Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc

VI-2022-17/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2020. június 25. napján 10:00
órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

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

Knopp Richárd
Kovács József
Kulcsár Ildikó
Majoros László Ferenc
Marton Péter
Nagy-Korsa Judit Anna
Pap Zsolt
Dr. Solymosi András János
Szabó Gergely

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

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

Távol: Gúr Nándor László, Köteles László
Meghívottak:
A. Országgyűlési képviselők
1. Csöbör Katalin
2. Hubay György
3. Riz Gábor
4. Demeter Zoltán
5. Dr. Hörcsik Richárd
6. Koncz Ferenc
7. Tállai András
8. Juhász Péter
9. Dr. Varga László
B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
1. Dr. Gerőcs-Tóth Andrea főigazgató
C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
1. Veres Pál polgármester
D. napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
1. Muntyán Bernadett narrátor (meghívó szerinti 1. és 2. napirend)

megjelent
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
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2. Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos,
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Rendőr-főkapitányság
rendőrfőkapitánya (meghívó szerinti 1. és 3. napirend)
3. Török-Búzás Péter rendőr őrnagy, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Rendőr-főkapitányság
Ózdi
Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály Közrendvédelmi
Alosztály alosztályvezetője (meghívó szerinti 1. napirend)
4. Pauló Tibor rendőr főtörzszászlós, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendőr-főkapitányság Encsi Rendőrkapitányság Gönci
Rendőrőrs Rendészeti és Határrendészeti Alosztály Vizsoly
Körzeti Megbízotti Csoport csoportparancsnoka (meghívó szerinti
1. napirend)
5. Lipták Attila tűzoltó dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója (meghívó
szerinti 2. napirend)
6. dr. Szabó Péter tűzoltó alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei főügyeleti
osztály vezetője (meghívó szerinti 2. napirend)
7. Kovács Attila, a Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
elnöke (meghívó szerinti 2. napirend)
8. Csóra
György,
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Polgárőrszövetség elnöke (meghívó szerinti 8. napirend)
9. dr. Lipusz Brigitta rendőr ezredes, az Országos Idegenrendészeti
Főigazgatóság Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság
igazgatója (meghívó szerinti 9. napirend)
10. Lenártek András, a BORA 94 Nonprofit Kft ügyvezetője
(meghívó szerint 10. napirend)
11. Orosz Gábor, a KULCS-TOUR Közhasznú, Nonprofit Kft
ügyvezetője (meghívó szerint 11. 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

igen

igen

igen

igen

igen

igen
igen
igen

igen
nem

nem
nem
nem
nem

igen
nem
nem
igen
igen
nem
nem
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8. Rádió M
9. RTL Klub
10. Szent István Rádió
11. TV2
12. Zemplén TV
13. Sajómente hírportál
14. Szuperinfó
15. Globo TV

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak:
dr. Lupkovics Beáta jegyző, Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző, Balla Éva
osztályvezető, dr. Sáfrány Borbála osztályvezető, Surmann Antal osztályvezető, dr.
Simon Tibor kamarai jogtanácsos, Simon Gáborné informatikus, dr. Fedor Edit
jegyzőkönyvvezető.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. 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 27 fő van jelen. Az ülést megnyitom. Előzetesen Köteles
László és Gúr Nándor képviselő urak jelezték, távol maradásukat.

Kérem, szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni.
szíveskedjenek megnyomni az igen gombot.

Jelenléti

szavazást

kérek,

Megállapítom,
hogy
27
megyei
önkormányzati képviselő van jelen a
teremben, a testület határozatképes.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Amint az mindannyiunk előtt ismert, a
Közgyűlés nem tarthatta meg a Munkatervében megjelölt március 15-ei ünnepi ülését,
a március 26., április 30. és május 21. napjára tervezett rendes ülését, mert
Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel 2020. március 11-én
15.00 órától az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Ezen Kormányrendelet, valamint a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi
XII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti eljárásrend lépett életbe, amely szerint veszélyhelyzetben a megyei
közgyűlés feladat- és hatáskörét a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek
keretében azonban nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
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megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is
érinti.
A veszélyhelyzetet a Kormány a 282/2020. (VI.17.) rendeletével 2020. június 18.
napjával megszűntette, így a Közgyűlés ülésezhet, gyakorolhatja a törvényben
meghatározott feladat-, és hatáskörét.
Tisztelt Közgyűlés!
Az előzőekben már hivatkoztam a katasztrófavédelemről szóló törvény azon
rendelkezésére, amely szerint veszélyhelyzet idején a Közgyűlés feladat- és hatáskörét
annak elnöke gyakorolja. A veszélyhelyzet időtartama alatt azon előterjesztések
vonatkozásában, amelyekben jogszabály állapított meg döntési határidőt, illetve
azokban, amelyekben történő döntéshozatal a folyamatos működés feltétele volt,
határozatot hoztam, illetve három esetben önkormányzati rendeletet. Ezek a döntések a
következőek voltak:
 3/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelet - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről,
 4/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet - Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Területrendezési Tervéről,
 5/2020. (VI. 3.) önkormányzati rendelet - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről szóló
3/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról,
 18/2020. (IV.20.) határozat – a döntés-előkészítő bizottság előtt képviselendő
közgyűlési álláspont kialakítása,
 19/2020. (IV. 22.) határozat - „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
Középtávú Gazdasági Programja 2020-2024” című dokumentum elfogadása,
 20/2020. (IV. 28.) határozat - A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása,
 21/2020. (IV.29.) - a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
felhívásaira benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a döntés-előkészítő
bizottság (DEB) döntési javaslataival történő egyetértés,
 22/2020. (V. 26.) határozat - A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Fejlesztési
Ügynökség
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
könyvvizsgálójának megválasztása,
 23/2020. (V. 26.) határozat - A KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztása,
 24/2020. (V. 29.) határozat - Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési
Tervéhez kapcsolódó területrendezési ajánlások elfogadása,
 25/2020. (V. 29.) határozat - Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési
Tervéhez kapcsolódó intézkedési javaslatok elfogadása,
 26/2020. (VI.8.) határozat – Pályázat benyújtása a megyei önkormányzatok
rendkívüli támogatására.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést,
hogy az elkészült rendeleteket, határozatokat, előterjesztéseket folyamatosan tettük fel
az önkormányzat honlapjára. Kivételt képez ez alól, az egyébként zárt ülésen és
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titoktartási nyilatkozat megtétele mellett tárgyalt két előterjesztés. Ezek a 18/2020. és a
21/2020. számú határozatok, amelyek a DEB döntésekhez kapcsolódnak. Ezeknek az
előterjesztéseknek a megtekintését, amennyiben kívánják, - értelemszerűen titoktartási
nyilatkozat aláírását követően – az ülést követően biztosítják a hivatal dolgozói.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy alakszerű határozat meghozatala nélkül, szavazzon a
Közgyűlés Elnökeként a veszélyhelyzet időtartama alatt hozott döntések tudomásul
vételéről.
Köszönöm.
Megállapítom,
hogy
a
Közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással
tudomásul
vette
a
Közgyűlés elnökének a veszélyhelyzet
idején hozott döntéseit.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: A Közgyűlés ülésének napirendjére a
Munkatervben foglaltaktól eltérően teszek javaslatot, amelynek oka, hogy a
veszélyhelyzet ideje alatt elmaradt testületi ülések napirendi pontjait is meg kell
tárgyalnunk, amelyekben pedig a Közgyűlés hatáskörében eljárva a Közgyűlés
elnökeként döntést hoztam - a már hivatkozott törvényi rendelkezés alapján –
értelemszerűen lekerülnek a napirendi javaslatok sorából.
A Közgyűlés mai ülésére a megküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek
javaslatot.
Kérdezem a Közgyűlés tagjait, egyéb napirendi javaslat van-e? Amennyiben van,
kérem, szíveskedjenek azt megtenni.
A javaslatról a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendi javaslat elfogadásáról.
Köszönöm.
Megállapítom,
hogy
a
Közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással elfogadta a napirendi
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
29/2020. (VI. 25.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. június 25.-ei
ülése napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. június 25.-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj 2020. évi átadása
2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj 2020. évi átadása
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3. Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról,
valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a határforgalom alakulásáról
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Előterjesztő: dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye rendőrfőkapitánya
4. Javaslat a megyei önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek és
tagoknak, továbbá a tanácsnokoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni
juttatásról, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 4/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka a Közgyűlés elnöke
5. Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások
felülvizsgálatával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka a Közgyűlés elnöke
6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Kárpátaljai
Megyei Tanács közötti Cselekvési Ütemterv aláírásának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka a Közgyűlés elnöke
7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Besztercebányai
Megyei Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka a Közgyűlés elnöke
8. Tájékoztató
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Polgárőr
Szövetség
tevékenységéről
Előterjesztő: Csóra György, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr
Szövetség elnöke
9. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye bevándorlási helyzetéről, különös
tekintettel a tömeges bevándorlás hatásaira
Előterjesztő: dr. Lipusz Brigitta r. ezredes az Országos Idegenrendészeti
Főigazgatóság Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság
igazgatója
10. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában álló
gazdasági társaságok 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka a Közgyűlés elnöke
11. Javaslat a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kommunikációs
Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetőjének és a felügyelőbizottság tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka a Közgyűlés elnöke
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12. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja
2020. évi adományozására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka a Közgyűlés elnöke
13. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna
Díja 2020. évi adományozására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka a Közgyűlés elnöke
14. Egyebek

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdésében foglalt
rendelkezések alapján a Közgyűlés zárt ülést tart kitüntetési ügy tárgyalásakor, az
érintett kérésére választás, kinevezés esetén.
Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a hivatkozott rendelkezések alapján az elfogadott
napirendi pontok közül zárt ülés keretében kerülnek megtárgyalásra a következő
napirendi pontok:
- a 11. napirendi pont: Javaslat a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének és a felügyelő bizottság
tagjainak megválasztására,
- a 12. napirendi pont: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Szent Erzsébet Díja 2020. évi adományozására,
a 13. napirendi pont: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Díja 2020. évi adományozására.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. §
(2) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezések alapján a Közgyűlés zárt ülést
rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, ha a nyilvános tárgyalás az
önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
Javaslom, hogy a 10. napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történjen, amely
- a „Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
tulajdonában álló gazdasági társaságok 2019. évi tevékenységéről” című
előterjesztés.
Kérem, hogy szíveskedjenek szavazni a zárt ülés elrendeléséről. A döntéshez
minősített többség szükséges.
-

Köszönöm.
Megállapítom,
hogy a
Közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással elrendelte a 10. napirendi
pont zárt ülés keretében történő
megtárgyalását.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Kitüntetések
átadására kerül sor. Először a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj,
majd pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj 2020. évi átadására
kerül sor.

