Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc

VI-2024-18/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2020. június 29. napján 10:00
órakor tartott rendkívüli 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.)
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Aros János
Bánné dr. Gál Boglárka
Budai Erzsébet
Csiger Lajos
Dr. Csuzda Gábor
Farkas Péter Barnabás
Gúr Nándor László
Kiss Sándor
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16.

Knopp Richárd
Kovács József
Kulcsár Ildikó
Majoros László Ferenc
Marton Péter
Pap Zsolt
Dr. Solymosi András János
Szabó Gergely
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25.

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: Bíró László, Hajdu Hajnalka, Köteles László, Nagy-Korsa Judit Anna
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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Dr. Fábián Imre (meghívó szerinti 1. napirend)
Nyilas Judit (meghívó szerinti 1. napirend)
Bodnár Miklósné (meghívó szerinti 2. napirend)
Dr. Czabajszki Máté (meghívó szerinti 2. napirend)
Csapóné Sveda Andrea (meghívó szerinti 2. napirend)
Kecskésné Bán Zsuzsanna (meghívó szerinti 2. napirend)
Kocsis Lászlóné (meghívó szerinti 2. napirend)
Kovácsné Török Andrea (meghívó szerinti 2. napirend)
Ládiné Nagy Nikoletta (meghívó szerinti 2. napirend)
Pálné Márton Mária (meghívó szerinti 2. napirend)
Vanyó Gáborné (meghívó szerinti 2. napirend)
Varga Istvánné (meghívó szerinti 2. napirend)
Dr. Révész János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi
Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Főigazgatója (meghívó
szerinti 2. napirend)
15. Karóczkainé Kerchner Anikó, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért
Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója (meghívó szerinti 4. napirend)
16. Molnár Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója
(meghívó szerinti 5. napirend)
17. Tuza Ottó, az Ózdi Szakképzési Centrum főigazgatója (meghívó
szerinti 5. napirend)
18. Bukta Márta, a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatója
(meghívó szerinti 5. napirend)
19. Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke (meghívó szerinti 5. napirend)
20. Dudás Tiborné, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara (meghívó szerinti 5. napirend)
21. Tóth
Ádám
Zoltán,
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kereskedelmi- és Iparkamara (meghívó szerinti 5. napirend)
22. Veress Balázs, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója
(meghívó szerinti 6. napirend)
23. Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója
(meghívó szerinti 6. napirend)
24. Dr. Kovács Zita, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
igazgatója (meghívó szerint 6. napirend)
25. Virányiné Szabó Zsuzsanna, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének
igazgatója (meghívó szerint 7. 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
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Szlovák Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
F. a sajtó képviselői
1. Észak-Magyarország
2. Európa Rádió
3. Irány TV
4. KULCS Magazin
5. MIKOM Kft.
6. MTI
7. Putnok Városi TV
8. Rádió M
9. RTL Klub
10. Szent István Rádió
11. TV2
12. Zemplén TV
13. Sajómente hírportál
14. Szuperinfó
15. Globo TV
16. Kossuth Rádió

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

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,
Mácsai Mónika Melinda osztályvezető, dr. Simon Tibor kamarai jogtanácsos, Dobainé
Szolga Viktória terület-, és vidékfejlesztési ügyintéző, Hédervári Fruzsina nemzetközi
referens, 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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése határozatképes, mivel 29 megyei önkormányzati
képviselőből 25 fő van jelen. Az ülést megnyitom.
Előzetesen Bíró László, Hajdu Hajnalka, Köteles László és Nagy-Korsa Judit megyei
önkormányzati képviselők jelezték távolmaradásukat.
Kérem, szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni. Jelenléti szavazást kérek,
szíveskedjenek megnyomni az igen gombot.
Köszönöm. Megállapítom, hogy 25 megyei
önkormányzati képviselő van jelen az
ülésteremben, a testület határozatképes.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: A kiküldött meghívóban foglaltaknak
megfelelően teszek javaslatot a Közgyűlés ülésének napirendjére, azzal a
kiegészítéssel, hogy az ülésre szóló meghívóban foglaltakhoz képest:
Javaslom új napirendi pontként felvenni és 3. napirendi pontként megtárgyalni a
„Javaslat a „Creative Region” – Határtalan fejlődés Északkelet-Magyarország nemzeti,
gazdasági és kulturális övezet fejlesztési tervének kidolgozásához kapcsolódó
döntések meghozatalára” című előterjesztést.
Javaslom, hogy a meghívóban szereplő többi napirendi pont sorszámozása ennek
megfelelően, értelemszerűen változzon.
Javaslom továbbá, hogy a Közgyűlés a mai napra meghirdetett közmeghallgatást
vegye le a napirendről.
Megkérdezem, hogy a Közgyűlés tagjai részéről egyéb napirendi javaslat van-e?
Amennyiben van, kérem, szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben nincs, a javaslatról a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a napirendi javaslat elfogadásáról.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 25 igen,
0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta a napirendi javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
40/2020. (VI. 29.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. június 29.-ei
ülése napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. június 29.-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja 2020. évi
átadása
2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Díja 2020.
évi átadása
3. Javaslat a „Creative Region” – Határtalan fejlődés Északkelet-Magyarország
nemzeti, gazdasági és kulturális övezet fejlesztési tervének kidolgozásához
kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
4. Tájékoztató a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs
Központ 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
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5. Tájékoztató a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tevékenységéről
Előterjesztő: Dévald István, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója
6. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről
Előterjesztő: Molnár Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója
Tuza Ottó, az Ózdi Szakképzési Centrum főigazgatója
Bukta Márta, a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatója
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye nemzeti parkjainak tevékenységéről
Előterjesztő: Veress Balázs, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója
Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója
Dr. Kovács Zita, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
igazgatója
8. Tájékoztató a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Borsod-AbaújZemplén Megyei Kirendeltségének 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Virányiné Szabó Zsuzsanna, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének
igazgatója
9. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
kitüntetése 2020. évi adományozására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke

Rákóczi-lánc

10. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Lévay József Díja
2020. évi adományozására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
11. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Civil Közösségeiért Díj 2020. évi
adományozására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
12. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Példakép Díja 2020.
évi adományozására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
13. Egyebek

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a)
pontjában foglaltak alapján a Közgyűlés zárt ülést tart kitüntetési ügy tárgyalásakor.
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Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a hivatkozott törvényi rendelkezés alapján az
elfogadott napirendi pontok közül zárt ülés keretében kerülnek megtárgyalásra a
következő napirendi pontok:
 a 9. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc
kitüntetése 2020. évi adományozására;
 a 10. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Lévay
József Díja 2020. évi adományozására;
 a 11. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Civil Közösségeiért Díj
2020. évi adományozására;
 a 12. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Példakép
Díja 2020. évi adományozására.
Első napirendi pontként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent
Erzsébet Díjának átadására kerül sor.

