
Köteles László: Tisztelt Elnök asszony! Tisztelt Közgyűlés. A stabil likviditás, ez
többször elhangzott most is, ez úgy gondolom, hogy ez nem fedi a valóságot. Azt kell
látni, hogy a megyei önkormányzatot folyamatosan üresítik ki és a források sem
gyarapodnak. Látszik, hogy az éves költségvetési bevétele 395 millió forint, ami az
előző évekhez képest is csökken. Az előző évi költségvetési maradvány 248 millió
forint volt '18-ban és '19-ben pedig 428 millió forint volt a maradvány. Tehát ez már a
felére csökkent az előző évhez képest. A bevételek 644 millió forinttal tervezettek és
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234 millió forint hiánnyal tervezzük a költségvetést. Tehát úgy gondolom, hogy ezek a
számok nem azt mutatják, hogy stabilok vagyunk. Én örülök annak, hogy ezt a
költségvetést zökkenőmentesen végig tudják vinni, a számomra érdekes, hogy eléggé
hektikus például a fizetéseknek a kiutalása, illetve ami még érdekes számomra, hogy
még mindig van olyan az önkormányzatunkban, hogy fénymásoló bérletre költünk.
Évekkel ezelőtt országos botrány volt a fénymásoló bérleteknek az érdekes használata,
itt a költségvetésben nagyon kevés konkrétumot látunk, de a dologi kiadásoknál ott
van, hogy fénymásoló bérletre is költünk még a mai napig. Tehát úgy gondolom, hogy
nem Önök tehetnek róla, hogy egy ilyen sok táblázatos költségvetést kapunk, de 2010.
után módosították ezeket az irányzatokat, hogy hogyan kell egy beszámolót elkészíteni
a költségvetés részére, ez csak arra jó, hogy a képviselők csak a valóságot ne lássák és
a részleteket. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy örülni kell annak, hogy
működőképessé tudják tenni. Én részemről azért azt hiányolom, hogy a szöveges
részben nem volt meghatározva az, hogy az évforduló során milyen bankszámlaegyenleggel indulunk a költségvetésnek és a házipénztárban is mennyi készpénz áll
rendelkezésre, tehát ezek olyan alap információk, amik hiányoznak. Köszönöm
szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megadom a szót
Majoros László képviselő úrnak.
Majoros László Ferenc: Köszönöm szépen Elnök asszony. Nem akarok sokat
beszélni, csak 3 számot mondanék. 2011-ben 53 milliárd volt a költségvetés a
megyében, '12-ben 1,3 milliárd és most a fele. Ez az önkormányzati politika.
Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Szalai Szabolcs
képviselő úr volt az első. Megadom a szót.
Szalai Szabolcs, frakcióvezető: Köszönöm szépen! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetet kell néznünk. Jelenleg a
megyének a feladatai az önkormányzati törvény változásával azok, amiket számunkra
kiszabtak. Az önkormányzat gazdálkodása stabil, ezt aljegyző asszony és elnök
asszony is megerősítheti. Azt, hogy a maradvány, ahogy képviselő úr mondta csökken,
ez annak tudható be, hogy ezek a maradványok pályázati összegek. Tehát, ahogy kifut
az EU 14-20-as pályázati ciklusa, így azt gondolom, hogy ez a maradvány jó, hogy
csökkent, mert költjük ezeket a forrásokat, mert ebből nem szűrhetünk le én azt
gondolom semmit, hogy most a megyének csökken a gyakorlatilag ez az összege. A
fénymásoló bérletre visszatérve, hogy költünk fénymásoló bérletre, a saját
önkormányzatból kiindulva, egy fénymásoló megvásárlása jelentős terheket róhat az
önkormányzatokra és ezért dolgozták ki ezek a cégek az ún. lízinget, aminek a végén
az önkormányzat tulajdonába kerülhet jelképes összegért ez a fénymásoló gép.
Egyszerre kifizetni több millió forintot egy kisebb önkormányzatnak is vagy
akármelyik önkormányzatnak megterhelő lenne. Ezek a cégek vállalják azt, hogy ezért
a díjért üzemeltetik is ezt a fénymásolót, ha már ezt hozta és saját példából is tudok
erre választ adni. Én nagyjából ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megadom Gúr
Nándor képviselő úrnak a szót.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen Elnök asszony. Nagyon röviden. Nem
kívánom megismételni Köteles László szavait, gondolatait egyetértőleg, csak jelezni
szeretném, hogy van persze olyan dolog is, amely tekintetében, legalábbis a nyugodt
álláspontot is ki lehet nyilatkoztatni. Én ezt szeretném. Én személy szerint örülök
annak, hogy legalább azt a minimum feltételrendszert sikerül ezen költségvetés keretei
között biztosítani, ami arról szól, hogy a megyei önkormányzat és a hivatal állományi
létszámának, a 43 fős létszámmal, a tavalyi számmal egyenértékű, azonos. Ez legalább
a hivatalban dolgozók biztonságérzetét megadja, ha nem is növeli. A másik gondolat
nagyon röviden pedig az, hogy az előzőekben elhangzott rendelkezésünkre álló
források és a feladatok nyilván, hogy valamilyen értelemben köszönőviszonyban kell,
hogy legyenek egymással. Tehát akkor és, amikor nem olyan intézmény-hálózaton
működik a megyei önkormányzat, mint mondjuk egy évtizeddel ezelőtt, akkor nyilván
a források sem olyan mértékűek, de szerintem nekünk, mint megyei önkormányzatnak
minden egyes lehetőséget és alkalmat meg kell ragadnunk annak érdekében, hogy a
megyei önkormányzat és a megyei önkormányzat által felügyelhető, működtethető
intézmények azok a megye érdekeiben, a megyében élők érdekeiben igenis a megyei
önkormányzat hatásköre alá kerüljenek vissza. Tudnék sok ilyet mondani. Önök is
tudnának. Én azt gondolom, hogy nekünk az is a dolgunk, hogy az aktuális kormányt teljesen mindegy a színezete - az aktuális kormányokat igenis inspiráljuk a tekintetben,
hogy ha a megyei önkormányzat képes magasabb szinten és jobban ellátni a feladatot,
mint ahogy ez adott esetben ma történik a kormányzat által, akkor ezeknek a jó
értelmű visszarendeződésére sor kerülhessen. A költségvetéssel meg azért nem akarok
mélyebben foglalkozni, mert a bizottsági ülésen néhány kérdést feltettem, ott azokra
kaptam választ is. Több esetben kielégítő, de azért sok olyan kétely maradt bennem,
amelyeket nem itt akarok megosztani a közgyűléssel, majd a szavazatommal
érvényesítem. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük képviselő úr gondolatait.
Aljegyző asszony szeretne hozzászólni.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Én csak egy dolgot szeretnék
tisztázni, hogy 2019-ben a állami központi költségvetésből kapott támogatásunk
durván 318 millió forint volt, most pedig 352 millió forint, tehát ezzel csak azt akartam
jelezni, hogy ez növekedett kb. 10%-kal az idei évben. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztéshez
egy határozati javaslat és egy rendelet-tervezet kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni, először a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség
szükséges.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 16 igen, 5 nem és 3
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tartózkodással
javaslatot.

elfogadta

a

határozati

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2020. (II. 13.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésével
kapcsolatos megállapítások
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a középtávú tervezéshez a
következőket állapítja meg:
1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése
szerinti saját bevételekkel, mint a
- helyi adóból származó bevétel,
- vagyonértékesítésből származó bevétel,
- tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel,
- bírság, pótlék, díjbevétel, valamint
- kezességvállalással kapcsolatos megtérüléssel
a költségvetési évet követő 3 évben nem számol.
2. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet a költségvetési évet
követő 3 évben nem vállal.
Felelős:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a
rendelet-tervezet elfogadásáról, melyhez minősített többség szükséges.
Köszönöm.
Megállapítom,
hogy
a
Közgyűlés 16 igen, 5 nem és 3
tartózkodással elfogadta a rendelet
tervezetet.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésére,
bizottságaira, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalra (a
továbbiakban: Hivatal) terjed ki.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2020. évi költségvetése
2. §
(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) 2020. évi költségvetését
395.818.392 Ft
630.530.337 Ft
-234.711.945 Ft
-233.273.355 Ft
-1.438.590 Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési egyenleggel,
belül
működési hiánnyal,
felhalmozási hiánnyal,