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj 2020. évi átadása
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
Muntyán Bernadett, narrátor: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Vendégeink! Köszöntöm
a megjelent Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornokot, megyei rendőrfőkapitányt,
valamint a megyei rendőri vezetőit és a jelenlévő kedves vendégeket. Külön tisztelettel
köszöntöm a kitüntetetteket abból az alkalomból, hogy a mai napon kerül sor a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjak 2020. évi átadására.
Tisztelt Vendégeink!
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az
adományozás rendjéről szóló – a kitüntetés odaítélésekor hatályos – 10/2011. (VII. 7.)
önkormányzati rendelet értelmében Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért
Díj adományozható azon személynek, aki a megye közrendjének, közbiztonságának
szolgálatában hosszú időn át kiemelkedő, példamutató munkát végzett, vagy más
magatartással általános elismerést vívott ki a lakosság körében.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2020. február 13.
napján tartott ülésén a 2/2020. (II.13.) számú határozatával döntött a Rendőrség Napja
alkalmából e kitüntetésben 2020. évben részesülők személyéről.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjak átadására a mai ülésen kerül
sor, figyelemmel arra, hogy a veszélyhelyzet miatt a Közgyűlés nem ülésezett.
A kitüntető díjakat átadja Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke, Szabó
Gergely a megyei közgyűlés alelnöke és Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok,
megyei rendőrfőkapitány.
Megkérem Bánné dr. Gál Boglárkát, Szabó Gergelyt és Dr. Vereckei Csabát, hogy
fáradjon az elnöki asztal elé.
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjat adományoz
Török-Búzás Péter rendőr őrnagy úrnak,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Ózdi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály
Közrendvédelmi Alosztály
alosztályvezetőjének.
Török-Búzás Péter rendőr őrnagy 1993. október 29-ei hatállyal kezdte meg hivatásos
szolgálatát a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIII. kerületi Rendőrkapitányság
állományában, járőr beosztásban.
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A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola elvégzését követően 1998. április 1-jével
kérelmére áthelyezésre került az Ózdi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály
állományába, járőr beosztásba.
Rátermettségére, iskolai végzettségére tekintettel 1999. május 1-jétől körzeti megbízott
lett, és 2006. május 16-ától ügyeletes beosztásba került kinevezésre. Szolgálati
feladatai ellátása mellett folyamatosan képezte magát: az Eszterházy Károly Főiskola
pedagógia szakán polgári felsőfokú végzettséget szerzett 2007-ben. A felsőfokú
rendőrszervező szakképzést 2010-ben végezte el eredményesen, majd ezt követően
került sor elsőtiszti beosztásba történő kinevezésére, amely beosztásban, azóta is
kiválóan helyt áll.
Közrendvédelmi szakterületen beosztottként és vezetőként is kimagasló tapasztalatot
szerzett. Problémamegoldó képessége kiváló, folyamatosan képezi magát, szereti a
kihívásokat, és az állomány aktív tagja, aki csapatépítésben és csapaterősítésben
jelentős szerepet vállal.
A közrendvédelmi szolgálat Török-Búzás Péter rendőr őrnagy irányítása alatt – a
nagyarányú leterheltség és a folyamatosan fennálló létszámhiány ellenére is –
kiemelkedő színvonalon látja el a szolgálati feladatokat.
Őrnagy úr a mindennapi feladatok mellett az Ózdi Rendőrkapitányság védelmi tiszti
feladatait is ellátja. Továbbá a rendészeti feladatokat ellátó szervezetek
kapcsolattartója, a polgárőrszövetség koordinátora, aki a rendőri munkát
élethivatásának tekinti, amelynek elismeréseként több alkalommal részesült különböző
szintű dicséretben, illetve jutalomban.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Török-Búzás Péter
rendőr őrnagy úr részére a megye közrendjének és közbiztonságának szolgálatában
hosszú időn át végzett kiemelkedő, példamutató munkájának elismerésére 2020. évben
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjat adományoz.
Megkérem a díjazottat, fáradjon ki és vegye át elismerését.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjat adományoz
Pauló Tibor rendőr főtörzszászlósnak,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Encsi Rendőrkapitányság
Gönci Rendőrőrs Rendészeti és Határrendészeti Alosztály
Vizsoly Körzeti Megbízotti Csoport
csoportparancsnokának.
Pauló Tibor rendőr főtörzszászlós hivatásos rendőri szolgálatát 1990. április 1-jei
hatállyal kezdte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Encsi
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály állományában, járőr beosztásban.
Rátermettségére tekintettel 1993. április 1-jei hatállyal megbízott, majd kinevezett
körzeti megbízottként látta el szolgálati feladatait. 2005. november 1-jei hatállyal
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csoportvezető beosztásba került kinevezésre. Jelenlegi szolgálati beosztásában 2015.
július 1-jétől látja el szolgálati feladatait.
Körzeti megbízotti beosztásába történő kinevezése óta közel 20 éven át ugyanazokon a
településeken látta el szolgálati feladatait. Körzeti megbízott székhelye Vizsoly
település volt, amely környéke az Encsi Rendőrkapitányság kiemelt területe.
Csoportparancsnokként a Gönci Rendőrőrs Rendészeti és Határrendészeti Alosztály
Vizsoly székhelyű körzeti megbízott csoportjában látja el szolgálati feladatait, ahol 5
fő körzeti megbízott is az irányítása alá tartozik. Komoly hatással van a körzeti
megbízotti csoport munkájára: tudásával, tapasztalataival nagyban hozzájárul az évek
óta magas szintű szakmai munkavégzéshez.
Bűnügyi tevékenysége kifejezetten aktív, folyamatosan együttműködik a Gönci
Rendőrőrs Bűnügyi Alosztályának és a rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának
állományával.
A lakossággal való kapcsolata, hely- és személyismerete gyakran nyújt segítséget a
nyomozó szerveknek. Kollégái kérik és elfogadják tanácsait, a fiatalabb rendőr
kollégái mentorként tekintenek rá.
Megszerzett tudását, tapasztalatait kiválóan adja át munkatársainak.
Csoportparancsnoki szolgálati feladatait folyamatosan kiemelkedő szakmai
színvonalon látja el. 2018. április 24-én a Rendőrség napja alkalmából Magyarország
belügyminisztere rendőrségi tanácsosi címet adományozott részére.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pauló Tibor rendőr
főtörzszászlós részére a megye közrendjének és közbiztonságának szolgálatában
hosszú időn át végzett kiemelkedő, példamutató munkájának elismerésére 2020. évben
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjat adományoz.
Megkérem a díjazottat, vegye át kitüntetését.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése és a jelenlevők nevében ismételten gratulálok a kitüntetetteknek. További
munkájukhoz jó egészséget és újabb szakmai sikereket kívánok.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj 2020. évi átadása
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
Muntyán Bernadett, narrátor: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Vendégeink! Köszöntöm
a megjelent Lipták Attila tűzoltó dandártábornokot, a Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatóját és a jelenlevő kedves vendégeket.
Külön tisztelettel köszöntöm a kitüntetetteket abból az alkalomból, hogy a mai napon
kerül sor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díjak 2020. évi átadására.
Tisztelt Vendégeink!
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az
adományozás rendjéről szóló – a kitüntetés odaítélésekor hatályos – 10/2011. (VII. 7.)
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önkormányzati rendelet értelmében Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért
Díj adományozható azon személynek, aki a megye tűzvédelme és tűzbiztonságának
megteremtése érdekében szolgálati feladatait hosszú időn át kiemelkedő színvonalon
végzi, vagy beavatkozásával, magatartásával kivívja az állampolgárok elismerését.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2020. február 13.
napján tartott ülésén a 3/2020. (II.13.) számú határozatával döntött a Tűzoltóság Napja
alkalmából e kitüntetésben 2020. évben részesülők személyéről.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díjak átadására a mai ülésen kerül
sor, figyelemmel arra, hogy a veszélyhelyzet miatt a Közgyűlés nem ülésezett.
A kitüntető díjakat átadja Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke, Szabó
Gergely a megyei közgyűlés alelnöke és Lipták Attila tűzoltó dandártábornok, a
megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója.
Felkérem őket, hogy fáradjanak az asztal elé.
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díjat adományoz
dr. Szabó Péter tűzoltó alezredes úrnak,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
megyei főügyeleti osztály vezetőjének.
Dr. Szabó Péter 1988. február 1-jén kezdte hivatásos pályafutását.
1988-2000 között a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tűzoltó-parancsnokságon
tűzmegelőzési, személyügyi főelőadó, majd személyügyi osztályvezető lett.
2000-2010. között a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságon személyügyi, majd mentésszervezési osztályvezető, 2010. augusztus 1jétől igazgató-helyettesi feladatokat látott el.
2012 januárjától a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, majd 2013.
július 1-től a megyei főügyeleti osztály vezetője lett.
Dr. Szabó Péter tűzoltó alezredes több mint három évtizede teljesít hivatásos
tűzoltóként szolgálatot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, illetve annak jogelődje állományában.
Különböző szakterületeken 25 éve vezetői beosztásokban megbízható és pontos
munkavégzése, vezetői, irányító és feladatorientált tevékenysége meghatározó példa az
általa vezetettek előtt.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tűzoltó Szövetségnek az 1992. évi megalapítása
óta tagja.
Dolgozott a megye tűzoltó közösségéért a Szövetség elnökeként, vezette a választási
bizottságot, továbbá szervezte és irányította a Szövetség kiemelt rendezvényeit.
Elméleti és gyakorlati felkészültsége, valamint a megye tűzvédelme érdekében eddig
végzett szakmai tevékenysége alapján érdemes a Megye Tűzbiztonságáért Díj
elismerésre.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Szabó Péter tűzoltó
alezredes úr részére a megye tűzvédelme érdekében eddig végzett szakmai
tevékenysége elismeréseként 2020. évben Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Tűzbiztonságáért Díjat adományozza.
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Megkérem a díjazottat, hogy vegye át kitüntetését.
(A díj átadás.)
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díjat adományoz
Kovács Attila, a Borsodnádasdi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület elnökének részére.
Kovács Attila úr a Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek több, mint egy
évtizede tagja, 2012. óta elnöke.
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Borsodnádasd város, valamint a településhez tartozó
nagy forgalmú főút, nagy kiterjedésű vegetációs terület védelmében nyújt kiemelkedő
segítséget a hivatásos tűzoltóknak.
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület adja az Acél járási mentőszervezet gerincét.
Elhivatottságukat és elfogadottságukat jól jellemzi a folyamatos szakmai és műszaki
fejlődés, az Ózdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal szoros együttműködés. Számos
esetben avatkoznak be vegetációban keletkezett tűzeseteknél, viharkároknál, vizek
kártételeinél saját területükön, de megyénk más területein keletkezett eseményeknél is
számíthatnak rájuk.
Az Egyesület Kovács Attila vezetésével, a hivatásos tűzoltókkal együtt kiemelkedően
szerepelt a korábbi rendkívüli téli időjárás okozta károk elhárítása során.
2019-ben részt vettek a vízkárok felszámolásánál Dédestapolcsányban, majd a
viharkárok okozta fakidőlések és épületomlások megszűntetésénél Szabolcs-SzatmárBereg megyében.
Az önkéntesség terén kifejtett tevékenysége elismeréseként, valamint a megye
tűzvédelme érdekében eddig végzett szakmai munkájáért érdemes a Megye
Tűzbiztonságáért Díj elismerésre.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kovács Attila részére
az önkéntesség terén kifejtett tevékenysége, valamint a megye tűzvédelme érdekében
eddig végzett szakmai munkájának elismeréseként 2020. évben Borsod-AbaújZemplén Megye Tűzbiztonságáért Díjat adományoz.
Megkérem a kitüntetettet, vegye át díját.
(A díj átadása.)
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése és a jelenlevők nevében ismételten gratulálok a kitüntetetteknek. További
munkájukhoz jó egészséget és újabb szakmai sikereket kívánok.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen. Tisztelt Közgyűlés,
kérem, folytassuk munkánkat.
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3. Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról, valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a
határforgalom alakulásáról Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Előterjesztő: dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye rendőrfőkapitánya
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Ismételten köszöntöm a napirend
tárgyalásánál dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok urat, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye rendőrfőkapitányát.
Felkérem rendőrfőkapitány urat, hogy amennyiben szükségesnek tartja, tegye meg az
előterjesztéshez kapcsolódó szóbeli kiegészítését.
dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
rendőrfőkapitánya: Tisztelettel Elnök asszony! Tisztelt Közgyűlési tagok! Kedves
Vendégek, Hölgyeim és Uraim! Ahogy Elnök asszony is utalt már rá, több
szempontból is rendhagyó ez a mai közgyűlés. Egyrészt a szokásos időponttól eltérően
jelentős csúszással - persze rajtunk kívülálló okok miatt - kerül most sor erre a
beszámolóra, illetve ennek a napirendi pontnak a megvitatására, másrészt
személyemben rejlő okok miatt is furcsán állok most Önök előtt, de majd erre a
szóbeli kiegészítésem végén térnék vissza.
A szokásos érdeklődés és figyelem kísérte a rendőrségi beszámolót. Nemcsak a mi
életünkben jeles dátum ez, azért az évet valahol mi mindig közgyűlési beszámolótól
beszámolóig jegyezzük vagy tartjuk és folyamatosan készülünk arra a
megmérettetésre, ami itt Önök előtt zajlik évről-évre visszatérően. Nehéz már
összeszámolni, hogy hány ilyen alkalommal jöttünk össze, de számomra az mindig
beszédes és rendkívül meggyőző volt, hogy tudomásom szerint az idén is valamennyi
közgyűlési bizottság napirendjére tűzte és tárgyalta a rendőrségi beszámolót és ez a
megkülönböztetett érdeklődés és figyelem az most is tetten érhető volt, ami mindig is
kísérte a munkánkat. Ez azt jelenti én legalábbis úgy élem meg, hogy fontos, amit mi
csinálunk, fontos, hogy hogyan csináljuk és fontos, hogy ez mennyire az Önök, illetve
az Önök által képviselt lakosság megelégedésére történik.
A bizottsági meghallgatások alkalmával részletesen alkalmunk volt megvitatni az
írásban előzetesen eljuttatott anyagot. Kérdésekre úgy érzem kimerítő módon tudtam
választ adni és az ottani tapasztalatokat, illetve az én személyes benyomásaimat
röviden szeretném összegezni. A korábban megszokott és egyébként joggal elvárt
módon és bízom benne, hogy színvonalon sikerült az írásos beszámoló anyagát
elkészítenünk és Önöknek átnyújtanunk. Viszonylag egyszerű helyzetben voltam a
saját mondandómat tekintve, hiszen az elvárt és tőlünk joggal elvárt, megszokott
színvonalat sikerült hozni 2019. évben is. Kivétel nélkül szinte valamennyi statisztikai
adattal jellemezhető témában, mutatóban javulást tudtunk elérni. Csökkentek a
bűncselekmény-számok szinte valamennyi kategóriában. Az eredményességünk ehhez
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mérten én azt mondom, hogy természetesen javult, nőtt a nyomozati
eredményességünk és a felderítési eredményességünk is. Amit minden évben
igyekszem kiemelni és eddig mindig volt rá lehetőségem, hogy megtegyem:
ismeretlen tettes által elkövetett emberölés továbbra sincs a megyében, ami a tavalyi
évben eljárás indult, minden esetben felderítettük az elkövetőt, az elkövetőket és ez a
2020-as évre is igaz, ami számomra nagy fegyvertény.
Két szakmai szempontból jellemezhető hiányérzetem van és ezt a kollégáimmal is
megosztottam az év elején, az évértékelő munkaértekezletünkön. Ez a két terület a
közlekedésbiztonság, illetve a kábítószer, pontosabban az új pszichoaktív anyagokhoz
kapcsolódó bűnözés elleni küzdelem. Nem kell szégyenkeznünk ezen a téren, vagy
ezeken a területeken végzett munkánk miatt, viszont talán ez a két legkritikusabb
területe a munkánknak, ahol nagyon sokat kell még dolgoznunk ahhoz, hogy az
általunk áhított szintet elérjük, vagy megközelítsük. Összességében a balesetek száma,
a sérüléses balesetek száma csökkent és a sérültek száma is csökkent, viszont a halálos
balesetek számát tovább kell csökkentenünk, hiszen abban azt hiszem, mindannyian
egyetértünk, hogy az emberélet a legdrágább és ennek a megóvása érdekében minden
eszközzel küzdenünk kell folyamatosan. A másik terület az új pszichoaktív anyag és
az ehhez kapcsolódó jogellenes magatartások. Azt hiszem, példát mindenki tudna
hozni saját lakókörnyezetéből, településéből, iskolájából. Senki nem képez kivételt ez
alól a nagyon aggasztó jelenség alól. Új módszereket és új eszközöket kell
megragadniuk. A korábbi, most már idézőjelben klasszikusnak mondható kábítószerbűnözést az élet felülírta és teljesen más formái jelentek meg. Nem is biztos, hogy
minden esetben a rendészeti eszközök, a jog szigora vagy a gumibot és a bilincs az,