1.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja 2020.
évi átadása
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke

Muntyán Bernadett, narrátor: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Vendégek!
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 3/2020. (V.21.) önkormányzati rendelet határozza
meg a megyei kitüntető díjak odaítélésének szabályait.
A Rendelet 8. §-a szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent
Erzsébet Díja azon természetes személyeknek adományozható, akik az egészség
megőrzése, a betegségek megelőzése és a gyógyítás területén végzett magas
színvonalú tevékenységükkel hosszú éveken keresztül eredményesen szolgálták a
megye lakosságát.
A Rendelet 18. §-ában foglaltak alapján létrehozott szakmai kuratórium 2020. június
18. napján megtartott ülésén véleményezte a díj adományozására vonatkozó
javaslatokat. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2020.
június 25. napján tartott ülésén a 34/2020. (VI.25.) számú határozatával döntött e
kitüntetésben 2020-ban részesülők személyéről.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjait a mai ülésen
adjuk át.
A Szent Erzsébet Díj egy 24 cm átmérőjű dísztányér, közepén Szent Erzsébet
alakjával, melyet körbevesz a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent
Erzsébet Díja” felirat.
A kitüntető díjakat Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke és Szabó
Gergely, a megyei közgyűlés alelnöke adja át.
Felkérem Elnök asszonyt és Alelnök urat, fáradjanak az elnöki asztal elé.
Tisztelettel megkérem a díjazottakat, hogy nevük elhangzása után fáradjanak ki az
elnöki asztal elé.
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Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Szent Erzsébet Díjat adományoz:
Dr. Fábián Imre
részére.
Fábián Imre 1981. május 21-től dolgozik az ózdi Almási Balogh Pál Kórházban. 1985ben szülészet-nőgyógyászatból szakvizsgázott. A szülészeti Osztályon – végigjárva a
ranglétrát – beosztott orvos, szakorvos, főorvos, majd 2008-tól osztályvezető főorvos
lett.
Kiemelt szakmai érdeklődési területe a nőgyógyászati ultrahang, melyből 2005-ben B
kategóriás jártassági engedélyt szerzett. A megyében elsők között volt, aki megtanulta
a 4 dimenziós nőgyógyászati ultrahang vizsgálatok végzését.
Rendkívül jól képzett ultrahangos orvosként évek óta részt vesz a kórház általános
ultrahangos vizsgálataiban, és oszlopos tagja az ügyeleti ultrahangos team-nek. Ezen
felül szülészet-nőgyógyászati szakmai felkészültsége kiváló, és példaértékű munkát
végez a szülésre való felkészítésben. Számtalan előadáson adta át tudását a
kollégáknak, mind nőgyógyászati, mind a szülészfelkészítéssel kapcsolatos társadalmi
fórumokon. A Magyar Szülészeti- és Nőgyógyászati Társaság mellett tagja a szakma
Ultrahang Társaságának is.
Évtizedek óta vállalja a szakmával együtt járó, átlagot meghaladó ügyeleti terhelést.
Kollégái éjjel-nappal nehéz helyzetben is számíthatnak rá.
Kollégái vezetőként elfogadták, felnéznek rá. Betegei szeretik és keresik. Fábián Imre
a gyógyítás területén végzett magas színvonalú munkája alapján érdemes a megye
Szent Erzsébet Díjára.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Dr. Fábián Imre részére
a gyógyítás területén végzett magas színvonalú, hosszú évek óta a megye lakosságát
szolgáló egészségügyi munkája elismeréseként, 2020-ban Szent Erzsébet Díjat
adományoz.
Felkérem Elnök asszonyt és Alelnök urat, hogy adják át a díjat Dr. Fábián Imrének.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Szent Erzsébet Díjat adományoz:
Nyilas Judit
részére.
Nyilas Judit pályafutását 1978. szeptember 4-én kezdte a Semmelweis KórházRendelőintézetben, a II. Belgyógyászat ápolójaként. Itt lett 1982. február 1-jén
főnővér-helyettes. 1987. november 1-jén intézetvezető főnővér-helyettes, majd 1990.
július 15. és október 30. között megbízott intézetvezető-főnővér volt. 1991. március
18-án kinevezték az I. Belgyógyászat osztályvezető főnővérének. 1993. május 14-től
volt a miskolci Lithoterápiás Intézet intézetvezető főnővére, majd 1993. szeptember 1-
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jétől a mezőkövesdi Megyei Reuma Kórház ápolási igazgatója. 2002. augusztus 1-jétől
kapott megbízást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház ápolási igazgatói feladatainak ellátására, melyet nyugdíjazásáig
végzett. 1984-2004. között oktatói, vizsgáztatói tevékenysége is kimagasló volt, több
szakdolgozatot készített.
Munkáját 1983-ban Igazgatói dicsérettel, 1985-ben Egészségügyi Miniszteri
Dicsérettel, 1995-ben szintén Igazgatói dicsérettel, 2019-ben Pro Sanitate Díjjal
értékelték.
Nyilas Judit elévülhetetlen érdemeket szerzett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház ápolói hivatás rangjának magas szintre
emelésében, a megbízható és magas szakképzettségű szakdolgozói gárda
megteremtésében, az ápolói szakképzés kimagasló színvonalú gyakorlati hátterének
megszervezésében. Szakmai pályáját és elhivatottságát figyelembe véve, Nyilas Judit
érdemes a megye Szent Erzsébet Díjára.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nyilas Judit részére a
gyógyítás területén végzett magas színvonalú, hosszú évek óta a megye lakosságát
szolgáló egészségügyi munkája elismeréseként, 2020-ban Szent Erzsébet Díjat
adományoz.
Felkérem Elnök asszonyt és Alelnök urat, hogy adják át a díjat Nyilas Juditnak.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése és a jelenlevők nevében ismételten gratulálok a kitüntetetteknek. Jó
egészséget és újabb szakmai sikereket kívánok nekik.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Díja
2020. évi átadása
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Második napirendi pontként a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Díjának átadására kerül
sor.
Muntyán Bernadett, narrátor: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Vendégek!
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 3/2020. (V.21.) önkormányzati rendelete határozza
meg a megyei kitüntető díjak odaítélésének szabályait.
A Rendelet 9. §-a szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth
Zsuzsanna Díja azon Borsod-Abaúj-Zemplén megyében dolgozó ápolók, mentő
ápolók, légi mentők, az emberi élet mentésében, légi mentésben szolgálatot teljesítők,
szociális gondozók, illetve szociális területen szolgálatot teljesítő személyek részére
adományozható, akik a betegek ellátása és gyógyítása, valamint az emberi élet
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mentése területén végzett magas színvonalú tevékenységükkel hosszú időn át
eredményesen szolgálták a megye lakosságát.
A Rendelet 18. §-ában foglaltak alapján létrehozott szakmai kuratórium 2020. június
18. napján megtartott ülésén véleményezte a díj adományozására vonatkozó
javaslatokat. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2020.
június 25. napján tartott ülésén a 35/2020. (VI.25.) számú határozatával döntött e
kitüntetésben 2020-ban részesülők személyéről.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Díjait a mai
ülésen adjuk át.
A Kossuth Zsuzsanna Díj egy 24 cm átmérőjű dísztányér, közepén Kossuth Zsuzsanna
alakjával, melyet körbevesz a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Kossuth Zsuzsanna Díja” felirat. A kitüntetéssel nettó 50.000 forint pénzjutalom jár.
A kitüntető díjakat átadja Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke és
Szabó Gergely, a megyei közgyűlés alelnöke.
Felkérem Elnök asszonyt és Alelnök urat, fáradjanak az elnöki asztal elé.
Tisztelettel megkérem a díjazottakat, hogy nevük elhangzása után fáradjanak ki az
elnöki asztal elé.
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Kossuth Zsuzsanna Díjat adományoz
Bodnár Miklósné
részére.
Bodnár Miklósné 26 éve dolgozik a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény
Időskorúak Otthonában. 2001-től főnővéri feladatot lát el. Munkáját felelősségteljesen,
megbízhatóan végzi. Munkahelyi vezetőként határozott, de egyben példamutató is.
Tiszteli és megbecsüli a rábízott időseket és ugyanezt várja el a hozzá beosztott