ezen

248.791.945 Ft Finanszírozási bevétellel,
14.080.000 Ft finanszírozási kiadással,
644.610.337 Ft Bevételi, kiadási főösszeggel
állapítja meg. (1.1. melléklet)
(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegek előirányzat csoportonkénti és
kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok
szerinti részletezését a 1.2., 1.3. melléklet és 1.4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a közgyűlés
az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
részletezése
3. §
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet
tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az
5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként
a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és a projektekhez való
hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,
önkormányzati hivatali, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon
belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok
szerinti bontásban a 9.1. és 9.2., mellékletek szerint határozza meg a Közgyűlés.
(8) A Közgyűlés az Önkormányzat kiadásai között
a) általános tartalékát 0 Ft,
b) céltartalékát 73.186.370 Ft összegben hagyja jóvá.
4. §
A Közgyűlés a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 42.515 Ftban állapítja meg az illetményalapot.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásának
szabályai
5. §
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, illetve a Hivatalt a költségvetésben előírt
működési és felhalmozási célú bevételek beszedésére, és a jóváhagyott működési,
valamint a felhalmozási célú kiadások teljesítésére.
6. §
Az 5. §-ban megállapított kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a Közgyűlés
két ülése között 10 millió Ft-ig, illetve a pályázatok saját forrás fedezete előirányzat
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terhére a pályázati kiírásban előírt saját forrás erejéig a Közgyűlés elnöke végrehajthat,
melyet a 2020. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztésben
jóváhagyásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Ez kiterjed az tartalékkal való
rendelkezésre is. Ez a hatáskör új feladat vállalására nem terjed ki.
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtott
pályázatokra vonatkozóan nyilatkozatot adjon ki a saját forrás biztosításáról.
7. §
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §
előírásaira vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört egy éven belüli
hitelművelet esetében a Közgyűlés elnökének, az egy éven túli hitelműveletek
esetében a Közgyűlés hatáskörébe utalja.
8. §
Az Áht. 85. §-a szerint a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor
készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő
teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, illetve igényelhető készpénz felvétel a
Magyar Államkincstártól:
- a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,
- a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra,
- egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
- a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegekre,
A részletes szabályokat a pénzkezelési szabályzatban kell meghatározni.
9. §
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét és jegyzőjét, hogy a Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletében szereplő, a
megyei önkormányzatok által igényelhető rendkívüli támogatásra és a megyei
önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására, az év közben jelentkező
működési és felhalmozási többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra
pályázatot nyújtson be.
Záró rendelkezések
10. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1.
napjától kell alkalmazni.
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A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálható a Mellékletek
között 05. sorszám alatt.

5.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 06. sorszám alatt.
A napirendhez tartozó módosító indítványok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Megtalálható a mellékletek között a 07. sorszám alatt
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Képviselőtársaim részére megküldött
előterjesztéshez figyelemmel a közgyűlés bizottságainak ülésén elhangzott
véleményekre, valamint Csiger Lajos képviselő úr és Gúr Nándor képviselő úr által
benyújtott módosító indítványokra is, előterjesztői módosítást teszek, amely a
képviselőknek kiosztásra került. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Csiger Lajos
képviselő úr és Gúr Nándor képviselő úr által benyújtott módosító indítványt
elfogadtam, így azt az eredeti előterjesztés részének kell tekinteni és nem kell külön
szavazásra bocsátani. Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy az előterjesztést ismertesse
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. Az
előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának megalkotására tesz javaslatot. A jelenleg is hatályos Szervezeti és
Működési Szabályzat 2013-ban készült és az eltelt időszakban bekövetkezett
jogszabályi változások, jogalkalmazási tapasztalatok , nem beszélve arról, hogy igen
sokszor volt módosítva az előző önkormányzati rendelet, szükségessé tették új
SZMSZ-nek a megalkotását. A tervezet elkészítésekor az volt a célunk, hogy olyan
rendelkezések kerüljenek megfogalmazásra, amelyek a Közgyűlés szerveinek
működését segítik elő, illetve a nyilvánosság tájékoztatását is elősegítik, ugyanakkor
igyekeztünk az előző önkormányzati rendeletből mindazt, ami eddig is jól működött és
a tapasztalatok alapján mindenki elfogadta megtartani. 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: Köszönöm a szót Elnök
asszony. Tisztelt Elnök asszony! Tisztelt Közgyűlés. Miután a közgyűlésünk
működését szabályozó rendelet-tervezetről van szó, a bizottsági ülésen elég hosszasan
tárgyaltuk ennek a rendelet-tervezetnek a témáját. Összességében szerkezetét,
tartalmát, fő vonalait illetően nem alakult ki vita, ezt zömében támogatták a jelenlévő
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bizottsági tagok, köszönhetően talán annak is, hogy volt-e előzetes egyeztetés. Volt
néhány részletkérdés, amiben hosszasabb vita kialakult, ebből kiemelném azt, hogy
tisztázatlannak találta a bizottságunk a rendkívüli ülésekről történő távolmaradásoknak
az igazolását, azzal a kéréssel fordult a bizottságunk aljegyző asszonyon keresztül
elnök asszonyhoz, hogy ennek a rendezésére előterjesztői módosításként tegyen
javaslatot. Örömmel látom, hogy ez megtörtént, így még inkább támogatható mindenki
számára talán a Szervezeti és Működési Szabályzatunk. Mindezek után bizottságunk a
rendelet-tervezetet 6 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a
Közgyűlésnek. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az
Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok
Bizottságának elnöke: Köszönöm Elnök asszony. Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a
rendelet-tervezetet 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek. Köszönöm.
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 10 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja.
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,
tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a rendelet-tervezetet 9 igen, 1 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Megadom a szót Gúr Nándor képviselő úrnak.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen a szót Elnök asszony. Az első mondatom
arról kell szóljon, hogy nagy tisztelttel meg kell , hogy köszönjem személy szerint
Önnek és Aljegyző asszonynak azt, hogy módot teremtettek arra, hogy egy korrekt
előkészítési folyamat zajlódhassék. Többszöri alkalommal sikerült ezekről a
kérdésekről beszélnünk, egyeztetnünk és azt láttam, hogy komoly és befogadó jellegű
megközelítéssel próbáltak hozzáállni a kezdeményezésekhez. Ezt még egyszer nagy
tisztelettel köszönöm. Az első fázisban egyszerűbben ment a formai ügyeknek a
befogadása,. Ez érthető teljesen világos, de a köszöneten túl még inkább külön
köszönettel kell, hogy párosuljon, hogy az idő előrehaladtával tartami ügyekkel is
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hajlandó volt a közgyűlés vezetése elnök asszonnyal, aljegyző asszonnyal foglalkozni,
olyan értelemben is, hogy az előterjesztő általi befogadásra is sort kerített több
esetben. Azt gondolom, hogy ez az ügy példa arra, az SZMSZ-nek a tárgyalási
folyamata során, ha nem is mindenben, mert nem mindenben, de mondjuk azt, hogy
85-90%-ban egyezségre tudtunk jutni. Ez szerintem különböző politikai
megközelítések alapján történő tárgyalások esetében természetes, hogy nem 100%-ban
az történik, amit az ellenzék akkor adott esetben, ilyen értelemben nem is ez ellen
ágálok, hanem azt akarom mondani, hogy legyen példa az SZMSZ előkészítésének a
története az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan más ügyekre vonatkozóan is. Akár
az előbb tárgyalt fejlesztési ügyek vonatkozásában is. Nem kérek semmit, csak
szeretném jelezni azt, hogy van ma is az SZMSZ-ben olyan pont, amelyet nyilván
lehet vitatni. Nem fogom, csak azt szeretném kérni, hogy ha mód és lehetőség van rá,
akkor mindig azzal az érzékenységgel próbálják megközelíteni az ellenzék felvetéseit,
ahogy most ez történt. Mondok egy példát. Teljesen jogos, érthető, hogy például a
Közgyűlés üléseire történő meghívás vonatkozásában az Elnök asszony az, aki
meghatározza a meghívottaknak a körét. Ez van a mostani SZMSZ-ben leírva. Én ezt
nem vitatom, csak azzal a kéréssel, amit nem kell leírni, de gentlemen's agreement
vonatkozásában a közgyűlés keretei között is meg lehet tenni, nem szavazattal
megerősítve, hanem egymás szemébe nézve, hogyha nem a többséget bíró frakció
elgondolásai szerinti meghívásra kerül sor, hanem az ellenzék kezdeményez, akkor
nagy tisztelettel azt szeretném kérni előre is Elnök asszonytól, hogy legyen nyitott e
tekintetben. A jogosítvány az SZMSZ szerint az Ön kezében lesz a meghívások
vonatkozásában, de mutasson példát és mutasson úgymond nyitottságot e
vonatkozásban.
És még egy mondat a végére. Abban maradtunk, amit nem tudtunk leírni az
egyeztetések során, fontosnak tartjuk, hogy a nyilvánosság az minél szélesebb körű
legyen a Közgyűlés üléseit megelőzően is és azt követően is. Tehát itt a honlapon való
megjelentetése, ami be is került a SZMSZ módosításai között az párosuljon azzal is,
hogy legyen létező közös médiafelületi listánk, mint megyei önkormányzat, mint
Közgyűlés. Tehát tudjuk azt, hogy melyek, kik azok a legfontosabb médiafelületek a
megyében, amelyek értesítésének biztosítását alapvetően megteszi a megyei
közgyűlés. Nem kell ezt leírni, ahogy a szóbeli egyeztetéseink is erősítették, de
gyakoroljuk a példát e tekintetben.
És akkor az utolsó mondatom csak az, mint az első. Én még, ha nem is mindenben
sikerült közösen dűlőre jutniuk, és a mi akaratunk szerint célba érnünk, akkor is azt
mondom, hogy maga a menete ennek a folyamata, tényleg példaértékű és ezt még
egyszer nagy tisztelettel szeretném megköszönni mindkettőjüknek. Elnök asszony,
Aljegyző asszony köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük képviselő úr hozzászólását.
Megadom a szót Köteles László képviselő úrnak.
Köteles László: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Formai hibákra
szeretném felhívni a figyelmet, ugyanis az SZMSZ 46. oldalán a Területfejlesztési és
Turisztikai Bizottságnál is III-as szerepel, holott az előző oldalon, a 45. oldalon a
Pénzügyi Bizottságnál is III-as, tehát itt IV-esnek kellene szerepelnie. További formai
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hibák vannak a 45. oldalon 10-es pont, a 46. oldalon 10-es és 11-es pontoknak az
elcsúszásai, tehát úgy gondolom, hogy ez majdnem tökéletes, kivéve azzal, hogy a
DK-nak nem engedték meg a frakcióalakítást még mindig, de attól függetlenül ezeket
az apróbb hibákat javaslom korrigálni. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Megadom a szót NagyKorsa Judit képviselő asszonynak.
Nagy-Korsa Judit Anna: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök asszony,
Képviselőtársaim. Elnézést, ha itt nagyon visszafogva beszélek, de iszonyú beteg
vagyok, és remélem, senki nem kap tőlem semmit. A megyei önkormányzatnak
alapból nincs túl sok lehetősége, kompetenciája, pénze, de maguk a képviselők is
gúsba kötve kell, hogy táncoljanak és számunkra ez elfogadhatatlan. Természetesen
már az első perctől kértük, hogy lehessen 3 fővel frakciót alakítani. Tudomásul vettük,
hogy iszonyat ellenállás van ezzel kapcsolatban, de a legfeltűnőbb gúzsbakötési mód
az az, hogy ha valaki kilép egy frakcióból, az soha többé nem csatlakozhat sehova, az
független mindhalálig. Ez egyszerűen igazságtalan, ilyet nem lenne szabad
elfogadnunk.
A másik a transzparencia, ami rettenetesen fontos és sajnálatos módon a mi
javaslatunk közül az egyik , a megyénkben élő embereknek a támogatását, a
felvilágosítását, illetve a lehetőségét, hogy tájékozódjon azt vonjuk meg, arról van szó,
hogy az önkormányzati hivatal a rendeletekről és a határozatokról betűrendes és
határidős nyilvántartást vezet. Azt kértük, hogy ezt lehetőleg tegyék már föl a
honlapra, ha betűrendben van sokkal egyszerűbb megkeresni, megtalálni, hogy ha
egyszerű hétköznapi emberként valaki kíváncsi rá, minthogy minden egyes ülés
minden egyes határozatát kutassa végig.
A következő pedig a nyilvánosság. Nagyon jó lenne, hogyha az ülésekről felvétel
készülne, és ha máshol nem akkor a Facebookon, vagy honlapunkon, vagy közösségi
oldalon, nem tudom valahol ezt figyelemmel tudnák kísérni, ha utólag is a megye
lakói. Sok olyan döntés nem születhet én tudom, ami húsbavágó, de ami az, az a
néhány, arról legalább hadd értesüljenek az emberek, arról is, hogy ki, hogyan áll
bizonyos kérdésekhez. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Megadom Aljegyző asszonynak a szót.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. Köteles
képviselő úr megjegyzéseire reagálnék, korrigálni fogjuk a gépelési hibákat benne.
Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztéshez
egy rendelet-tervezet kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni az előterjesztői
módosítással együtt a rendelet-tervezet elfogadásáról, amelyhez minősített többség
szükséges.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 21 igen, 3 nem szavazattal és 0
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tartózkodással elfogadta az előterjesztői
módosítással együtt a rendelet-tervezetet.
Köszönöm szépen.
A rendelet megtalálható a mellékletek között a 08. sorszám alatt.