ami igazából megoldást nyújthat ezekre a problémákra, de nekünk rendőröknek előre
kell menekülni, nincs más lehetőségünk, katalizátor szerepet kell betöltenünk és
mindenkit magunk mellé kell állítanunk annak érdekében, hogy a lehető legszélesebb
körben a megelőzés eszközeivel élve próbáljuk ennek a problémahalmaznak a
kockázatát csökkenteni.
Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányság állománya működik és a működőképesség határán messze túl van.
Majdnem teljes feltöltöttséggel üzemelünk, több mint 2000, közel 2500 fős
állományból egy kb. 50 fős hiány az, amit ki tudunk mutatni. Ez egy teljesen átlagos és
szokványos fluktuáció. Úgyhogy azok a hírek ránk nem igazak és nem jellemzőek,
hogy bizony-bizony már olyan rendőrhiányt vizionálnak, ami a szolgálat ellátást
veszélyeztetné. A megyénkben szolgálatot teljesítő rendőrök egy stabil állományt
képviselnek és hál' Istennek az iskolai utánpótlásunk is rendben van. Az idén is elég
jelentős létszámot kapunk majd a rendészeti szakgimnáziumból is, illetve a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemről is. Saját szervezésű képzéseket is indítottunk be és azért
bíztató a jelentkezések aránya az idei évben is, úgyhogy azt hiszem, amiatt nem kell,
hogy fájjon a fejünk, hogy lesz-e utánpótlás a rendőrségnél.
Egyébként a beszámoló anyagához szorosan nem kapcsolódik, de nem tudom nem
megemlíteni az idei év tavaszát és a mindannyiunk által nagyon nehezen és
küzdelmesen megélt járvány elleni küzdelmet. Ezt csak azért szeretném megemlíteni,
mert olyan feladatokkal kellett a rendőrségnek megbirkózni, amire vagy még nem volt
példa, vagy nagyon régen, több évtizeddel ezelőtt került sor. Gondolnék itt a
határőrizetre, a határ lezárására és a határforgalom ellenőrzésére, illetve a karantén
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szabályok betartatásától , a kijárási korlátozások ellenőrzésén keresztül, a
rendezvényekkel kapcsolatos teendőkig mind-mind plusz feladatként jelentkeztek.
Egyébként alapfeladatainkat zavartalanul és az átlagos működés szintjén elláttuk a
rendőrségnél. És most szeretném jelezni, hogy az idő megadta azt a lehetőséget
számunkra, hogy a jövő évi beszámolónál ez a határfogalom ellenőrzés és a
határforgalommal kapcsolatos téma az nem csak költői kérdés lesz, mert ugye
korábban ilyen feladataink - legalábbis a Schengen i belső határon belül - nem adódtak,
hanem tényleges adatokkal és tevékenységgel tudjuk majd jövőre megtölteni ezt a
rubrikát is.
És visszatérve arra, amivel kezdtem az elején, és amiről talán legnehezebb szólnom,
hogy nem szeretném összemosni a személyes sorsomat a rendőrségi beszámolóval, de
itt kell tájékoztatnom a Tisztelt Közgyűlést, hogy 13 év után az a döntés született,
hogy más beosztásba kerülök áthelyezése. Szeptembertől az ország másik végében, a
Zala Megyei Rendőr-főkapitányságon fogok dolgozni. Nehéz erről nekem érzelmek
nélkül, vagy legalábbis az érzelemmentesség látszatát fenntartva nyilatkoznom. Én
szeretném megfordítani most a szokásos menetrendet és nagyon jólesően és mindig
büszkén továbbítva az itt elhangzottakat szoktam tájékoztatni a kollégákat arról, hogy
milyen meggyőzően és milyen őszintén szoktak gratulálni a munkánkhoz és köszönik
a rendőrök tevékenységét. Én most szeretném megragadni számomra ezt az utolsó
hivatalos alkalmat, hogy köszönetet mondjak azért a 13 évért, amit együtt töltöttünk el,
azt a felelősségteljes, bölcs és korrekt hozzáállást és politizálást, amit Önök részéről
tapasztaltam. Nem is tudom, hogy kellőképpen meg tudom-e köszöni. Én ezt úgy
tudnám összefoglalni, hogy voltak jogértelmezési problémák néha egyedi ügyekben,
talán nem is értettünk mindig egyet, jogos kritikákat is kaptunk, mert természetesen
mindig mindent tökéletesen nem lehet csinálni, de soha egyetlen alkalommal sem
tapasztaltam azt, hogy engem, vagy rajtam keresztül bármelyik kollégámat,
rendőrömet bántotta volna bárki is. Ezt nem tudom kellőképpen megköszönni, csak
abban bízom, hogy a további pályafutásom során hasonló körülmények között és
hasonló támogatással fogom tudni majd munkámat végezni. Úgyhogy nagy tisztelettel
megköszönöm, és, hogyha van kérdés a beszámolóval kapcsolatban, akkor
természetesen állok az Önök rendelkezésére. Köszönöm szépen Elnök asszony.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük Rendőrfőkapitány úr
szóbeli kiegészítését.
A beszámolót 4 bizottság véleményezte. Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk megtárgyalta a beszámolót. Nagy érdeklődéssel hallgattuk
Főkapitány úrnak a kiegészítéseit és több kérdést is megfogalmaztunk. Bizottságunk
megköszönte Főkapitány úr eddigi megyéért végzett munkáját és sok sikert kívántunk
mi is és kívánunk ezúton is a további feladataihoz.
A beszámolót 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadásra javasoljuk a
Közgyűlésnek.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. 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 megtárgyalta, és többen nagy örömünknek adtunk hangot,
hogy továbbra is csökkenés látható a bűncselekmények számánál. Tudjuk jól, hogy
sose fog lemenni nullára, de amíg lehet, addig szorítsuk. Ebben nagyon köszönjük a
rendőrség és külön Főkapitány úr munkáját és sok sikert kívánunk neki mi és a
következő állomásán. Köszönjük a 13 évet. A Bizottság a tájékoztatót 9 igen
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 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 11 egybehangzó igen szavazattal 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 Képviselőtársaim! Bizottságunk tárgyalta a napirendi pontot, 11 igen, 0 nem és
0 tartózkodás mellett tudomásul vette és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Szomorúan és sajnálattal vettük tudomásul Főkapitány úrnak a bejelentését, hiszen
több évtizedes érezhető és szemmel látható, kézzelfogható eredményes munka van
mögötte. Egy nagyon jó együttműködés településekkel, a mindenkori Megyei
Közgyűléssel és sajnálattal tapasztaltuk, hogy szeptembertől már nem a Diósgyőrnek
fog szurkolni, hanem a Zalaegerszegnek, vagy legalábbis a mérkőzésekre oda lesz
lehetősége menni. Új beosztásához a Bizottság valamennyi tagja nevében nagyon jó
egészséget és sok-sok sikert kívánok!
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Farkas Péter Barnabás képviselőtársamnak adom
meg a szót.
Farkas Péter Barnabás: Köszönöm szépen! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Tisztelt Vendégek! Frakcióm illetve a magam nevében szeretném
megköszönni ezt a szép beszámolót és jómagam is sajnálattal vettem tudomásul, hogy
Rendőrfőkapitány úr itt hagyni bennünket, más területen fog majd teljesíteni
szolgálatot, amihez nagyon sok sikert kívánok és biztos vagyok benne, hogy miként itt
megyénkben kimagaslóan végezte a munkáját, úgy fog majd tenni ezen a területen is,
azon a földrajzi vidéken is. Magam sem tudok érzelmek nélkül reagálni, hiszen a
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beszámolóból is kitűnik az a sikeresség és azok a pozitív eredmények, amelyek
nagyon szépen reprezentálják azt a tevékenységet, amelyet itt a megyében végeztek.
És biztos vagyok abban, hogy a rendvédelmi szervek mindent megtettek annak
érdekében, ami eszköz és lehetőség a kezükben volt, hogy felszámolják a bűnözést, a
kellő prevenciót el tudják végezni, hogy visszaszorítsák azokat a negatív tendenciákat,
amelyek sújtják a társadalmunkat. Abban is biztos vagyok, hogy nem Önökön múlik
az, hogy még nagyobb számban vegyenek részt a bűnüldözésben a szervezet tagjai.
Biztos vagyok benne, hogy ha az állam, illetve a Belügyminisztérium egy kicsit
nagyobb ráfordítást tudna kieszközölni és az igazi életpályamodellt meg tudná
teremteni a rendvédelmi szervek számára, akkor az a fluktuáció, amelyet Ön
megszokott, átlagos fluktuációnak nevezett - én ezt hozzáteszem, hogy sajnos
tényszerű, hogy itt Borsod megyében ez egy alacsonyan tartott szint, viszont én
jómagam is beszélgettem nagyon sok leszerelt rendőrrel, akiknek nyilván felteszi az
ember a kérdést, hogy miért? Ez nyilvánvalóan nem az Ön és az Önök hibája. Itt az ok
és az okozat a nem megfelelő a bérezés, a túlóráknak a kifizetése nemrégiben
változott, illetve a szakképzés tekintetében is sokkal alacsonyabb számban történik az
utánpótlásnak a biztosítása, amely persze az átlaghoz képest itt Borsod megyében,
illetve az elmúlt évek átlagához képest nem olyan súlyos. Én abbéli reményemet
fejezem ki, hogy a későbbiekben azért ez tovább fog erősödni, hiszen ezáltal is tovább
fog majd nőni a hatékonyság. Én még egyszer szeretném megköszönni a magam
nevében ezt az elmúlt időszakot és a frakció nevében is, amelyet Ön itt eltöltött és
kiváló munkát végzett, és bízom benne, hogy az Ön utódja is méltó lesz majd arra a
hírnévre, illetve arra a pozícióra, amelyet minden bizonnyal teljes odaadással, ahogy
Ön is tette, be fog majd tölteni. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Vaskó Ferencnek
adom meg a szót.
Vaskó Ferenc: Köszönöm. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Engedjék
meg nekem, hogy köszönetet mondjak Dr. Vereckei Csaba dandártábornok úrnak és a
megyénkben szolgáló rendőri állománynak. A beszámoló megyénk közbiztonsági
helyzetéről itt van előttünk. Tartalmas, komplex anyagot kaptunk, amelyben láthatjuk,
hogy a közrendért, közbiztonságért nagyon keményen meg kell dolgozni. A
beszámolóból látszik, hogy a rendőri munka nagyon szerteágazó. Egyszerre kell jelen
lenni a közterületeken, ugyanakkor a határvédelmet is el kell látni. A koronavírus
okozta válsághelyzetben is lehetett számítani a rendőrségre. A rendőrség a
közterületeken megnyugtató, segítő, empatikus, lojális intézkedésekkel sarkallta a
lakosságot a kijárási korlátozások betartására. A 21. század kihívásaihoz a rendőrség
maximálisan igazodott. Külön szeretném kiemelni a készenléti rendőrség munkáját:
tömegrendezvényeken, közterületeken, a határon is hatalmas munkát tettek le az
asztalra. A helyben szolgáló rendőri erőknek is nagy segítséget nyújtottak a
közterületeken. A bizottsági ülésen kiemeltük az önkormányzatokkal való
kapcsolattartást , amely véleményem szerint kiváló volt az elmúlt időszakban. A
kistelepülések lakosságával is javult a kapcsolattartás a körzeti megbízotti rendszer
kiépítésé nek köszönhetően. A közlekedésbiztonság javítása érdekében is hatalmas
erőket mozgatott meg a rendőrség, az ittas vagy esetleg drog hatása alatt közlekedő
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sofőrök kiszűrése érdekében. A lakosság szubjektív biztonságérzetét mindig javítja, ha
látják, hogy a rendőri állomány gyalogosan is járőrözik a településeken. Jogszerűen,
szakszerűen járnak el, a magyar adófizetők büszkék lehetnek a rendőrség állományára.
Még egyszer szeretném megköszönni a munkájukat, dandártábornok úrnak pedig jó
erőt, egészséget kívánok és további sok szakmai sikert! Köszönöm szépen, hogy
meghallgattak!
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Szalai Szabolcs
frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Szalai Szabolcs, frakcióvezető: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelet Közgyűlés! Nem szeretném ismételni képviselőtársamat, de a Fidesz-KDNP
frakció nevében, én is szeretném megköszönni Főkapitány úrnak és a megyei
rendőrség állományának az elmúlt éves munkáját és Főkapitány úrnak személy szerint
is az elmúlt 13 évet, amit a megyénkért, Borsod-Abaúj-Zemplén megyéért végzett. Én
10 éve vagyok, lehetek a megyei közgyűlés tagja és azt gondolom, hogy ez a napirend
volt az, amit tényleg mindannyian vártunk, mindenki elolvasta elejétől a végéig és
érdeklődéssel tette fel a kérdéseket. És ez a napirend volt az, aminél a végén mindig
konszenzusra jutottunk frakciótól, párttól függetlenül és elismerte mindenki a
rendőrségnek a munkáját, azt a munkát, amit a megyéért végzett. Én azt gondolom,
hogy Főkapitány úrnak ebben nagy szerepe volt, ezt a munkát még egyszer szeretnénk
megköszönni és sok sikert kívánunk a következőkhöz. 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. Az elmúlt hónapok történései
különösen rávilágítottak arra, hogy az életünkben milyen nagyon fontos szerepet tölt
be a biztonság és itt nem csak a járványra gondolok, hanem mindazokra a dolgokra,
amelyek tőlünk nyugatra, az amerikai kontinensen, vagy éppen Nyugat-Európában is
zajlanak, ami végtelen szomorúsággal tölthet el , úgy gondolom mindenkit. É n azt
gondolom, hogy a magyar társadalomnak mindenképpen egy nagyon fontos része az,
hogy a rendőrség munkáját tisztelet övezze, mert különben nem tudják ellátni azokat a
feladatokat, amelyek mindannyiunk érdekében nagyon-nagyon fontosak. Én azt
gondolom, hogy Borsod-Abaúj Zemplén megyében, ahol azért nincs könnyű dolga a
rendőrségnek, hiszen számtalan olyan társadalmi probléma és feszültség van, ami
esetleg nehezítheti a munkájukat, mégis azt tapasztaljuk, hogy tekintélyük van, az
emberek elismerik a munkájukat és el tudják látni a feladatukat megfelelő módon. És
nyilvánvaló, hogy az itt dolgozó rendőröknek nagyon sokban köszönhető ez. Én azt
kívánom mindannyiunknak, hogy a rendőrség munkáját továbbra is az a fajta tisztelet
övezze, ami megtapasztalható, és amit mi magunk is érzünk, és ezt próbáljuk a
társadalom felé sugározni, ezért is próbálja a Megyei Önkormányzat elismerni az ezen
a területen végzett munkát, akár még kitüntetéssel is. Személy szerint azt kívánom
Főkapitány úrnak, hogy ugyanilyen szerető közegbe kerüljön a következő helyén és
ugyanilyen elismerés övezze a munkáját. Köszönöm.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs
több hozzászólás, a felmerült kérdések megválaszolására megadom a szót
Rendőrfőkapitány úrnak.
dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
rendőrfőkapitánya: Köszönöm szépen. Egyetlenegy dologra szeretnék reagálni, hogy
mi sem nézzük egyébként tétlenül azt, hogy ha kisebb mértékben is ugyan, de
távoznak a kollégáink a szervezettől. Egy jó fél éve már működik egy olyan rendszer természetesen önkéntes és anonim alapon -, hogy minden egyes távozónak lehetőséget
adunk arra és ezzel azért az állománynak több, mint az egyharmada él is, hogy egy
előre megszerkesztett kérdőíven próbáljanak meg segítséget nyújtani nekünk, rendőri
vezetőknek ahhoz, hogy mi okozta az ő döntésüket, az egyéni sorsuk miért vett ilyen
fordulatot és mi áll ennek a távozásnak a hátterében. Ennek a tanulságait mi a
szervezeten belül azért természetesen levonjuk. és ami a mi mozgásterünkben
lehetőségként felmerül, a lépéseket megtesszük. Abban egyébként tökéletesen
egyetértünk, hogy ennek a problémahalmaznak a jelentősebb része nem a mi
kompetenciánk, de ami rajtunk múlik, azzal mi megpróbáljuk ezt a folyamatot
lassítani, gátolni és pozitív irányba befolyásolni. Én bízom benne, hogy ez a közös
óhaj, közös elszántság ez előbb-utóbb olyan körülményekben is testet fog ölteni, ami
valóban egy életre a szervezethez fogja kötni a rendőröket. Köszönöm szépen a
lehetőséget.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Főkapitány úr
válaszát. A beszámolóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a beszámoló elfogadásáról.
Köszönöm.
Megállapítom,
hogy a
Közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett elfogadta a beszámolót.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen és megkérem még
Főkapitány urat és vendégeinket, hogy egy rövid ideig tiszteljék még meg a
közgyűlést. Köszönöm.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A mai napon a tervezett napirendeken túl, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy
megyei rendőr-főkapitányi minőségében utoljára lehet itt velünk dr. Vereckei Csaba
úr. 13 év után az élet úgy hozta, hogy máshol folytatja munkáját, ami érdemes arra,
hogy visszatekintsünk munkásságára és felidézzük megyénkért tett szolgálatait.
Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok 1992. október 1-jei hatállyal kezdte
hivatásos szolgálatát a Miskolci Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály Élet- és
Ifjúságvédelmi Alosztály állományában vizsgáló beosztásban. Rátermettségére,
bűnügyi szakmai tapasztalatára tekintettel 1997. február 15-ei hatállyal áthelyezésre
került a rendőr-főkapitányság Személyzeti Osztály állományába kiemelt főelőadó
beosztásba.
Bűnügyi szakterületre 1998. december 15-vel került kinevezésre a Felderítő Osztály
állományába, osztályvezető-helyettes beosztásba, 2004. február 1-jétől a Főkapitányi
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Hivatal hivatalvezetője. A Bűnügyi Szervek állományába rendőrfőkapitány-helyettes
(bűnügyi igazgató) beosztásba 2004. október 1-jétől került megbízásra, később
kinevezésre. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott
rendőrfőkapitánya 2007.november 15-től, december 1-jétől pedig már kinevezett
rendőrfőkapitányként látja el szolgálati feladatait.
Eddig eltelt közel 30 éves szolgálati jogviszonya során több alkalommal soron kívüli
előléptetésben, országos rendőr-főkapitányi és belügyminiszteri elismerésben
részesült. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjat 2001-ben vette át,
2009-ben a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami elismerésben részesült.
Magyarország Belügyminisztere a Rendőrség Napja alkalmából – a rendőrség
állományában végzett több évtizedes példamutató munkája, életpályája elismeréseként
– 2014-ben Szent György Érdemjelet adományozott részére.
2007. március 1-jével rendőr ezredes, 2009. augusztus 20-ai hatállyal rendőr
dandártábornok rendfokozatba került előléptetésre soron kívül.
Rendőrfőkapitány úr kérem, engedje meg, hogy a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés és a megye vezetősége nevében megköszönjem eddigi szolgálatát. Isten
áldj a további munkáját, további életéhez sok sikert, örömöt és egészséget kívánok.
Továbbra is szívesen látjuk itt a Megyeházán.