dolgozóktól is. A rendkívüli veszélyhelyzet idején tanúsított kiemelkedő koordinátori
tevékenységével bebizonyította, érdemes a megye Kossuth Zsuzsanna Díjára.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Bodnár Miklósné
részére a gyógyítás területén végzett magas színvonalú, hosszú évek óta a megye
lakosságát szolgáló egészségügyi munkája elismeréseként, 2020-ban Kossuth
Zsuzsanna Díjat adományoz.
Felkérem Elnök asszonyt és Alelnök urat, hogy adják át a díjat Bodnár Miklósnénak.
(A díj átadása.)
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Kossuth Zsuzsanna Díjat adományoz
Dr. Czabajszki Máté
részére.
Dr. Czabajszki Máté 2010-ben kezdte az orvosi pályán betöltött munkaviszonyát és
jelenleg is a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi
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Oktatókórház Idegsebészeti Osztályán dolgozik, mint idegsebész. 2011-től a Magyar
Légimentő Nonprofit Kft. kivonuló orvosa. 2017-ben orvosi szakvizsgát tett. Hivatása
mellett a légimentés támogatására létrejött országos alapítvány a Magyarországi
Légimentésért Alapítvány kuratóriumának egyik tagja és az alapítvány
futónagykövete. Szakmai hozzáértése, lelkiismeretessége és megbízhatósága,
feddhetetlensége, valamint kiemelkedő problémamegoldó képessége bizonyítja,
érdemes a megye Kossuth Zsuzsanna díjára.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Dr. Czabajszki Máté
részére a gyógyítás területén végzett magas színvonalú, hosszú évek óta a megye
lakosságát szolgáló egészségügyi munkája elismeréseként, 2020-ban Kossuth
Zsuzsanna Díjat adományoz.
Felkérem Elnök asszonyt és Alelnök urat, hogy adják át a díjat Dr. Czabajszki
Máténak.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Kossuth Zsuzsanna Díjat adományoz
Csapóné Sveda Andrea
részére.
Csapóné Sveda Andrea 1991-ben általános ápoló és asszisztensi szakképesítést
szerzett. Dolgozott sebészeti fekvőbeteg ellátásban, majd 1996-tól a Légzőszervi
Rehabilitációs Osztályon. Főnővérként 2005-től tevékenykedik ezen az osztályon,
melynek kétszeri költözését is sikeresen menedzselte. 2015 decemberétől főnővéri
feladatai mellett, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház ápolási igazgatóhelyettesi feladatait is ellátja, és tagja az ápolási
igazgató munkáját segítő szakmai tanácsadó testületnek. A Semmelweis Tagkórház
járványkórházként való kijelölését követően kimagasló színvonalon szervezte az
ápolást a járványkórházban. Mindezek mellett empatikus, kiválóan felkészült,
lelkiismeretes szakember, akinek hivatása a betegek gyógyítása. Mindezek fényében
Csapóné Sveda Andrea érdemes a megye Kossuth Zsuzsanna Díjára.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Csapóné Sveda Andrea
részére a gyógyítás területén végzett magas színvonalú, hosszú évek óta a megye
lakosságát szolgáló egészségügyi munkája elismeréseként, 2020-ban Kossuth
Zsuzsanna Díjat adományoz.
Felkérem Elnök asszonyt és Alelnök urat, hogy adják át a díjat Csapóné Sveda
Andreának.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Kossuth Zsuzsanna Díjat adományoz
Kecskésné Bán Zsuzsanna
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részére.
Kecskésné Bán Zsuzsa 1992-től, már 28 éve dolgozik a Mezőkövesdi Kistérségi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ integrált intézményben. Korábban az
Idősek Gondozóházában beosztott ápolóként dolgozott, majd 2009-től a Mezőkövesdi
kistérség házi segítségnyújtás szolgáltatás vezetője volt. Jelenleg, 2015-től az
intézmény vezetőápolója. Felelősségteljes, ugyanakkor rendkívül emberközpontú
személyiségével összefogja a két szakmai egység beosztott ápolóit és a technikai
személyzetet. A koronavírus okozta járványügyi helyzet, az időseket ellátó
intézményekben előírt zárlat és látogatási tilalom különösen nagy terhet rótt mind a
munkavállalókra, mind az ellátottakra, mind a hozzátartozókra. Az ebből eredő
feszültséget, konfliktushelyzeteket nagy empátiával oldotta meg. Munkaköréből eredő
feladatain túl is törekszik arra, hogy az intézményben élő időseknek a lehető
legszélesebb körű ellátást biztosítsa. Példaértékű emberi magatartása és a napról-napra
gyakorolt önzetlen szakmai tevékenysége tette méltóvá a megye Kossuth Zsuzsanna
Díjára.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kecskésné Bán
Zsuzsanna részére a gyógyítás területén végzett magas színvonalú, hosszú évek óta a
megye lakosságát szolgáló egészségügyi munkája elismeréseként, 2020-ban Kossuth
Zsuzsanna Díjat adományoz.
Felkérem Elnök asszonyt és Alelnök urat, hogy adják át a díjat Kecskésné Bán
Zsuzsannának.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Kossuth Zsuzsanna Díjat adományoz
Kocsis Lászlóné
részére.
Kocsis Lászlóné a szakma megszerzése után, Nagybarcán a csecsemőotthonban, majd
Kazincbarcikán, a fül-orr-gégészeten dolgozott. 1989. március 15-től kezdett a
parasznyai orvosi ellátás körzetében dolgozni, mint ápolónő. Azóta Parasznyán és
Varbón végzi a betegek ellátását, gyógyítását, magas színvonalon. Rendszeresen részt
vesz továbbképzéseken, folyamatosan képezve magát a szakterületén. Munkáját
hivatásának tekinti, a rászorulók, szépkorúak, hátrányos helyzetűek sorsát figyelemmel
kíséri, segítésüket elsődlegesnek tartja és képviseli érdekeiket. Az önkormányzat
szociális bizottságának volt tagja mindaddig, amíg 2006-ban települési képviselőnek
jelölte a lakosság, és meg is választották. Azóta képviselőként dolgozik az
egészségügy, a szociális érdekek érvényesítése, a közösségépítés, valamint a
falufejlesztés területén. Kocsis Lászlóné eddigi munkásságát és elhivatottságát
figyelembe véve, érdemes a megye Kossuth Zsuzsanna díjára.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kocsis Lászlóné
részére a gyógyítás területén végzett magas színvonalú, hosszú évek óta a megye
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lakosságát szolgáló egészségügyi munkája elismeréseként, 2020-ban Kossuth
Zsuzsanna Díjat adományoz.
Felkérem Elnök asszonyt és Alelnök urat, hogy adják át a díjat Kocsis Lászlónénak.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Kossuth Zsuzsanna Díjat adományoz
Kovácsné Török Andrea
részére.
Kovácsné Török Andrea először rendelőintézetben kezdett dolgozni, ahol végig járta
szinte az összes szakrendelést. 1995-től dolgozik jelenlegi munkahelyén a MISEK
(Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház)
Szülészet- Nőgyógyászati Osztályán, ahol az ultrahang szakrendelőbe került. A
szülészet - nőgyógyászati ultrahangot kezdettől fogva szerette és a mai napig
odaadóan, tisztelettel, a szakmához méltóan végzi. Szakmai életútját tekintve, érdemes
a Kossuth Zsuzsanna díjra.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kovácsné Török
Andrea részére a gyógyítás területén végzett magas színvonalú, hosszú évek óta a
megye lakosságát szolgáló egészségügyi munkája elismeréseként, 2020-ban Kossuth
Zsuzsanna Díjat adományoz.
Kovácsné Török Andrea nem tudott részt venni a díjátadón, később veszi majd át
elismerését.
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Kossuth Zsuzsanna Díjat adományoz
Ládiné Nagy Nikoletta
részére.
Ládiné Nagy Nikoletta a szakközépiskola befejezése után az Országos
Mentőszolgálatnál teljesített szolgálatot 3 éven keresztül, ahol több száz ember
életének mentésében vett részt. Ezt követően a Borsodivánkai Pszichiátriai Otthonban
folytatta munkáját ápolóként. A Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ
oszlopos tagja. Munkáját a fogyatékkal élők nappali ellátásában tudta hasznosítani,
ahol 24 fő sérült ember gondozását kellett végezni. Ezt követően a Támogató
Szolgálatnál sérült gyermekek személyi segítését látta el. 2015-től szakmai pályáján
előrelépést jelentett, hogy a Házi Segítségnyújtó Szolgálat szakmai vezetésével bízta
meg a fenntartó. 2016-tól az intézményvezető helyettesi feladatokat is ellátja. A
pandémiás veszélyhelyzetre való tekintettel megszervezte a Mezőcsát településén élő
idős emberek ellátását, hogy a krízisidőszakban egyetlen idős se maradjon segítség
nélkül. Szakmai életútját és elhivatottságát tekintve, érdemes a megye Kossuth
Zsuzsanna Díjára.