6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv egyfázisú
véleményezési szakaszának lezárására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható
a Mellékletek között 09. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm Paksi Szilviát és
Szikszainé Hegyi Zsuzsannát, a Területrendezési Terv egyfázisú véleményezési
eljárást lezáró változatát elkészítő VÁTI Városépítési Kft. tervezőit. Felkérem
Aljegyző asszonyt, hogy az előterjesztést ismertesse, majd azt követően felkérem
Paksi Szilvia vezető tervező asszonyt, hogy tartsa meg prezentációját.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területrendezési Tervének az elfogadási
folyamatáról van szó. Az egyeztetési változatot elfogadta a Közgyűlés 2019.
szeptemberében, ezt követően közzétételre került, mind a megyei önkormányzat
honlapján, mind a területfejlesztésért felelős miniszter által üzemeltetett digitális
egyeztetési felületen az egyeztetési változat és a véleményezési határidő leteltét
követően feldolgozásra kerültek a beérkezett észrevételek, javaslatok. Tulajdonképpen
most ezt tartalmazza az előterjesztés 1. számú melléklete a 2. számú melléklet pedig
magát a rendelet-tervezetet már a módosításokkal egységes szerkezetben. Így a
további menete a folyamatnak az, hogy ha most ezt elfogadja a Közgyűlés, ezt a 1.
fázisú szakaszt, akkor meg kell küldeni az állami főépítésznek véleményezésre, majd
meg kell küldeni a területrendezésért felelős miniszternek, aki szintén véleményezi az
anyagot és ezt követően kerül majd vissza a végleges elfogadásra a Közgyűlésnek.
Úgy számolunk, hogy ez még idén tavasszal be fog következni. Köszönöm szépen.
Paksi Szilvia, a VÁTI Városépítési Kft. vezető tervezője: Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Közgyűlés! Önök most a javaslattevő fázisnak a zárási folyamatában vesznek
részt, amit el kell fogadniuk az egy határozat, amiben nyugtázzák, hogy azok a
tervezői válaszok, amelyek a véleményezési anyaggal kapcsolatos felvetésekre
érkeztek ezek megfelelőek, illetve Önök látják most azt az anyagot is, amely majd
jóváhagyásra kerülne. Mint látható majd a jóváhagyásra kerülő anyag részben
rendelettel lesz jóváhagyva, részben pedig határozattal. Ez a végső rendeleti
jóváhagyásra kerülő anyag magából a szabályzatból áll, illetve annak térképi
mellékleteiből, illetve a határozattal elfogadásra kerülő részek egy intézkedési
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javaslatcsomagot, illetve ajánlásokat tartalmaznak. A szabályzatnak a legfontosabb
térképi melléklete az a megyének a Térségi Szerkezeti Tervét rögzíti, ún. térszerkezeti
tervet rögzít, amely a térségi terület felhasználási, illetve a térség infrastruktúra
hálózati és létesítményi elemeket tartalmazza. Emellett természetesen alaptérképi
elemekkel egészül ki, így lehet értelmezni a rajta levő részleteket.
A következő részek ún. övezeti tervlapokat tartalmaznak. Nagyon-nagyon sok ilyen
tervlap van, tehát mi most itt mindegyiket csak kicsinyítve mutattuk be. Itt 3 típusú
térségi övezettel találkozhatnak, találkozhatnak országos övezetekkel, találkozhatnak
ún. megyei övezetekkel, illetve találkozhatnak egyedileg meghatározott megyei
övezetekkel. Előző kettő, tehát az országos és az ún. megyei övezetek törvényi, illetve
jogszabályi meghatározottságúak, viszont adatszolgáltatás alapján kellett nekünk
pontosítani. Az egyedileg meghatározott megyei övezetek, amelyek pont ennek a
lapnak az utolsó részét képezik, ezek a megyei döntés nyomán fognak beiktatódni. A
mi szerepünk az innen kezdve, ha az Önök döntése végleges lesz, akkor a
továbbiakban a miniszteri véleményezési anyagot készítjük el, feltöltjük erre a
bizonyos egyeztető felületre és a miniszter adja meg az ún. végső véleményét az
anyaggal kapcsolatban.
Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, akik a megye részéről véleményezték
az anyagunkat. Azt gondolom, hogyha a tervezői válaszokat megnézik, akkor látják,
hogy nagyon sok ún. változtatást végrehajtottunk, nagyon sok érdemi észrevétel
érkezett és ezeket mind megpróbáltunk beépíteni az anyagba. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen tervező asszonynak
a tájékoztatást. A Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság módosító indítványt tett az
előterjesztéshez, amely a következő: A rendelet-tervezet 2. 8 számú melléklete Térségi logisztikai központok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében - egészüljön ki a
következő ponttal: 3. pont Mezőkövesd.
Módosító indítványt tett továbbá Szalai Szabolcs képviselőcsoport vezető úr is, amely
a következő: A rendelet-tervezet 2 .8 számú melléklete - Térségi logisztikai központok
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében - egészüljön ki a 3. pontban nevesített Mezőkövesd
mellett 4. pontként Bükkábrány településsel.
A módosító indítványok kiosztásra kerültek.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy miután a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság
módosító indítványát és Szalai Szabolcs képviselőcsoport vezető módosító indítványát
elfogadtam, így azokat az eredeti előterjesztés részének kell tekinteni és nem kell
külön szavazásra bocsátani.
A javaslatot 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 szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen.
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 8 igen, 0 nem szavazattal és 3 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: Elnök asszony, a
bizottság módosító javaslatáról, így már nem szólnék, hiszen az előterjesztői
módosításban elhangzott. Magát a határozati javaslatot 7 igen, 0 nem és 3
tartózkodással elfogadásra javasolja.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Megadom a szót Köteles László képviselő úrnak.
Köteles László: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök asszony! Tisztelt Közgyűlés!
Köszönjük szépen az áldozatos munkát a tervezőknek, amit végeztek, de engedjék
meg, hogy felhívjam a figyelmet, hogy ebben a megyében nagyon elbillent a
fejlesztések iránya Borsod megye területére és azt kell látni, hogy a mostani tervek
sem segítik elő a leszakadt és halmozottan hátrányos, európai viszonylatban is
rendkívül hátrányos térségek felzárkóztatását. A tervből az tudtam kivenni, hogy az
abaúji térség erdősítése van tervbe véve, a zempléni rész az egy rezervátumnak van
kijelölve, a Bodrogközt meg hagyjuk elpusztulni úgy ahogy van, tehát nincs érdemi
megoldás, nem tettünk javaslatokat ezeknek a térségeknek a felzárkóztatására. Ez a
terv most már így fog alakulni, de mindenképpen a későbbiekben ezeken nagyon
komoly mértékben el kell gondolkodnunk. Az előbb tárgyaltuk a TOP forrásokat, ott is
látható volt, hogy sajnos nagyon elbillent az arány és ezekbe a hátrányos helyzetű
térségekbe nem jut fejlesztés, ha már tervezni sem tervezünk ide, akkor fejlesztés sem
fog megvalósulni, tehát ezeket még inkább majd szem előtt kell tartani. Köszönöm
szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Megadom a szót
tervező asszony.
Paksi Szilvia, a VÁTI Városépítési Kft. vezető tervezője: Köszönöm szépen a
felvetéseket. Az erdősítéssel kezdeném. Mi szilárdan ragaszkodtunk hozzá, hogy
kizárólag a kötelező jellegű erdősítéseket jelöljük a megye területén. Esetünkben az
Országos Erdőállomány Adattártól kapott állományt használtunk, illetve az erdősítésre
javasolt szintén a térségi törvényben szereplő lehatárolással éltünk, ami
adatszolgáltatás alapján állt rendelkezésünkre. Tehát többleterdő kijelölése, ami
visszavetné bármelyik térségnek vagy településnek a fejlődését ez éppen, hogy nem
történt meg. Amit Ön felvetett, ez a bizonyos rezervátum, itt természetvédelmi
lehatárolásról beszélünk, szintén nem a mi kompetenciánkba tartozott ennek a
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módosítása, tehát ezek tájékoztató elemek, amikkel nem tudtunk mit kezdeni.
Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen. Gúr Nándor
képviselő úrnak megadom a szót.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen Elnök asszony. Nagyon alapos munka van a
háttérben. Tehát láttuk a bizottsági ülésen is hosszan kitárgyaltuk és érthető módon
szakértői álláspontok rögzítésére került sor megítélésem szerint. Valószínű az én
hibámból fakadóan egy kérdésre nem éreztem, hogy választ kapok, vagy nem értettem
meg a választ, ezért most ismételten meg szeretném kérdezni azt, amit akkor ott talán
nem egyértelműen fogalmaztam. Itt az egyfázisú véleményezési szakasznak a lezárása
történik meg, és ennek kapcsán az anyagon belül nagyon sok helyen - mondok egy
példát, például a főutak tervezett települések elkerülő útjainak szakaszainak a tervezési
megépítési folyamatának az előkészítése fogalmazódik meg sorszámozottan ott azt
hiszem 1-től 10-ig, de más példákat is mondhatnék - azt szeretném kérdezni, hogy ez
csak sorszámozottság vagy prioritási sorrend. Mindössze ennyi a kérdésem. Köszönöm
szépen.
Paksi Szilvia, a VÁTI Városépítési Kft. vezető tervezője: Természetesen az egy
sorszámozást jelent, ami a formai követelmény a felsorolás esetében, nem prioritást
jelez.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen. Az előterjesztéshez
egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati
javaslat elfogadásáról, melyhez egyszerű többség szükséges.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 16 igen, 0 nem és 8
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2020. (II. 13.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén
véleményezési szakaszának lezárása