4. Javaslat a megyei önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek és
tagoknak, továbbá a tanácsnokoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni
juttatásról, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (V.9.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 4/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 04. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Jegyző asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Tisztelt Elnök asszony. Tisztelt
Közgyűlés.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
lehetőséget biztosít arra, hogy a képviselő-testület, így a Megyei Közgyűlés is az
önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a
tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást
állapítson meg. Az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság
elnöke vagy tagja, számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható.
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2015. évben ezen törvényi lehetőség alapján alkotta meg a Közgyűlés önkormányzati
rendeletét, amelyben az állandó bizottságok alelnökeinek is magasabb összegű
tiszteletdíjat állapított meg az úgynevezett „alap képviselői” tiszteletdíjnál.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2020. március 3-án kelt levelében
jelezte, azáltal, hogy a Közgyűlés a bizottságok alelnökeinek is magasabb összegű
tiszteletdíjat állapított meg, így túlterjeszkedett az önkormányzati törvény
felhatalmazásán, illetve az önkormányzati rendelet a Közgyűlés alelnökére
vonatkozóan nem tartalmazhat rendelkezéseket.
A Kormányhivatal szakmai álláspontjának az önkormányzati rendeletben történő
átvezetését tartalmazza a tárgyi előterjesztés és az ahhoz kapcsolódó rendelet-tervezet.
Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést
két 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 rendelet-tervezetet 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek.