13
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ládiné Nagy Nikoletta
részére a gyógyítás területén végzett magas színvonalú, hosszú évek óta a megye
lakosságát szolgáló egészségügyi munkája elismeréseként, 2020-ban Kossuth
Zsuzsanna Díjat adományoz.
Felkérem Elnök asszonyt és Alelnök urat, hogy adják át a díjat Ládiné Nagy Nikoletta
részére.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Kossuth Zsuzsanna Díjat adományoz
Pálné Márton Mária
részére.
Pálné Márton Mária a Borsod- Abaúj- Zemplén megyei Dr. Csiba László Integrált
Szociális Intézmény Sajószentpéteri Otthonának osztályvezetője, 2018. július 01.-jétől
dolgozik az intézményben. 1986.-ban a Borsodi Hőerőműben kezdte meg szakmai
munkáját, üzemi ápolóként. A kazincbarcikai Gondozó Házban folytatta munkáját,
mint gondozó-ápoló, és időközben OKJ Ápolói végzettséget szerzett. 2007-től a
Kazincbarcikai Városi Kórház ápolási és szülészeti osztályán dolgozott, mint
szakápoló. Eközben megszerezte a gyógyszertári asszisztens és gyógyszertári
szakasszisztens képesítést is. A Kazincbarcikai Szent Rafael gyógyszertárban
hasznosította a tanulmányai alatt megszerzett ismereteket, mint gyógyszerkiadó
szakasszisztens. 2018-ban ismét a szociális szférában helyezkedett el, ahol jelenleg is
végzi hivatását. Felelősségteljes munkavégzés, precizitás és pontosság teszi érdemessé
a megye Kossuth Zsuzsanna Díjára.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pálné Márton Mária
részére a gyógyítás területén végzett magas színvonalú, hosszú évek óta a megye
lakosságát szolgáló egészségügyi munkája elismeréseként, 2020-ban Kossuth
Zsuzsanna Díjat adományoz.
Felkérem Elnök asszonyt és Alelnök urat, hogy adják át a díjat Pálné Márton Mária
részére.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Kossuth Zsuzsanna Díjat adományoz
Vanyó Gáborné
részére.
Vanyó Gáborné 1996-ban kezdte kamatoztatni az ismereteit, szociális területen. Ettől
az évtől kezdve ugyanis felnőtt középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékos emberek
ápolásával foglalkozott az edelényi Fogyatékosok Otthonában. 2002-től ápolóként
dolgozott az edelényi Koch Róbert Kórházban, ahol főként krónikus betegeket
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gondozott. 2005-től az edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézetvezető ápolója,
majd 2008-tól otthoni szakápolás-vezető volt. 2011-től jelenleg is az Észak-Borsodi
Integrált Szociális Intézmény Ormosbányai Otthonának szervezeti egység vezetője.
Kollégái, ismerősei, diákjai elismerik, tisztelik őt. A szociális munka területén
kiemelkedő munkát végez, melyet nemcsak széles körű szakmai tudásával, hanem
empatikus szellemiségével és a közösségért történő tenni akarásával is megtölt. Vanyó
Gáborné szakmai életútját és hivatástudatát tekintve, érdemes a Kossuth Zsuzsanna
Díjra.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Vanyó Gáborné részére
a gyógyítás területén végzett magas színvonalú, hosszú évek óta a megye lakosságát
szolgáló egészségügyi munkája elismeréseként, 2020-ban Kossuth Zsuzsanna Díjat
adományoz.
Felkérem Elnök asszonyt és Alelnök urat, hogy adják át a díjat Vanyó Gáborné
részére.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Kossuth Zsuzsanna Díjat adományoz
Varga Istvánné
részére.
Varga Istvánné Szabó Gyöngyi az elmúlt 39 évben dolgozott óvodapedagógusként és
tanárként is, hátrányos helyzetű gyerekeket nevelt, és gondozott. 2001-től a Szerencsi
Idősek Otthonában terápiás munkatársként dolgozik. Az idős emberek előgondozását,
lelki gondozását végzi, segíti a hitük gyakorlásában, igyekszik életüket szebbé tenni.
Családi indíttatásából adódóan mindig a szívén viselte az elesett emberek segítését,
támogatását. A munkájának elkötelezett, magánéletében példás szerencsi polgár,
empatikus a gondozottakkal. Varga Istvánné eddigi munkásságát tekintve érdemes a
megye Kossuth Zsuzsanna Díjára.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Varga Istvánné részére
a gyógyítás területén végzett magas színvonalú, hosszú évek óta a megye lakosságát
szolgáló egészségügyi munkája elismeréseként, 2020-ban Kossuth Zsuzsanna Díjat
adományoz.
Felkérem Elnök asszonyt és Alelnök urat, hogy adják át a díjat Varga Istvánné részére.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: Felkérem Dr. Révész Jánost, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Főigazgatóját, hogy
köszöntse a megye díjazottjait.
Dr. Révész János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és
Egyetemi Oktató Kórház Főigazgatója: Tisztelt Elnök asszony! Tisztelt Alelnök úr!
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Tisztelt Képviselő asszonyok! Tisztelt Képviselő urak! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt
Díjazottak!
Hosszú évek óta hagyomány immáron az, hogy egy forró nyári napon, július 1-én
Semmelweis Ignácra emlékezve az egészségügyi dolgozóknak megköszönjük
áldozatos munkáját, és ezen a mai napon is ezzel szeretnénk kezdeni. Valamennyit itt
megjelent egészségügyi dolgozónak és mindazoknak, akik jelenleg nem lehetnek a
körünkben, szeretném megköszönni azt az áldozatos munkát, amit az elmúlt egy
évben, de azt is mondhatnám, hogy az elmúlt évtizedekben tanúsítottak a betegek
érdekében. Szeretném megköszönni a Közgyűlés részéről azt a lehetőséget, hogy
kifejezték köszönetüket az egészségügyi dolgozóknak, és immáron sokadik éve
kitüntetéseket adnak át megköszönve és kifejezve ezzel nagyrabecsülésüket,
amelyekkel értékelik ezt az áldozatos munkát.
Semmelweis Ignác életútjáról számos esetben hallhattak már Semmelweis napi
köszöntőknek az alkalmával. Én mégis úgy gondolom, hogy az a kérdés, hogy mit
mond a mának ez az életút, és hogy pontosan 2020. júniusában vagy júliusában mik
azok az üzenetek, amelyek eljuttathatóak ebből az életútból az Önök számára, az
állampolgárok számára, illetve az egészségügyi dolgozók számára. Talán két olyan
dolog van, amelyet mindenféleképpen szeretnék kiemelni. Semmelweis egy nagyon
egyszerű dologra jött rá, nevezetesen arra, hogy a gyermekágyi halálozás csökkenthető
akkor, hogyha a szülészorvosok a betegek vizsgálata előtt egy megfelelő fertőtlenítést
egy megfelelő kéz mosást végeznek el, és azt tapasztalta, hogy ennek a nagyon
egyszerű műveletnek az elfogadtatása az ő életéből évtizedeket vett el és emiatt
rengeteg támadás érte mind a saját életét, a tudományos karrierjét, mind pedig a
személyét illetően. Én azt gondolom, hogy az a kitartás, amellyel az elveihez
ragaszkodott mindenféleképpen példaértékű, hiszen a mai kor arról szól, hogy egy
értékválságot, egy értékrend átalakulást élünk meg, amelynek során részben a
globalizáció, részben a felgyorsult információáramlás új értékrendeknek a
megteremtésére sarkall minket. Ugyanakkor meg kell találnunk azt a határvonalat,
ahol a régi klasszikus, keresztény értékrend mellett mi ki tudunk tartani, mindamellett,
hogy az újabbat elfogadjuk, az előremutatót beengedjük a társadalomnak az irányába.
A másik párhuzam, amelyet talán megosztanék Önökkel az, hogy Semmelweis
számára az első kihívás az volt, hogy egy ismeretlen eredetű fertőzéssel nézett
szembe. Azt kell, hogy mondjam, hogy 2019. decemberében, amikor a koronavírus
pandemia elindult a világon, a világ orvostársadalma és az emberiség, a Föld
valamennyi lakója szintén egy világjárvánnyal nézett szembe. Ha a legutóbbi adatokat
nézzük, akkor azt kell mondanom, hogy a megbetegedettek száma elérte a 10 milliót
és az elhalálozottaknak a száma pedig az 500 ezret, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag
minden 20. ember, aki ezt a megbetegedést elkapta, sajnos nem volt gyógyítható.
Éppen ezért rendkívül fontos az, hogy ne dőljünk hátra. A koronavírus járvány
Magyarországon az első hullámban lezajlott. Azt kell, hogy mondjam, hogy az
Európai Unió területén belül hihetetlenül jó védekezést folytatott az ország, amely
alapvetően annak volt köszönhető, hogy rendkívül jók voltak azok a közigazgatási
intézkedések, amelyeket a magyar kormányzat tett. Ezzel együtt azonban, hogyha a
környező országokban szétnézünk, Romániában, Ukrajnában, a Balkánon, Szerbiában,
Montenegróban vagy látjuk a legújabb megbetegedési adatokat Horvátországban,
akkor azt kell mondanunk, hogy sajnos ez a betegség ez nem egy nyugodott meg.
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Ebből adódóan mindazokat az intézkedéseket, amelyeknek a segítségével gyorsan és
hatékonyan el tudjuk látni a betegeinket, változatlanul fenn kell tartanunk . El kell
fogadnunk azt, hogy az életünk megváltozott, el kell fogadnunk azt, hogy szociális
távolságokat kell tartanunk, el kell fogadnunk azt, hogy a kézfertőtlenítés, a kézmosás
fontossá vált az életükben, sokkal fontosabbá, mint korábban, el kell fogadnunk azt,
hogy bármilyen kényelmetlen is, de a maszk viselése bizonyos helyzetekben
szükséges lesz, el kell fogadnunk az, hogy bizonyos körülmények között a
tömegrendezvényeket korlátoznunk kell. Tennünk kell ezt annak érdekében, hogy
lehetőség szerint egy második járványhullám ne érje el Magyarországot, vagy ha el is
éri, akkor az csak rendkívül mérsékelt formában jelentkezzen.
Kérdésként merülhet föl Önökben, hogy miért mondom ezt, hiszen a médiában és
számtalan más fórumon találkozhatnak ezekkel az információkkal. Önök választott
képviselők, ebből adódóan az állampolgárokkal napi kapcsolatuk van. Azért szerettem
volna mind ezeket az információkat hangsúlyozni, hogy ezt vigyék el azokra a
területekre, ahol Önök folyamatosan kapcsolatban állnak az állampolgárokkal, az ott
lakó emberekkel és értessék meg velük ezeknek a változásoknak a szükségszerűségét,
értessék meg velük azt, hogy ezek a kényelmetlenségek az ő érdeküket,
mindnyájunknak az érdekét szolgálják majd.
Még egyszer köszönöm szépen a megtisztelő lehetőséget. Köszönöm szépen, hogy
megemlékeztek az egészségügyi dolgozókról és bízom benne, hogy körülbelül egy év
múlva ugyanitt találkozhatunk majd. Köszönöm szépen.
Muntyán Bernadett, narrátor: Köszönjük szépen Főigazgató úr szavait. Most
megkérem mind a Szent Erzsébet, mind a Kossuth Zsuzsanna díjazottjait, hogy
fáradjanak ki egy közös fotó erejéig az elnöki asztal elé, Elnök asszonyt és Alelnök
urat pedig megkérem, hogy csatlakozzanak hozzájuk .
(Szünet után)
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem, folytassuk munkánkat a 3.
napirendi pont megtárgyalásával.