Megyei

Területrendezési

Terv

egyfázisú

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv
egyfázisú véleményezési szakaszának lezárására” tárgyú előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
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1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv
véleményezési szakaszának lezárása után készült változatát jelen előterjesztés 2.
számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a dokumentumot küldje meg az Állami
Főépítészhez végső, majd a Miniszterelnökséghez miniszteri véleményezés
céljából.
Felelős:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közbeszerzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke

2020.

évi

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
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXVIII. törvény 5. § (1) bekezdése meghatározza
azon ajánlatkérőket - és ide tartozik a megyei önkormányzat is -, akiknek a
költségvetési év elején, legkésőbb március 31-éig közbeszerzési tervet kell készíteni,
és ebben szerepeltetniük kell az adott évre tervezett közbeszerzéseket. A jelen
előterjesztésből is kitűnik, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
jelenleg nem tervez közbeszerzés útján beszerzéseket, ezért nullás a közbeszerzési
terv. Természetesen, amennyiben akár egy pályázathoz kapcsolódóan vagy bármi
módon felmerül az, hogy közbeszerzést kell lefolytatnia az önkormányzatnak ezt a
tervet módosítani kell, illetve lehet. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. 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 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek. Köszönöm.
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 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: Annak ellenére,
hogy a terv nem tartalmazott közbeszerzést a szavazati arány 7 igen, 0 nem, és 3
tartózkodás.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselő csoportot 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 21 igen, 0 nem és 3
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2020. (II. 13.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési
tervének elfogadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2020. évi
közbeszerzési tervére vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét.
Felelős:
Bánné dr. Gál Boglárka a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
2. A Közgyűlés felkéri Hivatalát, hogy a közbeszerzési terv Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben való közzétételéről gondoskodjon.
Felelős:
a közgyűlés jegyzője
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
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3. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy amennyiben szükségessé válik a
közbeszerzési terv módosítása, az arra vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés
elé.
Felelős:
a közgyűlés jegyzője
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálhatóak a
Mellékletek között 11. sorszám alatt.

8.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2020. évi
szabadság ütemezésének jóváhagyására
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.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. A
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályozza azt, hogy a
polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja
a polgármester szabadságának ütemezését. Tekintettel arra, hogy a későbbiekben
szabályozza azt a törvény, hogy polgármester alatt a közgyűlés elnökét is érteni kell,
ezért ennek a rendelkezésnek tesz eleget az előterjesztés, hogy elnök asszonynak a
szabadság ütemezését tartalmazza. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot a
bizottságok nem véleményezték. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés
tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Köszönöm. Amennyiben nincs, az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
Köszönöm.
Megállapítom, hogy a
közgyűlés 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodó
szavazattal
elfogadta
a
határozati
javaslatot.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2020. (II. 13.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2020. évi szabadság
ütemezésének jóváhagyása
A Közgyűlés megismerte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökének
2020. évi szabadság ütemezéséről szóló javaslatát és a tervnek megfelelően az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
Hónap
január 02, 03,
február 24-28.
április 8-9.
május 25-29.
június 2-8.
július 27-31.
augusztus 3-7., 31.
szeptember 1.
október 26-30.
december 21-23., 28-31.

Munkanapok száma
2
5
2
5
5
5
6
1
5
7

Felelős:
Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző
Határidő: értelemszerűen