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem az Pénzügyi
Bizottságának elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben nincs: Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a rendelet-tervezet elfogadásáról, amelyhez minősített
többség szükséges.
Köszönöm.
Megállapítom,
hogy a
Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal és 5
tartózkodás mellett elfogadta a rendelettervezetet.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
a megyei önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek és tagoknak,
továbbá a tanácsnokoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról,
valamint a
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
4/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelet módosítására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti a megyei önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek és
tagoknak, továbbá a tanácsnokoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról,
valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
3/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2015. (V.11.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: 4/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet)
1. 1. § (1) bekezdés b) pontjában az „alelnökeinek” szövegrész,
2. 1. § (3) bekezdésében az „alelnöki” szövegrész,
3. 3. §-ban az „alelnöknek” szövegrész.
2. §
Hatályát veszti a 4/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet
1. 1. § (4) bekezdése,
2. 5. §-a.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetést követő második
napon hatályát veszti.

5. Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások
felülvizsgálatával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 05. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Jegyző asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
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Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Tisztelt Elnök asszony. Tisztelt
Közgyűlés.
A nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében a megyei önkormányzat biztosítja a
területi nemzetiségi önkormányzatok számára a működés személyi és tárgyi feltételeit,
szakmai segítséget nyújt részükre, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos
gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról. A törvényi előírások
szerint az erről szóló megállapodást minden év elején, általános vagy időközi választás
esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.
A megyében működő négy: német, szlovák, roma és ruszin területi nemzetiségi
önkormányzatokkal a 2019. évi önkormányzati és nemzetiségi választásokat követően
a megállapodások megkötésre kerültek.
Az év elején elvégzett felülvizsgálat eredményeként megállapítható, hogy azok
módosítása nem szükséges. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést
két 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 egybehangzó
szavazattal elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az
Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok
Bizottságának elnöke: Köszönöm a szót Elnök asszony. Tisztelt Közgyűlés!
Bizottságunk a határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben nincs: az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű
többség szükséges.
Köszönöm.
Megállapítom,
hogy a
Közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
30/2020. (VI. 25.) határozata
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Tárgy: A területi nemzetiségi önkormányzatokkal
felülvizsgálatával kapcsolatos döntés meghozatalára

kötött

megállapodások

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött
megállapodások felülvizsgálatával kapcsolatos döntés meghozatalára vonatkozó
javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
A Közgyűlés a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások
felülvizsgálatának eredményeként megállapítja, hogy a Közgyűlés 65/2019. (XI. 28.)
határozatával jóváhagyott megállapodások módosítása nem indokolt.
Felelős: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

6. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Kárpátaljai
Megyei Tanács közötti Cselekvési Ütemterv aláírásának utólagos
jóváhagyására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható
a Mellékletek között 06. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Jegyző asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Tisztelt Elnök asszony! Tisztelt
Közgyűlés!
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Kárpátaljai Megyei Tanács
együttműködése már több mint 25 éves múltra tekint vissza.
Rendszeresen megújulnak ezek az együttműködési megállapodások, melyeknek főbb
területei a környezetvédelem, a turizmus, a gazdaság, valamint a települések közötti
partnerség.
Az érvényben lévő Együttműködési Megállapodás részét képezi a Cselekvési
Ütemterv, mely február 20-án, Ungváron került aláírásra az érintett megyei elnökök
részvételével.
Ennek a cselekvési ütemtervnek az utólagos jóváhagyására tesz javaslatot az
előterjesztés. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Az előterjesztést a Jogi és
Ügyrendi Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét, ismertesse a
Bizottság véleményét.
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Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a határozati javaslatot 9 igen egybehangzó
szavazattal elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben nincs: az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, melyhez egyszerű többség
szükséges.
Köszönöm.
Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 27 igen, 0 nem és 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
31/2020. (VI. 25.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Kárpátaljai Megyei
Tanács közötti Cselekvési Ütemterv aláírásának utólagos jóváhagyása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a
Kárpátaljai Megyei Tanács közötti Cselekvési Ütemterv aláírásának utólagos
jóváhagyására vonatkozó javaslatot, és a következő határozatot hozza:
1. A Közgyűlés a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat és a Kárpátaljai Megyei Tanács közötti
Cselekvési Ütemtervet.
Felelős: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a dokumentumban foglaltak megvalósításáról
évente, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nemzetközi
kapcsolatainak helyzetéről szóló beszámoló részeként adjon tájékoztatást.
Felelős: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálhatóak a
Mellékletek között 7. sorszám alatt.
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7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a
Besztercebányai
Megyei
Önkormányzat
közötti
Együttműködési
Megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 8. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Jegyző asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Tisztelt Elnök asszony! Tisztelt
Közgyűlés!
Borsod-Abaúj-Zemplén megye és a szlovákiai Besztercebánya megye közötti
együttműködés kezdete 2004. évre nyúlik vissza, amikor Nógrád és Kassa megyék
önkormányzataival együtt négyoldalú együttműködési megállapodás megkötésére
került sor.
Az azóta eltelt időszakban az együttműködés legfőbb területe a különböző európai
uniós programokban való közös részvétel volt.
Az idei év elején vetődött fel a kétoldali kapcsolatainknak megújítása,
továbbfejlesztése az együttműködésünk egy magasabb szintre emelésének az igénye.
Ennek a szellemében készült el az együttműködési megállapodás, melynek főbb
területei az emberek közötti kapcsolatok fejlesztése, a turizmus fejlesztés, közös
kulturális programok szervezése, és kiemelt szerepe van a közlekedésfejlesztésnek és a
gazdaságfejlesztésnek is.
Amennyiben a Közgyűlés a mai napon dönt az együttműködési megállapodás
megkötéséről, akkor július 1-jén, ünnepélyes keretek között aláírásra kerülhet a
megállapodás. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Az előterjesztést a Jogi és
Ügyrendi Bizottság véleményezte. Felkérem a 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 egybehangzó
szavazattal elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. 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 minősített
többség szükséges.
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Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 27 igen, 0 nem és 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
32/2020. (VI. 25.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Besztercebányai Megyei
Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás megkötése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a
Besztercebányai Megyei Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás
megkötésére vonatkozó javaslatot, és a következő határozatot hozza:
3. A Közgyűlés egyetért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a
Besztercebányai Megyei Önkormányzat közötti – jelen határozat melléklete
szerinti – Együttműködési Megállapodás megkötésével, és felhatalmazza elnökét
annak aláírására.
Felelős: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a dokumentumban foglaltak megvalósításáról
évente, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nemzetközi
kapcsolatainak helyzetéről szóló beszámoló részeként adjon tájékoztatást.
Felelős:
Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálhatóak a
Mellékletek között 9. sorszám alatt.