3. Javaslat „Creative Region” – Határtalan fejlődés Északkelet-Magyarország
nemzeti, gazdasági és kulturális övezet fejlesztési tervének kidolgozásához
kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem dr. Lupkovics Beáta jegyző
asszonyt, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök
asszony! Tisztelt Közgyűlés!
A Kormány az 1073/2020 határozatával döntött a „Creative Region” – Határtalan
Fejlődés Északkelet-Magyarország nemzeti, gazdasági és kulturális övezetének
létrehozásáról.
Az övezetet 4 megye, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok
és Borsod-Abaúj-Zemplén megye, valamint e megyék megyei jogú városai alkotják.
Az együttműködés célja egy új nemzeti, gazdasági és kulturális övezet kialakítása, a
társadalmi, gazdasági és infrastrukturális leszakadás megállítása a megyék
újrapozícionálása.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 5 munkacsoportjának közreműködésével
megkezdődött ezen övezetre egy külön fejlesztési terv készítése. A megyei
önkormányzat is felkérést kapott, hogy működjön közre a fejlesztési terv
kidolgozásában.
A megyei részdokumentumok elkészítésére, az ehhez szükséges egyeztetések
lefolytatására igen rövid határidők állnak rendelkezésre, ezért szükséges, hogy ezen
intézkedésekre felhatalmazza a Közgyűlés az elnökét. Erre tesz javaslatot az
előterjesztés. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. A javaslatot a bizottságok
nem véleményezték. 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 23 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
41/2020. (VI. 29.) határozata
Tárgy: A „Creative Region” – Határtalan fejlődés Északkelet-Magyarország nemzeti,
gazdasági és kulturális övezet fejlesztési tervének kidolgozásához kapcsolódó
döntések meghozatala
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ön kormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a „Creative Region” – Határtalan fejlődés ÉszakkeletMagyarország nemzeti, gazdasági és kulturális övezet fejlesztési tervének