9.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2019. II.
félévi tevékenységéről
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Értéktár Bizottság elnöke, 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. A
beszámoló az Értéktár Bizottság 2019. évi II. félévben végzett tevékenységét,
munkáját mutatja be. Kitér többek között a nemzeti értékek és hungarikumok
gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának
támogatása tárgyú pályázati felhívásra benyújtott "Kincseink-Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Öröksége" című pályázatunkra, amely el is nyerte a 3.996 ezer forintos
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támogatást és az ebből megvalósult tevékenységeket is bemutatja. Még mindig látható
az előtérben az az állandó kiállítás, ami "Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Öröksége"
címet viseli, illetve ennek van egy vándorkiállítás, amelyet a megye területén lévő
iskolákban kíván bemutatni az Értéktár Bizottság, hogy a fiatalok is minél szélesebb
körben megismerhessék az Értéktárba felvett értékeket. Köszönöm szépen
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke Köszönöm. 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 9 egybehangzó igen szavazattal támogatta a
határozati javaslat elfogadását és a beszámolót.
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 12 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: Tisztelt Elnök
asszony! 10 igen egybehangzó szavazattal javasoljuk elfogadásra.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni.
Megadom a szót Aros János képviselő úrnak.
Aros János: Elnök asszony, nem húzva a szót, de még egyszer szeretném elmondani,
hogy az Értéktár Bizottság létrehozását, azt a megye egyik sikertörténetének tartom.
Hiszen oly széles körben sikerült összefognia a megyei értékeket fölmérő és ezeket
valóban értéknek nyilvánító településeket - látható, hogy most már több mint 60
településen sikerült az értéktár bizottságot létrehozni kitűnő együttműködéssel és a
bizottság munkája is tovább folytatódik ugyanolyan jó hangnemben és ugyanolyan
konstruktivitásban , mint az előző ciklusban megtörtént. Részletes beszámolót 2019.
szeptember 28-án tartottunk utoljára, tehát ahhoz képest most ez a pályázat az, amiből
tudunk gondolkodni, tudunk tovább dolgozni. Ez a kiállítás, amiről Aljegyző asszony
szólt, ez már érinti a településeket, ez is nagy érdeklődésre tart számot, és arra
szeretném képviselőtársaimat kérni, hogy környezetükben a települések vezetőit
próbálják meg buzdítani arra, hogy alakítsák meg a helyi értéktár bizottságokat, föl
tudjuk velük venni a kapcsolatot, hiszen annyi érték van itt Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében, amit azt hiszem, hogy bátran mutathatunk közösen valamennyi idelátogatni
szándékozó turistának. Köszönöm szépen.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Megadom a szót Gúr Nándor
képviselő úrnak.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen Elnök asszony. Az időben előrehaladva a
hiányosságaimat pótolva úgymond pótlólagos olvasottsággal, egyre több ismeretet
szerezte az Értéktár Bizottságnak a munkájáról és azt kell, hogy mondjam, hogy itt is
elismeréssel kell szólni a korábbi alelnök, jelen elnök működéséről, de magának az
Értéktár Bizottságnak a munkásságáról is. Köteles László is személy szerint része
ennek a feladat ellátásának, de nem is igazán feladatként tekint rá, ahogy én tudom.
Elnök asszony nagyon sok feltárt dologra került sor, de egy mondattal szeretném
mondani, hogy abban bizonyos és biztos vagyok, hogy nagyon sok minden van még
előttük úgy, ahogy az előbbiekben is elhangzott, úgyhogy csak biztatni szeretném
önmagunkat, hogy ezen a pályán menjünk továbbra is előre, mert van értelme.
Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztéshez
egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati
javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
Köszönöm.
Megállapítom, hogy a
közgyűlés 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodó
szavazattal
elfogadta
a
határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2020. (II. 13.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén
2019. II. félévi tevékenységéről.

Megyei

Értéktár

Bizottság

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2019. II. félévi
tevékenységéről szóló beszámolót, és az alábbi döntést hozza:
A Bizottság elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2019. II.
félévi tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős:
Bánné dr Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

10. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által benyújtott
pályázatok utólagos jóváhagyására
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Előterjesztő:

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 14. 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
jelenleg hatályos Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzata szerint, a Megyei Közgyűlés elnöke 15 millió forint
értékhatárig jogosult polgárjogi szerződéseket kötni, illetve beletartozik ebbe a körbe a
pályázat benyújtása is. Tekintettel arra, hogy nagyon rövid idő állt rendelkezésre, hogy
ezt a 3 pályázatot, ami szerepel az előterjesztésben elkészítsük és benyújtsuk az
illetékes döntéshozó szerveknek, ezért utólagosan kérjük a pályázatoknak a
jóváhagyását. Három pályázatról van szó az egyik az "Az eltérő szokásokkal és
hagyományokkal rendelkező népcsoportok találkozása és együttélése Borsod-AbaújZemplén megyében", ez az Emberi Erőforrások Minisztériumához került benyújtásra,
annak a Kulturális Államtitkárságára. Itt alapvetően kistelepülések kulturális,
hagyományőrző, értékmegőrző, akár az Értéktárhoz kapcsolódó tevékenységüknek a
támogatására kerülhet sor. Ennek a konkrét kidolgozása még folyamatban van.
"Az értékek generációk mentén" pályázat a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRt.-hez került
benyújtásra. Alapvetően Borsod-Abaúj-Zemplén Megye és Kassa megyében élők
Értéktárhoz kapcsolódó projektje, amelyben ösztönözzük a külhoni értéktárak
létrehozását Kassa megyében, illetve a generációk mentén a fiatalok, idősebbek
kulturális hagyományait kívánjuk megismertetni.
A Nemzeti Összetartozás Emlékmű emlékhely létrehozása pedig szintén az Emberi
Erőforrások Minisztériumához került egy egyedi kérelemként benyújtásra. Itt egy
nemzeti emlékhely létrehozására kerülne sor a Megyeháza udvarán, hiszen a 2020-as
évet Magyarország Kormánya a Nemzeti Összetartozás évének nyilvánította. Ehhez
kapcsolódó ennek az emlékműnek a létrehozása. 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: Bizottságunk mindhárom
határozati javaslatot 9 egybehangzó igennel elfogadta, és támogatásra javasolja a
Közgyűlésnek.
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! Bizottságok mind a három pályázatot 12 egybehangzó igen szavazattal
támogatja és 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: Elnök asszony,
mindhárom esetben 10 egybehangzó igennel támogatjuk és támogatásra javasoljuk.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni.
Nagy-Korsa Judit képviselő asszonynak adom meg a szót.
Nagy-Korsa Judit Anna: Köszönöm szépen a szót. Az az igazság,hogy megszavaztuk
mind a hárman hogy legyen, csak van egy tétel, ez a bizonyos szobor, ami a
Megyeháza udvarán lesz felállítva és amelynek emlékeim szerint május végére kész
kéne lenni. 16,7 millió forintba kerül. Egy szobrot biztos, hogy nem 2 hónap, 3 hónap
alatt csinál meg egy szobrász. Lehet tudni valamit a tervekről, hogy hol lesz felállítva?
Itt a Megyeháza udvarán nem nagyon tudunk dorbézolni, mert elég szűkös a hely.
Mekkora lesz a szobor? Ki csinálja?
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Terveink között az szerepel, hogy ami
a Megyei Önkormányzathoz tartozik az udvaron belül, ez a pici park, vagy emlékmű
park itt a sarokban, azt szeretnénk átrendezni, az emlékműveket is átrendezni, egy
megvilágítást adni ennek a szobornak. Az Emberi Erőforrások Miniszteri alap
keretéből kérelmeztük ezt a támogatást. Azt, hogy megkapjuk-e nem tudjuk,
kérelmeztük, szeretnénk. Készült egy terv, készült egy tervrajz magára a szoborra és
amint megkaptuk a jóváhagyást, akkor el is kezdjük a szobrot elkészíteni . Azt, hogy
kapunk-e támogatást, azt nem tudjuk, de szerettünk volna minden olyan alkalmat
megragadni, amit a Megyei Önkormányzatnak, vagy a megyei közgyűlésnek úgy
gondoljuk, hogy meg kell ragadnia.
Nagy-Korsa Judit Anna: Ki csinálja? Mert ha tervezett, akkor valószínűleg megvan,
hogy melyik szobrász.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Én most pontosan nem tudom
megmondani, de meg fogom tudni mondani képviselő asszonynak, annak a
szobrászművésznek a nevét, aki már csinált hasonló jellegű szobrokat a megyében.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Magához a költségvetéshez
készítettünk egy előzetes tervezetet, természetesen ez az összeg nem magának az
emlékműnek a teljes költségét jelenti. Itt a területrendezéssel, a külső megvilágítással
és minden egyébbel számolni kellett, hiszen ezt saját forrásból sajnos nem tudjuk
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megvalósítani, amennyiben megkapjuk a támogatást, akkor azon fogunk igyekezni,
hogy május végére elkészüljön. De ez csak feltételes.
Nagy-Korsa Judit Anna: Világos. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztéshez
három határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni először az 1. határozati javaslat elfogadásáról,
amelyhez egyszerű többség szükséges.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodó
szavazattal elfogadta az 1. számú
határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2020. (II. 13.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által benyújtott pályázatok
utólagos jóváhagyása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által
benyújtott pályázatok utólagos jóváhagyására” tárgyú előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
1. A Közgyűlés „Az eltérő szokásokkal és hagyományokkal rendelkező
népcsoportok találkozása és együttélése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében”
elnevezésű pályázat benyújtását utólagosan jóváhagyja.
2. A Közgyűlés felhívja elnökét, hogy a pályázat megvalósításáról a Közgyűlést
tájékoztassa.
Felelős:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a 2.
számú határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodó
szavazattal elfogadta a 2. számú határozati
javaslatot.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
11/2020. (II. 13.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által benyújtott pályázatok
utólagos jóváhagyása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által
benyújtott pályázatok utólagos jóváhagyására” tárgyú előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
1. A Közgyűlés az „Értékek generációk mentén” elnevezésű pályázat benyújtását
utólagosan jóváhagyja.
2. A pályázat kedvező elbírálása esetén felhatalmazza elnökét, hogy a pályázat
lebonyolításához szükséges intézkedéseket megtegye, dokumentumokat aláírja.
3. A Közgyűlés felhívja elnökét, hogy a pályázat megvalósításáról a Közgyűlést
tájékoztassa.
Felelős:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: És végül kérem, szíveskedjenek
szavazni a 3. számú határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség
szükséges.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodó
szavazattal elfogadta a 3. számú határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
12/2020. (II. 13.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által benyújtott pályázatok
utólagos jóváhagyása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által
benyújtott pályázatok utólagos jóváhagyására” tárgyú előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
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1. A Közgyűlés a „Nemzeti Összetartozás Emlékmű létrehozása” elnevezésű egyedi
támogatási kérelem benyújtását utólagosan jóváhagyja.
2. Az egyedi támogatási kérelem kedvező elbírálása esetén felhatalmazza elnökét,
hogy a projekt lebonyolításához szükséges intézkedéseket megtegye,
dokumentumokat aláírja.
3. A Közgyűlés felhívja elnökét, hogy a projekt megvalósításáról a Közgyűlést
tájékoztassa.
Felelős:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

11. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált Területi Programjának
módosítására
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 Elnök
asszony. Az előterjesztés Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált Területi
Programjának a módosítására irányul . Ezt 2015-ben fogadta el a Megyei Közgyűlés. A
már idézett 272/2014. Korm. rendelet értelmében egy évben kétszer van lehetőség
arra, hogy az Integrált Területi Programot a közgyűlés módosítsa. Ez a módosítás
alapvetően követi az előző módosítás óta bekövetkezett változásokat. A legfőbb
változás az eredmény mérési tartaléknak az átcsoportosítása. Ezek az átcsoportosítások
a gazdaságfejlesztést erősítő intézkedésekre kerültek átcsoportosításra, egyebekben
tulajdonképpen után követi az addigi mozgást az Integrált Területi Programnak a
módosítása. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot három
bizottság véleményezte. Felkérem az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil
Kapcsolatok Bizottsága elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok
Bizottságának elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk a javaslatot 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Köszönöm.
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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! A bizottságunk 12 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: Elnök asszony, a
javaslatunk az, hogy fogadjuk el, mégpedig 10 igen egybehangzó volt ez a javaslat.
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 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodó
szavazattal
elfogadta
a
határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
13/2020. (II. 13.) határozata
Tárgy: Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált Területi Programjának
módosítására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Integrált Területi Programjának módosításáról szóló javaslatot és az alábbi
döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált Területi Programjának
módosítására vonatkozó javaslatot az előterjesztésben, és a határozati javaslat
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felelős:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
2. A Közgyűlés felkéri aljegyzőjét, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált
Területi Programjának módosított változatát az illetékes döntéshozó részére küldje
meg.
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Felelős:
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője
Határidő: azonnal
A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálhatóak a
Mellékletek között 16. sorszám alatt.

12. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00014 azonosító számú, Borsod-AbaújZemplén megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi
esélyegyenlőségi
programokhoz
kapcsolódóan
című
pályázat
előrehaladásáról
Előterjesztő:
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.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: A megyei önkormányzatnak
két nagy projektje van és az egyik a felzárkózást támogató projekt. Az előző
tájékoztató óta eltelt időszakban történt eseményeket mutatja be az előterjesztés.
Ennek a projektnek a legfontosabb kimenete a helyi esélyegyenlőségi felzárkózási
együttműködések, paktumok a megkötése, illetve ezeknek az együttműködéseknek a
kezdeményezése. Ennek az egyik kiinduló dokumentuma készült most el, ez a
szolgáltatási úttérkép. Ennek egy kivonatát kapták meg a képviselő urak és hölgyek a
bizottsági üléseken. Ez a szolgáltatási úttérkép bemutatja a megyében meglévő
szolgáltatásokat, a különböző erőforrásokat és a szolgáltatási hiányokat és ennek
mentén kezdődnek meg majd itt térségenként az egyeztetések, hogy minél több helyre
eljussanak az alapvető szolgáltatások a megye területén. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót
négy 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 tájékoztatót 9 egybehangzó igennel tudomásul
vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az
Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
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Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok
Bizottságának elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök asszony! Bizottságunk a
tájékoztatót 11 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul vette. Köszönöm.
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 12 egybehangzó igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul
vette.
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: Egyhangúlag
javasoljuk a tudomásulvételét.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjen azt megtenni.
Nagy-Korsa Judit képviselő asszonynak adom meg a szót.
Nagy-Korsa Judit Anna: Köszönöm szépen a szót. Én már a bizottsági ülésen is
föltettem ezt a kérdést, hogy ez a Diversitas Kft. melyik, mert kettő van a Céginfóban.
Mint kiderült ez a Diversitas Központ Kft., tehát a neve az nem jól szerepelt az
előterjesztésben és ez egy 1 fős cég tulajdonképpen. Nem tudom, a kérdésem arra is
vonatkozott, hogy mennyiért foglalkoztatjuk ezt a céget, mennyiért dolgozik? Nagyon
jó lenne látni, hogy ez a több mint 74 millió forint hogyan oszlik el. A hölgy, aki ott
volt, nem tudott válaszolni ezekre a kérdéseket tehát, hogy például mennyiért vállalta
ez az egyszemélyes cég ezt a munkát, azt ígérte, hogy majd elküldi ennek a
programnak a részleteit, tehát nemcsak tartalmi, hanem anyagi ráfordítást, mi mibe
került. És még egy kérdésem van, ami szerintem elég fontos, ebben a megyében van
egy egyetem, amelynek van szociológia tanszéke. Biztos, hogy találnánk olyan
szakembereket, akik nem zalaegerszegiek, nem odavalósi a cégük. Vajon kerestünk-e
ilyet, vagy kiírtunk-e pályázatot? Én nem tudom, szerintem senki nem tudja.
Köszönöm, ha válaszol.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köteles László képviselő úrnak adom
meg a szót.
Köteles László: Tisztelt Elnök asszony! Tisztelt Közgyűlés! A probléma adott és ez a
kiadvány nagyon szépen bemutatja, hogy milyen problémákkal küszködik ez a térség.
Az elmúlt 5 évben 25 ezer fővel csökkent a lélekszámunk, 13 ezer hölggyel és 11 ezer
férfivel lettünk kevesebben, tehát nagy szükség van erre a pályázatra, erre a
felzárkóztatás-politikai együttműködések támogatására. Én azt szeretném kérni, hogy
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ez látható legyen azokban a halmozottan hátrányos helyzetű térségekben, amire ez
való. Megmondom őszintén, én még eddig nem sokat hallottam erről a projektről, de
lassan vége lesz, és reméljük, hogy addig ez betölti a küldetését. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Majoros László
képviselő úrnak adom meg a szót.
Majoros László Ferenc: Köszönöm szépen Elnök asszony. Körülbelül 14-15 éve
részt vettem egy civil fórumon, ahol a Miskolci Egyetemnek egyik adjunktusa
fantasztikus prezentációt tartott. Én nem vagyok területfejlesztési szakember, de ott
megértettem azt, hogy egy terület fejlesztéséhez legalább 150 szempontot
összehangoltan kell központi akarattal és óriási tőkével fejleszteni ahhoz, hogy ez a
terület tényleg megváltozzon. Jelen esetben a teljes lecsúszásból megálljon és fölfele
menjen. Most itt elköltöttünk 72 milliót egy olyan tanulmányra, ami olyan triviális
dolgokat állapít meg, amihez szerintem egy középiskola bőven elég. Az, hogy a
közlekedést fejleszteni kell, hogy óvodák kellenek, hogy azon kívül adatbázisokból
csinálnak térképeket. Mi ennek a gyakorlati haszna? Meg fog változni ettől a megye?
Van ennek olyan kimenete, van nekünk olyan ráhatásunk, van olyan tőkénk, van olyan
szellemi kapacitásunk, amelyik ezt a folyamatot meg tudja ennek alapján fordítani? Én
úgy gondolom, hogy akkor felesleges ilyesmire pénzt kidobni, hogyha nincs ennek
következménye, nem tudunk tényleges változást okozni a megye helyzetében. Azon
kívül pedig nagyon aggódom az előkészítőknek a jövőbeli státuszát illetően, nagyon
furcsa dolgokat írnak itt le, többek közt azt, hogy csökkent '17-'18-ban az óvodás
gyerekek száma a megyében és országosan megfigyelhető a születések számának
csökkenése. Nagyfokú pedagógus hiány tapasztalható, országos szinten is jelentős
probléma. Valahogy nem ezt hallom a híradásokban, nem ezt hallom Kásler miniszter
úrtól és a központi sajtóban, tehát azért jó lenne hogyha odafigyelnének ezekre a
megfogalmazásokra. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Gúr Nándor
képviselő úrnak adom meg a szót.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen Elnök asszony. Gyakorlatilag egymástól
testidegennek tűnhető két napirendi pont összekapcsolása a részemről, de csak egy
mondat erejéig teszem meg akkor, amikor itt az esélyegyenlőség kérdéseiről
beszélünk, meg akkor, amikor akár az Integrált Területi Programok kérdéseiről
beszélünk. Mégis van összefüggés nyilván ezek között a dolgok között, hiszen látható
módon például, amikort felhasználunk 7 év alatt 93 milliárd forintot, akkor ennek
valahol a hasznosultsági global térképét is érdemes látni. Két apró momentumot ehhez
illesztetten szeretnék mondani. Az egyik az, hogy szerintem evidencia, amit mondok,
tehát trivialitás, mindegyikünk tisztában vele, de azért mégsem baj, hogy ha
elhangzik. A mi megyénk Borsod-Abaúj-Zemplén megye sajátossága az, hogy nagyon
szétszórt, sok aprófalvas település, egyebek. Van egy Top 100-as kör, aki hozza a
megye gazdasági hátterét, tehát megteszi azt, amit meg kell akár az export
vonatkozásában, akár hozzáadott érték tekintetében. Félelmetes, hogy a Top 100 az a
több, mint 90%-át hozza az exportbevételének a megye vonatkozásában és az is, ha
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nem is félelmetes, de igen nagy számérték, hogy közel 75 százalékban pedig a
hozzáadott érték vonatkozásában. Most ezt a két számot és arányt azért említettem,
mert aközben, miközben a Top 100 messze-messze döntő többsége három járásban:
Miskolc, Tiszaújváros és Kazincbarcika járásában helyezkedik el, addig a másik 13
járásban pedig ugyanezt a 2 értéket, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az
export tekintetében - itt nyilván van átfedés egy pici a Top 100 vonatkozásában - a 10
százalékot közelíti meg az érték, a hozzáadott érték tekintetében 22%. Azt akarom
ezzel érzékeltetni, hogy ami a célkitűzés volt gyakorlatilag a területi programok
vonatkozásában, hogy a versenyképességét tudja a megye növelni, az csak részben tud
teljesülni. Akár az innovációs fejlesztéseket vagy a halmozottan hátrányos helyzetű
térségekben történő képzettségi szint emeléseket nézzük, akár a gazdasági fejlődést a
kisebb perifériákon, gondoljunk csak bele Abaújba úgy bentebb egy picit, vagy, ha
nem oda akarunk menni, akkor Taktaköz. Nem akarom a példákat mondani, tudjuk.
Tehát ezt szerintem mindig górcső alatt kell tartanunk és bizonyos értelemben
változásokat is kell tudni indukálni a tekintetben, hogy ezt az óriási különbséget
valahogy oldjuk. Egyrészt tartsuk fent a gazdaságilag működő felületeknek a
potenciáját, más részt pedig próbáljuk - nem tudjuk odahúzni, de próbáljuk minden
lehetséges eszközzel megerősíteni azt, hogy abban a 13 járásban valamilyenfajta
legalább lassú, de felzárkózási folyamat tudjon elindulni. És itt az EFOP-os
programhoz illesztetten, leképződik mindaz, amiről most beszéltem abban az
anyagban, amelyet kaptunk bizottsági ülésen. Nagyon jól visszatükröződnek a
problémák. Főleg a szolgáltatási felületek tekintetében. Nem negatív jellel mondom,
csak magunknak mondom. Nem jó az a trend, ami arról szól, hogy ha jól emlékszem,
471 orvosi praxisból, most úgy 3 évvel ezelőtt 43 nem volt betöltve, ha jól emlékszem
tavaly 53, most 57, tehát nem jó az, hogyha a betöltetlen praxisok növekvő trendet
rajzolnak. Ezen változtatni kell tudni, sok ilyen példát tudnék mondani, de nem akarok
elmélyedni ebben. Azt akarom érzékeltetni, hogy akkor, amikor forrásokat használunk
fel, akkor nekünk is inspirálni kell, hogy abba az irányba történjenek a források
felhasználásai, amelyek a létező problémák minél magasabb szintű kivédésére adnak
módot és lehetőséget. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Budai Erzsébet
képviselő asszonynak adom meg a szót.
Budai Erzsébet: Köszönöm a szót Elnök Asszony. Tisztelt Közgyűlés! Én azzal
kapcsolatban szeretnék hozzászólni, hogy mi lehet ennek a projektnek a haszna.
Mindenképpen hasznos, hogy a megyei önkormányzat ezzel a problémakörrel minél
szélesebb spektrumban kíván foglalkozni, minél szélesebb spektrumban próbálja
megismerni pontosan azért, hogy a különböző fejlesztések során, ezek figyelembe
vehetők legyenek. Gondolom hasonlóan fejtette ki Gúr Nándor képviselőtársam is. Ez
nagyon fontos még akkor is, ha sok minden esetleg evidenciának tűnik számunkra,
akik azzal azért egy kicsit talán mélyrehatóbban próbálunk meg foglalkozni. Ez az
egyik oldala, a másik oldala pedig az, hogy ennek a projektnek a során olyan
szereplők kerülnek egymással kapcsolatba, akár a Fórum üléseken akár a
munkacsoport üléseken, akik a mindennapi munkájukban nagyon-nagyon fontos, hogy
jól ismerjék a másik szereplőnek a tevékenységét és nem feltétlenül ismerik. Itt
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számos civil szervezet, egyház, különböző akár munkaügyi területen dolgozók, akár a
rendőrség, tehát számos olyan szervezet jelenik meg ezeken az üléseken, akik egymás
munkáját - szociális ellátórendszer, oktatás, egészségügy - nem feltétlenül mindig
ismerik elég jól. Tehát találkoztunk olyan lehetőségekkel, olyan kapcsolatok épültek,
akik azóta egymásnak a munkáját például segíteni tudják. Tehát van egy ilyen
közvetítő jellegű dolog is, ami lehet, hogy forintban nagyon nehezen mutatható ki,
hogy annak konkrétan milyen haszna van, de lehet, hogy adott kistelepülésen egy
konkrét dolog lesz, amiben az ott tevékenykedő szervezet munkáját, valamelyik másik
fogja tudni segíteni. Polgármesterekkel interjúk készültek, amik szintén
tartalmazhatnak olyan új elemeket, amelyek korábban nem kerültek feltárásra és én azt
gondolom, hogy ezek nem mindig számszerűsíthetően, de mindenképpen a
problémáknak a megoldását elő fogják tudni segíteni. Nyilván ezek nem olyan
problémák, amit most itt máról-holnapra meg fogunk oldani, de azt sem tehetjük meg,
hogy ezekkel mi nem foglalkozunk, és ha van erre egy pályázati lehetőség, akkor úgy
gondolom, hogy a megyei önkormányzatnak ezzel élnie kell. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Én is egyetértek
képviselő asszony szavaival és Majoros képviselő úr kérdésére szeretnék válaszolni.
Igen szerintem is értelmük van ezeknek a programoknak és annyiban szeretnék
helyesbíteni, hogy nem 74,2 millió forintot költöttünk el, hanem ennyi a támogatási
összeg, ami azt jelenti, hogy a megvalósítás időszaka 2018. február 1-től, 2021. január
31-ig tart, tehát időarányosan költöttük el ennek a 74,2 millió forintnak az időarányos
részét projektmenedzsment és egyéb szakmai megvalósításhoz kapcsolódó feladatokra.
És átadom Aljegyző asszonynak a szót, aki Nagy-Korsa Judit képviselő asszonynak
szeretne válaszolni.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. Azt
tudom felajánlani képviselő asszonynak, hogy írásban fogunk válaszolni az Ön
kérdéseire, mert most itt nem állnak rendelkezésre ezek az adatok, amiket Ön kért,
úgyhogy írásban tesszük meg a választ.
Nagy-Korsa Judit Anna: Azt a választ kaptam a bizottsági ülésen az illetékes
hölgytől, ott volt, szintén hallotta, hogy el fogja küldeni ennek a 74,2 millió forintnak a
költéseit és szeretném tudni, hogy miért zalaegerszegi céget választottunk nem volt
miskolci szociológus cég? Vagy Borsod megyei vagy ilyesmi?
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Erre mondtam, hogy írásban
fogunk válaszolni. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Amennyiben nincs több kérdés, illetve
hozzászólás, a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
közgyűlés tagjait, hogy szavazzanak a tájékoztató tudomásulvételéről.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodó
szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette.
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13. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a
Kárpátaljai Megyei Tanács által megvalósított „Testvér-települési
programok és együttműködések” TTP-KP-1-2019/1/000121 azonosító számú
pályázat lezárásáról
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: Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. Ez egy
olyan pályázatról szól, amit a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a
Kárpátaljai Megyei Tanács közösen pályázott meg és közösen valósított meg. A
Kárpátaljai Megyei Tanáccsal hosszú évekre visszamenően van együttműködése a
Megyei Önkormányzatnak, ez is a Bethlen Gábor Alapkezelő által támogatott projekt,
amelynek az összértéke 1,5 millió forint volt. Ebből megvalósulhatott az, hogy a két
megyei önkormányzatnak a prominens képviselői az együttműködés elmélyítéséről
tanácskozhattak, illetve a szüreti hagyományokat mutatta be a Tokaj Hegyalján a
Kárpátaljai Megyei Tanács delegációjának a megyei önkormányzat ennek a projektnek
a keretében. Már tavalyelőtt is működött egy ilyen hasonló együttműködés, ugyancsak
a Bethlen Gábor Alapkezelő pályázata kapcsán és az idei évre is nyújtottunk be
pályázatot, ahol szintén a Kárpátaljai Megyei Tanáccsal kívánunk együttműködni. Itt
ez az új projekt, ez szintén Értéktárhoz kapcsolódik, a külhoni Értéktár
megalapításának az elősegítését, illetve a Kárpátaljai Megyei Értékek bemutatása
kapcsolódik ehhez a pályázathoz. 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! A bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal javasolja tudomásul
vételre 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: Elnök asszony,
egyhangúlag javasoljuk tudomásul venni.
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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 . Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodó
szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette.