8.

Tájékoztató
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Polgárőrszövetség
tevékenységéről
Előterjesztő:
Csóra
György,
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Polgárőrszövetség elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 10. sorszám alatt.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm Csóra György urat, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnökét, és egyúttal felkérem,
amennyiben szükségesnek tartja, tegye meg az előterjesztéshez kapcsolódó szóbeli
kiegészítését.
Csóra György, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőrszövetség elnöke:
Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Elöljáróban szeretném saját
magam, valamint az 5482 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei polgárőr nevében
megköszönni azt a lehetőséget, hogy 29 év után a testület teljes mértékben
meghallgatja a polgárőrség tevékenységét és nem a rendőrségi beszámoló részeként
szerepelünk, ahol a Főkapitány úr tisztességesen minden alkalommal kiemelte, hogy
együttműködik jól a polgárőrséggel. A bizottsági meghallgatásokon is elmondtam,
hogy amikor összeállítottuk ezt az anyagot, három szempont vezérelt bennünket.
Tehát az, hogy kaptunk egy olyan lehetőséget, hogy bemutathatjuk a Magyar
Polgárőrséget, bemutatjuk azt, hogy mi is tulajdonképpen ez a polgárőrség: mi a
feladata, mi a joga, mi a kötelessége.
A 2. részben, a beszámolóban foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy Borsod-AbaújZemplén megye milyen szerepet tölt be a Magyar Polgárőrség életében, hisz nem
mindenki előtt köztudott, hogy a Magyar Polgárőrség egyik bölcsője az Borsod-AbaújZemplén megyéből, a Hegyközből indult el és erre büszkék vagyunk és ennek
megfelelően végezzük a munkánkat is.
A 3. része volt az, ahol bemutattuk azt a tevékenységet, amit a 206 Borsod-AbaújZemplén Megyei Polgárőr Egyesület végez nap, mint nap annak érdekében, hogy
Borsod-Abaúj Zemplén megyéről, mint nyugodt megyéről, biztonságos megyéről
tudjunk beszélni, vagy el tudjuk mondani, hogy a polgárőrség is jelentős mértékben
hozzájárul az emberek szubjektív biztonságérzetéhez, hozzájárulunk azokhoz a
feladatokhoz, amiket fölvállalt a polgárőrség induláskor.
Ma már nem az a kérdés, hogy kell-e polgárőrség. Az a kérdés, hogy hogyan tovább
polgárőrség. Hogyan tudunk megfelelni a kihívásoknak. Az együttműködő
partnereknél ki kell emelnem azt a hármas tengelyt, ami a mai napig is olajozottan
működik a megyénkben és országosan, azaz az önkormányzat, a polgárőrség és a
rendőrség, tehát nem csak ennek akarunk megfelelni, hanem a lakosoknak is. Ezért
vagyunk, ezért jöttünk létre és ezért tevékenykedünk minden nap. Én úgy gondolom,
hogy a megye polgárőrei azzal a több, mint 900 ezer óra szolgálattal, amit
szabadidejükből önként, néha a családjuk rovására is végeznek, tényleg olyan
tevékenységet fejtenek ki, ami arra ösztönzött több olyan települést - és büszkén
mondhatom, hogy jelenleg 7 településen akarnak polgárőrséget szervezni -, hogy
annak a polgárőr szlogennek tegyünk eleget, hogy "Együtt, egymásért a
biztonságunkért!". Mi erre tettünk fogadalmat, és ezt akarjuk végezni az
elkövetkezendő időkben is. Ki kell emelnem itt, ahogy Főkapitány úr is említette, hogy
volt egy olyan időszak most az életünkben, ez a koronavírus veszély, hogy a
polgárőreink olyan teljesítményt tettek le az asztalra, amit a belügyminiszter úr külön
levélben köszönt meg a polgárőrségnek, főleg a kistelepüléseken. Én bízom benne,
hogy az a bizalom, az a támogatás, ami a megyei önkormányzat részéről is
megnyilvánul a polgárőrség felé, az elkövetkezendő időszakban is meg fog történni és
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még tovább tudjuk emelni a polgárőrség színvonalát. Vannak feladataink. Tudjuk,
hogy mit kellene tenni és ezt meg is fogjuk tenni. Köszönöm szépen Elnök asszony.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót 4
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 igen egybehangzó szavazattal
tudomásul vette és tudomásulvételre javasolja.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem az
Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok
Bizottságának elnöke: Köszönöm szépen Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! A mi
bizottságunk is 9 igen szavazattal, egyhangúlag vette tudomásul a tájékoztatót, és
Csóra elnök úrhoz csatlakozva, én magam is megtiszteltetésként élem meg, mint a
Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese, hogy ez az előterjesztés itt most ez elé a
testület elé kerülhetett. Köszönjük szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Pénzügyi
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal tudomásul vette a
tájékoztatót.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm . Felkérem a
Területfejlesztés és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: 11 egybehangzó
igennel tudomásul vettük és tudomásulvételre javasoljuk, és ha még egy megjegyzést
tehetek, településvezetőként csak megerősíteni tudom, hogy óriási munkát végzett a
polgárőrség az elmúlt 3 hónapban. Már szerves részei lettek minden településnek, ahol
polgárőrség működik, de ez az utóbbi időszak itt, ha kellett ebédet szállítottak, ha
kellett gyógyszert váltottak ki, ha kellett, akkor éjszakai szolgálatot láttak el. Úgy hogy
nagyon nagy tisztelet a Polgárőrség minden tagjának. Köszönöm szépen.
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.
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Köszönöm.
Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 27 igen, 0 nem és 0 tartózkodó
szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm Elnök úrnak, hogy a
Közgyűlés ülésén részt vett és további eredményes munkát kívánunk. Köszönjük
szépen.

9.

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye bevándorlási helyzetéről,
különös tekintettel a tömeges bevándorlás hatásaira
Előterjesztő:
dr. Lipusz Brigitta rendőr ezredes, az Országos
Idegenrendészeti
Főigazgatóság
Észak-Magyarországi
Regionális Igazgatóság igazgatója