18
kidolgozásához kapcsolódó döntések meghozatalára vonatkozó javaslatot, és az alábbi
döntést hozza:
1. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a „Creative Region” – ÉszakkeletMagyarország nemzeti, gazdasági és kulturális övezet fejlesztési tervéhez
szükséges Borsod-Abaúj-Zemplén megyei részdokumentumokat elkészítse, az
azzal kapcsolatos egyeztetéseket lefolytassa, valamint a vállalt kötelezettségek
sikeres teljesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megvalósítás előrehaladásáról a Közgyűlést
tájékoztassa.
Felelős: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

4. Tájékoztató a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs
Központ 2019. évi tevékenységéről
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 Közgyűlés!
A Megyei Önkormányzat 2012 óta működteti a Europe Direct információs hálózat
néven ismert nyilvános információs központot, amelynek alapvető feladata a lakosság
tájékoztatása az Európai Unióval, az unió polgárainak jogaival, az uniós
jogszabályokkal és nem utolsósorban a finanszírozási lehetőségekkel kapcsolatos
kérdésekben.
A projekt megvalósításának személyi feltételei adottak, pénzügyi fedezetét az Európai
Bizottság által rendelkezésre bocsátott támogatási összeg valamint a költségvetés
biztosítja. A 2019. évi működése során az iroda a projekt keretében vállalt minden
feladatát teljesítette, amelyről szóló szakmai beszámolót az Európai Bizottság felé
2020. márciusában megküldte.
A Központ 2019. évben elvégzett tevékenységeiről szóló részletes tájékoztatót
tartalmazza az előterjesztés, illetőleg annak melléklete. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztést mind a 4 bizottság
véleményezte. Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.

19
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a tájékoztatót 9 egybehangzó igennel tudomásul
vette és tudomásulvételre javasolja a Közgyűlésnek.
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! A Bizottság a tájékoztatót 9 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette.
Köszönöm.
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 igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette.
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: Tisztelt Elnök
asszony, tisztelt Képviselőtársaim! A Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett tudomásul vette és
tudomásul vételét javasolja.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben nincs, a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásul vételéről.
Köszönöm.
Megállapítom,
hogy
a
Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás
mellett
a
tájékoztatót
tudomásul vette.

5. Tájékoztató a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tevékenységéről
Előterjesztő: Dévald István, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 05. sorszám alatt.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Dévald István úr, a Tokaj Borvidék
Fejlődéséért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója az ülést megelőzően jelezte, hogy
hivatalos kötelezettségei miatt a Közgyűlés mai ülésén nem tud részt venni. Ügyvezető
igazgató úr távollétében a napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm az előterjesztő
képviseletében Karóczkainé Kerchner Anikó gazdasági igazgató asszonyt, és felkérem,
hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Karóczkainé Kerchner Anikó, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.
gazdasági igazgatója: Tisztelt Elnök asszony. Tisztelt Közgyűlés.
Nem kívánom a tájékoztatót kiegészíteni.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság véleményezte, felkérem a Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök
asszony, tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk tárgyalta Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács
tevékenységéről szóló tájékoztatót és 7 igen, 0 nem, 4 tartózkodás mellett tudomásul
vette és tudomásul vételét javasolja a Közgyűlésnek is.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben nincs, a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásul vételéről.
Köszönöm.
Megállapítom,
hogy
a
Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás
mellett
a
tájékoztatót
tudomásul vette.

6. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről
Előterjesztő: Molnár Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója
Tuza Ottó, az Ózdi Szakképzési Centrum főigazgatója
Bukta Márta, a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatója
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 06. sorszám alatt.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztőket: Molnár
Péter urat, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatóját, Tuza Ottó urat, az Ózdi
Szakképzési Centrum főigazgatóját, Bukta Márta asszonyt, a Szerencsi Szakképzési
Centrum főigazgatóját, valamint Bihall Tamás urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi- és Iparkamara elnökét.
Felkérem az előterjesztőket, hogy amennyiben szükségesnek találják, az iménti
bemutatás sorrendjében egészítsék ki tájékoztatójukat.
Molnár Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója: Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök asszony! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Az anyagot megküldtük.
Igazából azért kértem szót, mert arra szeretném rávilágítani a Tisztelt Képviselő
asszonyok és urak figyelmét, hogy bizonyára Önök is érzékelték és érzékelik azt, hogy
a szakképzésnek mennyire megerősödött, felerősödött a szerepe. Kormányzati célról
van szó, ezért született meg a Szakképzés 4.0 Stratégia, ezért született meg az új
szakképzésről szóló törvény.
Én azt szeretném elmondani és igazából ezért kértem szót, mert ez talán az anyagból
nem derül ki, hogy mi a Miskolci Szakképzési Centrum abszolút a kereset vezérelt
képzésnek vagyunk a híve, minden szempontból igyekszünk reagálni a felmerülő
munkaerő-piaci igényekre, részt veszünk a Megyei Foglalkoztatási Paktumban és
mellette más paktumokban, és pontosan azért, mert mi mindenképpen szeretnénk
szolgálni, szolgáltatni. Az a célunk, hogy jól képzett szakemberek kerüljenek ki az
iskolarendszerünkből. Több, mint 7000 tanuló van nálunk, a mi iskoláinkban. 14
iskolánk van, ebből 12 Miskolcon, egy Mezőcsáton és egy Mezőkövesden. A régió
nagy cégeivel stratégiai, partnerségi együttműködéseket kötöttünk, és kívánunk kötni a
következő időszakban is. A megyei iparkamarával, a BOKIK-kal jó kapcsolatot
ápoltunk és ezt folyamatosan próbáljuk elmélyíteni. Én bízom benne, hogy az
anyagban, amit megküldtünk Önöknek minden fontos kérdésre választ kaptak, ha nem,
akkor bármilyen kérésükre akár most, akár személyesen meg tudnak keresni, vagy emailen, telefonon keresztül igyekszünk választ adni, és igazából én csak a
partnerségünket szerettem volna kifejteni a megyei közgyűlés előtt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Esetleg további
kiegészítés?
Amennyiben nincs, az előterjesztést egy bizottság véleményezte.
Felkérem az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok
Bizottságának elnöke: Köszönöm a szót Elnök asszony. Bizottságunk a Miskolci
Szakképzési Centrum tájékoztatóját 9 igen szavazattal tudomásul vette. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni.
Gúr Nándor képviselő úrnak adom meg a szót.
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Gúr Nándor László: Köszönöm a szót. Két dolgot szeretnék kifejteni: az egyik az,
ami szerintem alapjaiban meghatározza a szakképzés mikéntjét, milyenségét. Hosszú
idő óta a Kamara következetesen képviseli, és gyakorolja is a duális képzés irányába
való elmozdulást. Akkor is, amikor a nagy konglomerátumok összezuhantak BorsodAbaúj-Zemplén megyében, akkor is a vesszőparipája volt és az értékrendjének a
középpontjába állt, hogy a fiatalok, akik a szakképzés irányába haladnak szakmai
ismereteket próbálnak szerezni és a gyakorlati képzőhelyek sokaságát igénybe véve
tudjanak ehhez hozzájutni. Az elmúlt időszakban is mintegy 5000 tanulószerződés
keretei között szereztek, szerezhettek ismereteket ezek a fiatalok. A tanulószerződések
intézményrendszere megváltozik, a mostani elképzelések szerint szakképzési
munkaszerződésekké válik. Gyakorlatilag a tanulmánytól függő általános
ösztöndíjrendszerű támogatással fog párosulni. Azt gondolom, hogy ez erősíti a
motivációt. Az elmúlt évtizedekben is nagyon sok minden történt ennek érdekében
akár a hiányszakmák tekintetében történő tanulmányi ösztöndíjak bevezetése és sok
minden egyéb. De semmiképpen nem szeretném, hogyha arra a sorsra jutna a
szakképzési munkaszerződés, mint amire mondjuk jutott az elmúlt időszakban a
diákfoglalkoztatás kérdésköre, hogy csakis a foglalkoztatási statisztikák bővítésére
használják. Nem ez a cél, nem lehet ez a cél. A cél az kell, hogy legyen, hogy
megfelelő tudással felvértezett, szakképesítéssel bíró fiatalok hagyják el az
intézményeket. Ennek viszont megítélésem szerint óriási gátjai vannak. Óriási gátjai
vannak és ez fogható az általános iskolai képzés minőségében. Látható módon az
általános iskolákból kikerülő gyermekek nem tudnak, nem bírnak mindazokkal a tudás
tartalmakkal, amelyek lehetővé teszik, vagy sikeressé teszik, vagy zökkenőmentessé
teszik a tanulmányok lebonyolítását, lefolytatását a szakképző intézmények
tekintetében. Ezért most is, akkor is, amikor a szakképzés kérdésköréről esik szó
fontosnak tartom, hogy az általános iskolai képzés megerősítését se feledjük el, és
minden lehetséges eszközzel a kellő motivációt érvényesítve, a kellő figyelem
felkeltést és bármilyen más eszközöket használva segítsük annak a másképpen történő
alakulását. Mármint azt, hogy az általános iskolákból, nyilván az alapképesítésekkel: a
számolás, az olvasás, az írás, az értő olvasás kérdéskörével gyakorlatilag felvértezettek
legyenek a gyerekek. Ez adja az alapját annak, hogy olyan típusú szakképzést lehessen
folytatni, amely a végén a fogadók részéről, a munkaadók részéről is párosulhat az
elégedettséggel.
A másik nagy probléma, ami leképeződik nem az általános iskolai rendszeren
keresztül, hanem mondjuk a munkanélküli statisztikákban. Látható módon nem
egyszámjegyű még, ha durvábban akarok fogalmazni, nem is kétszámjegyű, hanem a
két számjegyűek közül nem az egyessel, hanem a kettessel kezdődő azoknak a mértéke
a nyilvántartott munkanélküliek körében, akiknél gondot okozott még adott esetben az
általános iskolai képesítés megszerzése is. Mint ahogy mondtam, ez korlát, gát. Ennek
a feloldásában és a felnőttképzés rendszerben és sok minden egyéb más tekintetben
segíteni kell.
Az utolsó két gondolatom pedig az, amiről Főigazgató úr is szólt egy mondat erejéig,
azt erősíti. Fontosnak tartom, hogy a képzéssel foglalkozó, szakképzéssel foglalkozó
intézmények, centrumok egymással egyre inkább szövetségben, együttműködve
dolgoznak, de még fontosabbnak tartom azt, hogy a gazdaság szerepvállalóival
karöltve a köztestületekkel, a Kamarával karöltve tovább erősítsék azt a folyamatot,

23
ami az elmúlt időszakban kialakult. Ez alatt az elmúlt évtizedeket értem, mert az
együttműködés hiánya, az gyakorlatilag a folyamatok ellehetetlenülésével párosulhat.
Volt módom az elmúlt évtizedekben erre rálátni, a Kamara nyitottságát folyamatosan
tapasztalom e tekintetben. Azt javaslom e vonatkozásban kölcsönösen legyünk egymás
segítségére. Elnök asszony, köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem az
előterjesztő képviselőit, szeretnének-e reagálni a képviselő úr hozzászólására.
Molnár Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója: Köszönöm a szót.
Tisztelt Elnök asszony! Tisztelt Közgyűlés!
Köszönöm szépen képviselő úr hozzászólását. Egy dologra szeretnék rávilágítani. Az
általános iskolával nyilván nem tisztem most foglalkozni, de a meglátása nagyon
helyénvaló volt. viszont arra szeretnék rávilágítani , hogy a Szakképzés 4.0
Stratégiában is nagyon hangsúlyozottan megjelent, illetve a mi stratégiákban is, - mert
van egy helyi stratégiánk -, nagyon súlyosan és hangsúlyosan megjelenik a
kompetenciáknak a fejlesztése . Hiszen a cégek egyértelműen jelzik, hogy számukra
milyen kompetenciák a fontosak. Itt főleg a társas-, szociális kompetenciát helyezik
nagyon előtérbe, és erre több belső GINOP-os projektünkön keresztül is igyekszünk
választ adni és igyekszünk ezeket a kompetenciákat fejleszteni. Hiszen az a célunk,
hogy sikeres szakemberek kerüljenek ki az iskolarendszerből.
A munkaszerződéssel kapcsolatban pedig úgy gondolja képviselő úr, hogy az egy
nagyon nagyszerű lehetőség a diákok számára. Egyértelműen látszik, hogy a duális
képzés a jó út és a duális képzéssel járható út. Ebből a szempontból is el tudom
mondani, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Iparkamarával folyamatos
kapcsolatban vagyunk, igyekszünk minél jobb lehetőségeket teremteni, és az a cégek
által nyújtott juttatás és támogatás a diákok részére. Tehát én úgy gondolom, hogy ez
nem statisztika javító célzattal került bevezetésre, hanem a német-osztrák példa
egyértelműen mutatja, hogy ez a jó és ez a helyes út. 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. Egy nagyon fontos kérdéssel
foglalkozik most a Közgyűlés, amivel egyébként évtizedek óta küzdünk, hiszen
mindenki előtt teljesen világos, hogy a szakképzés sikeressége a leendő munkavállalás
sikerességének a záloga és egy permanens változás folyamatában vagyunk,
mondhatnánk évtizedek óta ebben az ügyben. Borsod megyében mindig is jelentős
mértékben a Kamarával együttműködve zajlottak ezek a változások, és mindig ez volt
a fő szempont, hogy a munkaerőképzés a munkaerőpiacnak megfelelően próbáljon
meg átalakulni. Ez egy rendkívül nehéz dolog, hiszen ez a munkaerőpiac egy nagyon
erőteljes és nagyon gyors változásban van folyamatosan, nem könnyű erre felkészülni,
és nem könnyű megtalálni azokat a szerkezeti elemeket, amelyek a leginkább ezt
lehetővé teszik. Én úgy tudom, hogy a most működő szakképzési centrumok egyre
inkább próbálnak megfelelni ezeknek a kihívásoknak, de semmiképpen sincsen
könnyű dolguk. Az sem új keletű probléma, hogy milyen kompetenciákkal és milyen
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tudáselemekkel kerülnek be ezekbe az intézményekbe a gyermekek az általános
iskolákból. Én azért úgy gondolom, hogy globálisan azt mondani, hogy
felkészületlenül, azért egy kicsit erős. Inkább az a probléma, hogy a gyerekek még
mindig nem feltétlenül választják a szakmai képzést, inkább a gimnáziumok irányába
próbálnak, különösen a jobban tanuló gyermekek jelentkezni. Ez is nagyon régi gond,
rengeteg statisztikát látunk ezzel kapcsolatban, sokszor beszéltünk arról, hogy is
tegyük a tanulók számára vonzóbbá a szakmatanulást, hiszen a szakképzésből is van út
a felsőoktatás felé és ez is lehet a gyerekeknek egy kedvezőbb alternatíva, esetleg a
gimnáziumokkal ellentétben is. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy
lehetőség van technikussá válni, hiszen ez egy régen nagyon elismert szakmai státusz
volt. Remélem, hogy a jövőben egyre inkább az lesz, és én köszönöm a szakképző
intézményeknek az ezen a területen végzett nem könnyű munkájukat és kívánom azt,
hogy a jelenleg folyamatban lévő változások kedvezően hassanak a munkájukra, az ott
dolgozó pedagógusok munkájára és a gyerekek eredményességére és a továbbiakban is
a sikeres együttműködést a Kamarával. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük Képviselő asszony
hozzászólását és, amennyiben nincs több hozzászólás, folytatjuk ezen napirendi
pontunkat.
A tájékoztatókhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a Közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk egyenként a tájékoztatók tudomásulvételéről.
Kérem, hogy először szavazzunk a Miskolci Szakképzési Centrum tájékoztatójának
tudomásulvételéről.
Köszönöm.
Megállapítom,
hogy
a
Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás
mellett
a
tájékoztatót
tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem a Közgyűlés tagjait, hogy
szavazzunk az Ózdi Szakképzési Centrum tájékoztatójának tudomásulvételéről.
Köszönöm.
Megállapítom,
hogy
a
Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás
mellett
a
tájékoztatót
tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem, hogy szavazzunk a Szerencsi
Szakképzési Centrum tájékoztatójának tudomásulvételéről.
Köszönöm.
Megállapítom,
hogy
a
Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás
mellett
a
tájékoztatót
tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzunk a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara tájékoztatójának tudomásulvételéről.
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Köszönöm.
Megállapítom,
hogy
a
Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás
mellett
a
tájékoztatót
tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen a szakképzési
centrumok képviselőinek.