14. Javaslat a Székely Nemzeti Tanács által indított „Kohéziós politika a régiók
egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű
európai polgári kezdeményezés támogatására
Előterjesztő:
Szalai Szabolcs, megyei önkormányzati képviselő, a FIDESZMagyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzati
Képviselőcsoportja
képviselőcsoport-vezetője,
megyei
tanácsnok
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 19. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Mint ahogy arra az előterjesztés is
utal, a sürgősséggel történő tárgyalásra azért van szükség, mert a támogatói nyilatkozat
összegyűjtésének határideje 2020. május 7-én lejár, ezért különösen fontos, hogy a
megye lakossága minél hamarabb és minél szélesebb körben szerezzen tudomást az
aláírásgyűjtésről és támogassa a kezdeményezés sikerét. A magam részéről az
előterjesztésben foglaltakat támogatom, Aljegyző asszony az előterjesztés
törvényességi ellenőrzését elvégezte. Felkérem Aljegyző asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. A Székely
Nemzeti Tanács tavaly májusban indította el a Támogatói nyilatkozat gyűjtését, annak
az európai polgári kezdeményezésnek, amely a "Kohéziós politika a régiók
egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért" címet viseli és ennek az a
legfontosabb célja, hogy uniós eszközökkel elősegítse azt, hogy az őshonos
nemzetiségi közösségek, köztük a határon túli magyarok megőrizhessék identitásukat
saját szülőföldjükön. Ez képviselői kezdeményezés, Szalai Szabolcs képviselő úr
nyújtotta be az előterjesztést, és arra tesz javaslatot, hogy a Közgyűlés határozatban
fejezze ki támogatását ezen Európai Polgári Kezdeményezés felé. Köszönöm szépen.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot a
bizottságok nem véleményezték. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés
tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Szalay Szabolcs frakcióvezető úrnak adom meg a szót
Szalai Szabolcs, a FIDESZ-KDNP képviselőcsoport képviselőcsoport-vezetője:
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Tényleg csak egy pár
szóban, mivel én vagyok az előterjesztő kívánok hozzászólni. Bizonyára nem kell
bemutatnom senkinek ezt a kezdeményezést, és mondhatjuk azt, hogy az utolsó
pillanatokban vagyunk és ezekben a pillanatokban, akik testvértelepüléssel
rendelkeznek Székelyföldön, Erdélyben lehet, hogy már kaptak egy segélykérő
levelet, hogy segítsük az ő kezdeményezésüket és ugyanezt én úgy tudom Elnök
asszonytól, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye is megkapta, hiszen nekünk is testvér
megyénk Hargita megye. Azt gondolom, hogy felelősségünk az, hogy segítsük az
ottani testvéreinket és ezért kérem azt, bízva benne, hogy ez a konszenzus, mint ahogy
a magyar Országgyűlésben itt is ki fog alakulni, és mindenki támogatni tudja ezt a
kezdeményezést. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: 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 24 igen, 0 nem és 0 tartózkodó
szavazattal
elfogadta
a
határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
14/2020. (II. 13.) határozata
Tárgy: A Székely Nemzeti Tanács által indított „Kohéziós politika a régiók
egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári
kezdeményezés támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Székely
Nemzeti Tanács által indított „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a
regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezés
támogatására vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés támogatja a Székely Nemzeti Tanács által indított „Kohéziós politika
a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű
európai polgári kezdeményezést, és arra kéri Borsod-Abaúj-Zemplén megye
polgárait, valamint a megyében működő civil szervezetek képviselőit és a
Közgyűlés tagjait, hogy a támogató nyilatkozat aláírásával járuljon hozzá a
kezdeményezés sikeréhez.
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2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az 1. pontban foglaltakra figyelemmel a
„Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák
fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezés támogató
nyilatkozatának aláírására szolgáló online felület elérhetőségének a www.baz.hu
honlapon történő közzétételéről gondoskodjon.
Felelős:
Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

15. Egyebek
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Először Budai Erzsébet képviselő
asszony kért szót, szeretném neki megadni.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Köszönöm a szót. Mindössze
annyiról szeretném tájékoztatni a Közgyűlést, hogy a vagyonnyilatkozatot a
képviselők leadták, így a képviselői jogaikat gyakorolhatják. Ez a bizottságunknak
feladata, hogy erről tájékoztatást adjon. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Gúr Nándor
képviselő úr jelezte, hogy szeretne szólni az Egyebek napirendi ponton belül,
megadom neki a szót.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen Elnök asszony. Két egyszerű megjegyzésem
van, az egyik kapcsolódik a vagyonnyilatkozatok leadásához. Én azt szeretném kérni,
hogy ha nyilatkozati kötelezésünk van, persze van és annak eleget teszünk, akkor az
eleget tétel pillanatában kapjon az adott képviselő arról egy igazolást, hogy átvették
tőle. Mondjuk a vagyonnyilatkozatok kapcsán nem a bizalmatlanság mondatja ezt
velem, hanem a forma, mert hogyha egy vagyonnyilatkozatot lead egy képviselő,
akkor nem a vagyonnyilatkozat tartalmiságát kell az átvevőnek igazolni, hanem azt,
hogy átvette. Ma február 13-a van? Ma kap igazolást a képviselő arról, hogy átvették
a vagyonnyilatkozatát. Nincs probléma szembesülünk a bizottsági elnök asszony
véleménye alapján, de január 31-éig van ilyen kötelezettsége és január 31-éig ha bármi
okból kifolyólag eltűnik egy anyag valahol félreteszik, máshova pakolják, a képviselő
annak a tudatában van, hogy leadta, eleget tett a kötelezettségének, majd szembesítik
február 13-án a közgyűlésen azzal, hogy nincs, nem gyakorolhatja képviselői jogait,
mert nem adta le a vagyonnyilatkozatát. Csak forma, de azt gondolom, hogy a
kölcsönös megnyugtatás, vagy a jogszerűség érdekében érdemes erre is odafigyelni.
Ezt csak azért mondom, mert az Országgyűlés keretei között is mindig így működött.
A leadás pillanatában mindenki kapott egy igazolást arról, hogy leadta és akkor
onnantól kezdve tudta, hogy ez rendben van: A másik dolog, amit szerettem volna
mondani, hogy volt egy kötelezettségünk - megint csak - a kötelező képzések
megtételét érintően. Megtettük - megint lehet, hogy az én tudatlanságból fakadó -
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megtettük képviselőtársaim mindenki maga és nem tudjuk utolérné azt, hogy ennek a
dokumentálása hol, hogyan, miképpen történik. Remélem, a közgyűlés elnök asszonya
megkapja erről a tájékoztatást, hogy a képviselők eleget tettek ezen
kötelezettségeiknek, mert mondom, lehet, hogy az én tudatlanságból fakad, én
kerestem, én nem találtam, de utána fogok újra nézni, akkor segítséget kértem most
Önöktől. Köszönöm szépen, ezt a 2 dolgot szerettem volna felvetni. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Aljegyző asszony
szeretne válaszolni ezekre a kérdésekre.
Szombatiné dr. Sebők Emese, a közgyűlés aljegyzője: Köszönöm szépen. A
vagyonnyilatkozatok átvételénél az okozza a problémát, hogy a bizottság elnökének
kell átvenni. Ki fogjuk találni azt, hogy ezt hogyan tudjuk megoldani, hogy a leadás
pillanatában erről legyen egy igazolás vagy egy átvételi elismervény vagy valami. Ezt
Elnök asszonnyal meg fogjuk beszélni és meg fogjuk oldani, hogy ez így működjön. A
másik pedig az, hogy ki végezte el ezt a kötelező képzést, ez a Kormányhivatalhoz fut
be, ezt mi nem látjuk közvetlenül. Megmondom őszintén, hogy én magam a rendszert
sem ismerem, de úgy hallottam már más képviselőktől is, hogy problémát okozott,
hogy nem jelez vissza rendesen, hogy most elvégezte a tanfolyamot vagy nem. Február
28-áig kell ezt megtenni, le fogjuk kérdezni a Kormányhivataltól, hogy ki az, aki a
megyei képviselők közül letette és esetleg egy figyelmeztetés küldünk annak, aki még
nem tette le. Ezt tudom ígérni, hogy ezt megtesszük. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Egyebek napirendi
ponton belül szeretném tájékoztatni a képviselőket, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ünnepi Ülésére a terveink szerint 2020.
március 13-án, pénteken, Mezőcsáton kerül sor, amelyre meghívót fogunk
természetesen küldeni.
Szeretném felhívni a képviselők figyelmét, hogy képzési kötelezettségüknek 2020.
február 29-éig tehetnek eleget.
És végül, de nem utolsó sorban pedig, szeretnék gratulálni Tamás Barnabás
képviselőtársamnak Putnok város polgármesterének, aki 2020. január 18-án a XXIV.
Magyar Kultúra Napja Gálán, Budapesten a Stefánia Palota Honvéd Kulturális
Központ színháztermében a Magyar Kultúra Lovagja címet vehette át. Gratulálok
képviselő úr.
Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt a mai ülésen. A közgyűlés mai ülését
ezennel bezárom.
Miskolc, 2020. február 13.

Szombatiné dr. Sebők Emese
aljegyző

Bánné dr. Gál Boglárka
a közgyűlés elnöke