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásához
meghívott és megjelent dr. Lipusz Brigitta igazgató asszonyt. Tájékoztatom a tisztelt
Közgyűlést, hogy igazgató asszony tájékoztatójára szóban kerül sor.
Felkérem dr. Lipusz Brigitta ezredes asszonyt, hogy tartsa meg szóbeli előterjesztését.
Dr. Lipusz Brigitta rendőr ezredes, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság igazgatója: Tisztelt Elnök asszony ,
Tisztelt Közgyűlés!
Csóra elnök úrhoz hasonlóan én is nagyon szeretném megköszönni, hogy jelen
alkalommal lehetőségem nyílik ennek a tájékoztatónak a megtartására, és hogy ez a
témakör az Önök megtisztelő érdeklődésére számot tarthatott. Sajnos én nem
ígérhetem, hogy időben ilyen rövid leszek, mint az előttem szólók, de felhatalmazásom
van Elnök asszonytól a téma sajátosságára tekintettel, de tudom, hogy ebédidő
közelegvén nem érdemes a közönség türelmével vissza élni. Úgyhogy ha érdektelen
dolgokról beszélek, legyenek szívesek jelezni.
Európa nyugati kapujához vezető országként Magyarországot is érinti a kontinensre
érkező migráció problémaköre. Ez a téma rendkívül változatos felhangokkal a napi
közbeszéd része. A tömeges migráció okozta válsághelyzettel összefüggésben a
médiából tájékozódó állampolgár napi információhoz juthat a hétköznapok során akár
nemzetközi vonatkozásokra, akár Európa helyzetére, akár saját hazánkra vonatkozó
információkra kíváncsi. Jelen alkalommal tájékoztatómban speciálisan vizsgálva a
társadalmi jelenséget, a migráció hatósági vetületeit tárnám röviden Önök elé és
ismertetnék néhány Borsod-Abaúj-Zemplén Megyét illető trendet is. Az
idegenrendészeti tevékenység bizonyos részében az általános feladatokat ellátó
rendőrség hatáskörébe tartozik. Az általános feladatokat ellátó rendőri szervek
nemcsak a schengeni külső határ ellenőrzést látják el, hanem a határterületen kívüli,
ún. mélységi ellenőrzés keretében is ellenőrizhetik a külföldi állampolgárokat. Az ún.
mélységi ellenőrzés a külföldiek magyarországi tartózkodásának jogszerűsége
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megállapítására irányuló, jellemzően szúrópróbaszerűen alkalmazott rendőri
intézkedés. Amennyiben azonban a mélységi ellenőrzés során a külföldi állampolgár
terhére tartózkodásával kapcsolatban jogsértés kerül megállapításra, annak
szankcionálására már a speciális rendőrségi feladatok ellátására létrehozott
idegenrendészeti szerv az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság szervei bírnak
hatáskörrel.
Az idegenrendészeti hatósági feladatok két nagy csoportra bonthatók: kérelemre indult
eljárásokra és a jogsértések szankcionálására szolgáló, hivatalból indult
kényszerintézkedési eljárásokra. Emellett az idegenrendészeti hatóság ügykörébe
utalta a jogalkotás a menekültügyi hatósági eljárások lefolytatását is. Az
állampolgársági kérelmek már nem tartoznak az idegenrendészeti szervek ügykörébe.
E tekintetben Budapest Főváros Kormányhivatala gyakorolja a kizárólagos hatáskört.
Az idegenrendészeti szakterületen az elmúlt években tartósan rendkívüli feladat
növekedés jelentkezett. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a legális
tartózkodás sok esetben fordul illegálissá, vagy von magával olyan jogsértéseket,
amelyek a tartózkodás további legalizálását szolgálnák. Ezen kívül a tömeges
bevándorlás okozta válsághelyzetben alkalmazandó speciális jogszabályok, előírások
eredményeként 2017. márciusa óta jelentősen lecsökkent a menekültügyi
feladatellátás. A kiemelt kormányzati feladatok teljesítése érdekében prioritásként
került meghatározásra az illegális migrációt akadályozó lépések megtétele mellett, a
legális migráció elősegítése, az ország gazdasági és biztonsági érdekeinek szem előtt
tartása mellett. A K ormány a fentiekre tekintettel még 2018-ban döntött a korábbi,
2002. óta működő központi hivatal a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
átalakításáról. 2019. július 1-jétől Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság néven az
általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a
Terrorelhárítási Központ mellett, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
hatálya alá került szervezetünk is, mint speciális idegenrendészeti feladatokat ellátó
rendőri szerv. Szervezetünk így a rendvédelmi szervek sorába tagozódott. Az aktuális
szervezeti struktúrában a Főigazgatóság központi és területi szervekre tagozódik.
Menekültügyi hatósági ügyekben kizárólag az Országos Idegenrendészeti
Főigazgatóság Menekültügyi Igazgatósága gyakorol hatáskört. Az egyéb
idegenrendészeti ügyekben elsőfokú hatósági jogkört a területi szervek gyakorolnak, a
7 regionális igazgatóság révén. Ezek egyike az Észak-Magyarországi Regionális
Igazgatóság, amely 3 megyére Borsod- Abaúj- Zemplén, Heves és Nógrád megyére
kiterjedő illetékességgel végez elsőfokú idegenrendészeti feladatokat. Igazgatóságunk
központja Miskolcon van, de Egerben és Balassagyarmaton is működik
ügyfélszolgálatunk. Emellett az idegenrendészeti és menedékjogi eljárás alatt álló
külföldiek a tranzitzónák 2020. májusában bekövetkezett felszámolása óta, a
balassagyarmati közösségi szálláson is elhelyezést nyernek. Regionális
Igazgatóságunk 50 fős állománytábla szerinti létszáma 34 fő hivatásost tisztből, 15
rendvédelmi igazgatási alkalmazottból és egy munkavállaló munkatársból tevődik
össze. Hatóságunk tevékenységének fő irányaiban nem eredményezett változást az
átalakítás, ugyanakkor hangsúlyosabb lett az ellenőrzési feladatkör. Ez azt jelenti,
hogy az engedélyügyi és idegenrendészeti szakterület által eddig is végrehajtott,
javarészt kérelemre indult eljárásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzések mellett a
már Magyarországon tartózkodó külföldiek tartózkodásának, a külföldieket
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foglalkoztató
munkáltatók eljárásának
jogszerűségét nagyobb számban,
strukturáltabban, tervezettebben hajtjuk végre. Ez jelenti az önállóan, vagy a
társhatóságokkal közösen végrehajtott helyszíni ellenőrzések mellett, adminisztratív
ellenőrzések lefolytatását is. Ezen feladatok ellátása során kiemelten számítunk a
társszervek közreműködésére.
A bevándorlás vagy migráció kérdéskörét 3 jellemző szakmai terület vonatkozásában
érinthetjük. A leginkább napi témát jelentő, bár arányaiban napjainkban aktuálisan
nem meghatározó terület, a menedékjogi eljárások köre. A tömeges bevándorlás
okozta válsághelyzeti protokoll bevezetését éppen az e területen jelentkező súlyos
migrációs nyomás indokolta. Az elmúlt évek során a hazai jogalkotás folyamatosan
reagált e jelenségre, mert a menedékjog intézményét jól láthatóan az illegális migráció
eszközeként kívánták használni a külföldi állampolgárok. A migrációs trendekben a
teljes Európát érintő folyamatok részeként hazánkban 2015-ben következett be
szignifikáns változás. A jogszabályi változások valamint a műszaki határzár
felállításának, illetve az ehhez kapcsolódó büntetőjogi védelem intézményének
bevezetése eredményeként a menedékkérők száma visszaesett, a 2016-os év azonban
újabb emelkedést hozott a kérelemszámban. 2017. március 28-án hatályba lépett
szabályozás szerint, a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén menedékjogi
kérelmet kizárólag a tranzitzónákban lehetett benyújtani. Az ország területén elfogott,
az országban illegálisan tartózkodó külföldieket területi korlátozás nélkül a rendőrség
átkísérte a határzáron, melyet követően kérelmüket a tranzitzónákban tudták
beindítani. Ez az intézkedés 88%-os csökkenést hozott a kérelemszámban. 2018. július
1-jén újabb jogszabályváltozás történt és új elfogadhatatlansági ok került a
menedékjogi szabályozásba. Ennek értelmében, ha a kérelmező olyan országon
keresztül érkezett Magyarországra, ahol nem volt kitéve menekültkénti elismerésre
okot adó üldöztetésnek vagy, ha az az ország, amin keresztül utazott megfelelő
védelmet biztosított vagy biztosított volna, ha a kérelmező ilyen védelmi igényt
terjeszt elő, fenti okok miatt, a kérelem megalapozatlanságát állapította meg a hatóság.
2019-ben már csak 394 személy nyújtott be kérelmet a tranzitzónában, mindemellett
106 fő terjesztett elő kérelmet a tranzitzónán kívül. A nem tranzitzónában
előterjesztett kérelmezői kör legálisan tartózkodik vagy tartózkodott Magyarország
területén. 2020. május 14-én az Európai Bíróság ítéletében kimondta, hogy a
külföldiek tranzitzónában történő elhelyezését őrizetnek kell tekinteni, melynek
időtartama nem haladhatja meg a 4 hetet. Ezt követően döntött a Kormány a
tranzitzónák működésének megszüntetése és az ott elhelyezett külföldiek nyílt,
befogadó intézményekben történő elhelyezése tárgyában. Az említett bírósági
döntéssel összefüggésben megalkotott 292/2020. (VI.17.) Korm.rendelet szerint a
menedékjogi kérelem benyújtására vonatkozó szándéknyilatkozatot Magyarországgal
határos, nem Európai Uniós tagállam területén működő magyar diplomáciai képviselet
területén lehet benyújtani kizárólag.
A migrációval összefüggő hatósági munka másik nagy területe a kényszerintézkedési
terület. Az illegális migráció megfékezése, valamint a jogsértő külföldiekkel szembeni
hatékonyabb fellépés érdekében az idegenrendészeti hatóság hivatalból indított
eljárások keretében következetesen alkalmazza a kiutasítás és a személyes szabadság
korlátozásának egyéb idegenrendészeti jogi következményeit. Eljárásainkban őrizet
elrendelésére is lehetőségünk van. Az Idegenrendészeti Hatóság a külföldi
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állampolgárt foglalkoztató, bejelentési kötelezettségét elmulasztó munkáltatót
közrendvédelmi bírsággal sújthatja. E kötelezettség jelentőségét az adja, hogy a
magyar hatóságok által kiállított több évre érvényes engedéllyel, a külföldi
állampolgár szabadon mozoghat a schengeni térségen belül. Amennyiben a munkáltató
elmulasztja az arra vonatkozó bejelentési kötelezettségét, hogy az engedély jogalapját
képező foglalkoztatási jogviszony megszűnt, hatóságunk nem tud intézkedni az
okmány visszavonása és köröztetése érdekében, tehát az okmány érvényességi idején
belül az adott külföldi állampolgár szabadon mozoghatna az európai országok
területén. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztása okán a munkáltatóra kiszabott
bírság összegében Igazgatóságunk adatai 82%-os emelkedést mutatnak egy év
viszonylatában, ami a jogsértésekkel szembeni határozottabb jogalkalmazói
gyakorlatot támasztja alá. 2019. január 1-jétől a jogszabályváltozás alapján a regionális
igazgatóságokban létrejöttek a hatósági ellenőrzési osztályok annak érdekében, hogy
különálló szervezeti egységként növeljék mind az önálló, mind a társszervekkel közös
ellenőrzési tevékenységet, s ezáltal a jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés
hatékonyságát. Az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes
cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának növelése érdekében a
vonatkozó 8/2010. (II.19.) együttes utasítás alapján működtetett ellenőrzőrendszer
keretében a társszervekkel: rendőrséggel, adóhatósággal, munkaügyi hatósággal
közösen, valamint önállóan folyamatosan végezzük az ellenőrzéseket. A
bűncselekményeket elkövető közrendre, közbiztonságra veszélyt jelentő külföldiekkel
szemben a kapcsolódó jogszabályok által biztosított intézkedési jogosultságok minél
szélesebb körű alkalmazására törekszünk. A büntetőeljárással érintett külföldiek
vonatkozásában a nyomozóhatóság javaslatot tehet az idegenrendészeti kiutasítás
elrendelésére, ismeretlen helyen vagy külföldön tartózkodó 3. országbeli
állampolgárral szemben pedig, az önálló beutazási és tartózkodási tilalom
elrendelésére, ha külföldi beutazása és tartózkodása a közbiztonságot vagy a közrendet
sérti vagy veszélyezteti. Ezen esetekben megkeressük az illetékes rendőrhatóságot a
vonatkozó javaslat megtétele érdekében.
Végezetül tekintsük át a legális migrációra vonatkozó trendeket, jelenségeket, melyek
szerencsére leginkább jellemzik mind a Regionális Igazgatóság illetékességi területén
lévő mindhárom megyét, mind azon belül Borsod-Abaúj-Zemplén megyét.
Amennyiben a 2019. december 31-én érvényes tartózkodásra jogosító engedéllyel
rendelkező külföldi állampolgárok számát vizsgáljuk megállapítható, hogy az
országban élő külföldieknek csupán 2 százaléka rendelkezik szálláshellyel vagy
lakcímmel Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A legális tartózkodást megalapozó
kérelemre indult engedélyügyi eljárások jelen idő szerint 3 módon indulhatnak el az
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság regionális igazgatóságai előtt. A jelenlévő
ügyfél személyesen nyújthatja be kérelmét az ügyfélszolgálaton, a kérelem
előterjeszthető az elektronikus kérelem benyújtó felületen, erre jogosult az ügyfél vagy
pedig kiemelt foglalkoztató esetén a munkáltató is az adott munkavállaló ügyében. A
külföldön tartózkodó vízumkötelezett országból beutazni szándékozó ügyfél főszabály
szerint külképviseleten terjeszti elő kérelmét a tartózkodási vízum felvétele érdekében.
Régiós ügyfeleink 19%-a külképviseleten kérelmezett, 24%-a személyesen
ügyfélszolgálaton nyújtotta be kérelmét, míg 57 %-uk a speciális elektronikus felület
használatával folyamodott tartózkodási engedélyért. A kérelmek tartózkodási cél
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szerinti összetételét tekintve évek óta megfigyelhető, hogy elsődleges a munkavállalási
cél, de mind magasabb számban érkeznek területünkre felsőoktatási intézményekben
tanulmányokat folytató hallgatók, valamint jelentősebb a már Magyarországon élő
külföldiekhez érkező családtagok aránya. A munkavállalási cél összes kérelemhez
viszonyított aránya közel 83%-os a régióban, amennyiben a megyénkre vonatkozó
adatokat vizsgáljuk, ez 65%. Ez a tendencia azonban nemcsak a régió jellemzője, az
országosan összes tartózkodási engedély kérelemnek majdnem a 60%-a több, mint 78
ezer kérelem munkavállalás céljából került előterjesztésre. Új tendencia ezen típus
tekintetében, hogy a korábban jellemzően ukrán és szerb állampolgár munkavállalókat
foglalkoztató munkaerő-kölcsönző cégek a szomszédos országbeli állampolgárok
foglalkoztatásán túl, távolabbi országokban is toboroznak munkaerőt arra
hivatkozással, hogy az ukrán munkaerő források elapadóban vannak. A jelentős
növekedés a hiányszakmákban foglalkoztatott ukrán és szerb állampolgárok számának
emelkedése mellett annak is köszönhető, hogy 2019. év II. felében működésben
lendültek azok a fő-, és alvállalkozások, amelyek a MOL poliol projekt
megvalósításán vesznek részt Tiszaújvárosban. A munkavállalási célból megyénkben
tartózkodó külföldi állampolgárok egyéb jelentős vállalkozásokhoz, beruházásokhoz is
köthetőek, például Prec-Cast Öntödei Kft.-hez, a GS Yuasa Kft.-hez , de vezetői és
menedzseri munkakörökben a BorsodChem-hez és a BOSCH-hoz is. Borsod-AbaújZemplén megyében van olyan nemzetközi fuvarozó cég, amely nagy számban
foglalkoztat Fülöp-szigeteki állampolgárságú sofőröket ukrán sofőrök mellett,
állattenyésztéssel foglalkozó cégek pedig már Indiából hoznak tehenészeket . De talán
már fel sem tűnik Önöknek, hogy a megye hány településén térünk be albán vagy
koszovói pékségbe, vesszük igénybe tai masszőrök szolgáltatását, vagy eszünk egy
macedón fagylaltot. A már hosszú ideje jelenlévő kínai vállalkozásokkal, boltokkal,
éttermekkel kapcsolatban elmondható, hogy térségünkben nem gyarapodott a számuk.
A munkavállalási célú tartózkodási engedélyekkel kapcsolatban feltétlenül
szükségesnek tartom azonban megjegyezni, hogy kizárólag abban az esetben kaphat az
adott munkakörre tartózkodási engedélyt harmadik országbeli állampolgár, ha a
munkaügyi szakhatóság ehhez hozzájárult. A szakhatósági eljárás pedig egyéb
feltételek teljesítésén túl csak akkor zárul hozzájárulással, ha az adott tényállásra nem
áll rendelkezésre magyar munkaerő. Az összrégiós adatokhoz képest jóval nagyobb
arányt képviselnek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a tanulmányi célból tartózkodni
szándékozó külföldi állampolgárok, köszönhetően a Miskolci Egyetem képzésein is
igénybe vehető nemzetközi ösztöndíjprogramnak. A beszámolóm jellemzően 2019-es
tendenciákra épült annak ellenére, hogy hamarosan a végére érünk a 2020. év első
félévének, de tekintettel arra, hogy a járványügyi veszélyhelyzet a külföldi
állampolgárok beutazását is gátolta, torzítva ezzel a migrációs folyamatok általános
rendjét, a 2020. évi adatok általános következtetések levonására nem voltak
alkalmasak. Érdemes azonban talán a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatban arra
a jelenségre kitérni, hogy a határok lezárásával nagyon sok határ menti településen
ingatlan tulajdonnal bíró szlovák állampolgároknak sürgető lett a regisztrációs igazolás
igénylése tekintettel arra, hogy csak magyar lakcímkártya birtokában kelhettek volna
át az újra őrzött országhatáron. Sajnálatosan azonban, mivel ezek a kérelmezők
ténylegesen nem tartózkodtak hazánkban, a járványügyi protokoll szerint
elektronikusan indított eljárásokat több 100 esetben megszakítottuk.
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Összességében megállapítható, hogy az észak-magyarországi régió és ezen belül
Borsod-Abaúj-Zemplén megye nem célpontja a migrációnak. Az illegális migráció
útvonalai elkerülik térségünket, külföldi állampolgárok által elkövetett jogsértő
cselekmények csekély számban fordulnak elő. A jogkövető magatartás elősegítése, a
vonatkozó jogszabályok betartása érdekében az idegenrendészeti hatóság a jogi
környezet adta teljes eszköztárat igyekszik igénybe venni, folyamatos kooperációban a
köz-és nemzetbiztonsági szervekkel, egyéb együttműködő hatóságokkal. A legális
migráció ugyanakkor jelentős emelkedést mutat köszönhetően elsődlegesen a
térségben megvalósuló beruházások által generált munkaerő igénynek, melyet a hazai
munkaerőpiac nem tud kielégíteni. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke Köszönjük Ezredes asszony
tájékoztatóját. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben
kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Megadom Majoros László
képviselő úrnak a szót.
Majoros László Ferenc: Köszönöm a szót Elnök asszony. A napirendi pontnak a
nevében az van, hogy különös tekintettel a tömeges bevándorlás hatásaira. Nem
hallottam olyan számot, hogy hány illegális migránst fogtak el, hogy jelentkezett az
északi régióban, se Borsod megyében viszont a rendőrség beszámolójában volt egy
szám. 2, azaz 2 egy év alatt. Azt szeretném kérdezni, hogy mennyire indokolja ezt a
veszélyhelyzetet és mennyire nevezhető tömegesnek. Miért kell fenntartani ezt az
állapotot, azon kívül, hogy Bakondi úr tudja riogatni a magyar népet ezzel. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem Ezredes
asszonyt a válaszadásra.
Dr. Lipusz Brigitta rendőr ezredes, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság igazgatója: Köszönöm ezt a kérdést.
A tömeges bevándorlás Borsod-Abaúj-Zemplén megyére gyakorolt hatásairól azért
tértem ki a menekültügyi igazgatás körében, hogy amióta tranzit működne, azóta
gyakorlatilag a kérelem benyújtásra csak ott van lehetőség. Tehát, aki bejön, az a
határzáron át próbál bejönni, ha be is surran, az ritkán jut el Borsod-Abaúj-Zemplén
megyéig. Nem véletlenül nem kommunikáltam egyébként én magam a
beszámolómban számadatokat, de a rendőrség adatait ezennel meg tudom erősíteni. És
a másik kérdését illetően, én azt gondolom, hogy amiről beszéltem az pont arról a
jogalkotási folyamatról szólt, amely ezt a válsághelyzetet kezelte. A napi hírekben
már vannak arra utaló információk, hogy bár a járványügyi veszélyhelyzet gátolta a
közelmúltban ezeket a migrációs folyamatokat, azok gyakorlatilag nem zárultak le és
nem szűntek meg. Attól függetlenül, hogy számszakilag nem jelentkeznek
Magyarországon tömegesen illegális migránsok, természetesen az erre hivatott szervek
a nemzetközi együttműködés keretében folyamatosan vizsgálják azokat a migrációs
trendeket, amelyek egyebekben érinthetik hazánkat. A tömeges bevándorlás okozta
válsághelyzet fenntartása nem számszaki adatokra alapul tudomásom szerint jelenleg,
hanem minősített információkra, amelyek nekem sincsenek birtokomban, de az erre
hivatott hatóságoknak igen.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs
több kérdés, a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
Közgyűlés tagjait, hogy szavazzanak a tájékoztató tudomásul vételéről.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal és 3
tartózkodás
mellett
a
tájékoztatót
tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Ezredes asszonynak
a közgyűlésen való részvételt és további eredményes munkát kívánok. Következő
napirendi pontjaink megtárgyalására zárt ülésen kerül sor. A zárt ülésen részt vesznek:
A közgyűlés tagjai, dr. Lupkovics Beáta jegyző, Szombatiné Dr. Sebők Emese
aljegyző asszony, Dr. Simon Tibor kamarai jogtanácsos, Simon Gáborné informatikus,
dr. Fedor Edit jegyzőkönyvvezető és Lenártek András úr a BORA ’94 Nonprofit Kft.
ügyvezetője.
Kérem vendégeinket, hogy az üléstermet a zárt ülés időtartamára szíveskedjenek
elhagyni.
(Zárt ülést követően)

14. Egyebek
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Szeretném tájékoztatni a közgyűlést,
Június 19-én a Kassa Megyei Önkormányzat Tükörtermében 29 pályázó vehetett át
támogatási szerződést a Via Carpatia EGTC által kezelt Kisprojekt Alap keretében
1243 ezer euró értékben. Az ünnepélyes átadón Rastislav Trnka úrral, a Kassa Megyei
Önkormányzat elnökével együtt adtuk át számukra a támogatói szerződéseket. A II.
elbírálási fordulóban 8 pályázat a természet és kultúra témakörben került támogatásra,
21 pályázat pedig a határon átnyúló együttműködés javítására irányul.
Továbbá szeretném tájékoztatni a Közgyűlést, hogy a 2020. évi közmeghallgatás
elhalasztását fogom javasolni a hétfői közgyűlésen.
Amint az képviselőtársaim előtt ismert, Magyarország Kormánya a 2020. március 11én kihirdetett veszélyhelyzetet 2020. június hó 17. napján megszüntette. A
közgyűlések előkészítése során azonban nem számoltunk azzal, hogy a
veszélyhelyzetet járványügyi készültség váltja fel.
Nem szeretnénk, hogy a jelenlegi járványügyi helyzet miatt a közmeghallgatáson bárki
azért ne tudja elmondani a véleményét, vagy azért ne tudja feltenni a kérdését, mert
még nem szeretne közösségbe menni.
Ezért azt fogom javasolni a Közgyűlésnek, hogy a hétfői, június 29-ei gyűlésen
vegyük le a napirendről a közmeghallgatást, ami egy későbbi időpontban kerüljön
megtartásra.
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Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mai napon újabb kettő előterjesztés kerül
kiküldésre, kérem, nézzék az e-maileket, ezek a hétfői közgyűlésen történnek
megtárgyalásra.
Köszönöm a megtisztelő figyelmet, a jelenlétet. A Közgyűlés mai ülését ezennel
bezárom.
Miskolc, 2020. június 25.

Dr. Lupkovics Beáta
jegyző

Bánné dr. Gál Boglárka
a közgyűlés elnöke