7. Tájékoztató
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei
nemzeti
parkjainak
tevékenységéről
Előterjesztő: Veress Balázs, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója
Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója
Dr. Kovács Zita, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
igazgatója
A napirend előterjesztése és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható
a Mellékletek között 07. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztőket, illetve
képviselőiket: Veress Balázs igazgató urat, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
képviseletében, Rónai Kálmánné igazgató asszonyt, a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság képviseletében, valamint dr. Kovács Zita igazgató asszonyt, a Hortobágyi
Nemzeti Park Igazgatóság képviseletében.
Felkérem az előterjesztőket, illetve képviselőiket, hogy amennyiben szükségesnek
találják, az iménti bemutatás sorrendjében egészítsék ki a tájékoztatójukat.
Veress Balázs, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója: Elnök asszony!
Tisztelt Képviselőtestület!
Néhány percben szeretnék beszámolni a munkánkról. Ez egy jól ismert kép a
történetünkről. Területünk látszik. A Nemzeti Park Igazgatósága a nemzeti parkon
kívül, több védett terület felügyeletét is ellátja. Ez egy gyors bemutató, hogy
területileg be tudjanak minket határolni.
Gyakorlatilag nagyon gyorsan összefoglalva a 2019. év körülbelül az utóbbi 20 év
legjobb éve volt az Igazgatóság részére. Ez lehet, hogy nagy szónak hangzik, de 2018.
évben a bérrendezés a kollégáinknak 65 és 80%-os béremeléssel járt. 2019. évben
pedig, miután a kormányzat, már 100%-ig lenyitja a bérköltségeinket, ezért komoly
fejlesztési források is felszabadultak, tehát nem csak saját bevételből kell a bért és
egyéb költséget megtermelnünk. Ennek hatására 2019. évben, 18 év után végre
tudtunk a kollégáknak 3 hónapnyi motivációs és egyéb jutalmakat kiosztani. Tehát ez
egy olyan dolog volt, ami körülbelül 18 éve nem fordult elő.
Itt a tevékenységünknek egy gyors bemutatása. A kistermelői lóállománynak és az
állatállománynak megtermeljük teljes mértékben a takarmányt, illetve itt vannak a
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hektárok, hogy hány hektáron működünk, hány hektáron dolgozunk és hány hektáron
végeztünk konkrét tevékenységet a tavalyi évben. Ezek a kiküldött beszámolóban
részletesen benne vannak.
Én, amire fókuszálnék, azok inkább a fejlesztéseink. Ezek itt a konkrét erdészeti
tevékenységet érintő munkák. A Zemplénben haszonbérleti szerződéseken keresztül
hasznosítjuk inkább területeinket, illetve a most folyó pályázatunkhoz kapcsolódóan
gyep rekonstrukciókat fogunk végezni, de szándékaink szerint azok is haszonbérbe
fognak kerülni. Szárzúzást végzünk és invazziv eltávolítást. A gyalogakác fertőzöttség
a Bodrogzugban borzalmas méreteket öltött az utóbbi 30 évben, ezt próbáljuk
felszámolni és a gyepeket úgymond visszaállítani. A lóállományunk aktuális létszáma
164. Gyakorlatilag folytatjuk továbbra is ugyanúgy a tenyésztési programjainkat és az
értékesítést. Miután az őshonos támogatás miatt gyakorlatilag az érdeklődés megnőtt
az őshonos magyar fajták iránt, ezért nagy örömmel vesszük tudomásul, hogy jelentős
létszámot tudunk értékesíteni 1700 hektáron végeztünk erdészeti tevékenységet
ápolást, termelést, vágásokat, illetve telepítéseket.
Ami érdekesebb lehet, az a fejlesztéseink. Itt az utóbbi időszakban 7 KEHOP és 3
INRERREG projektet valósítottunk meg. Ebből a KEHOP, az jellemzően
természetvédelmi célú fejlesztések összességében. A 7 éves ciklusban, 2,9 milliárd
forint volt, illetve 3 INTERREG-es projektet tudtunk megvalósítani, ebből az egyik
még folyamatban van 1,1 milliárd forintért. Néhány KEHOP-ot is bemutatnék.
Gyakorlatilag ugyanazokkal a munkákkal megy tovább, újabb és újabb barlangokat
vonunk be, denevér-biztos lezárásokat alakítunk ki, tehát úgy zárjuk le a barlangokat,
hogy a denevérek bejussanak, illetve alapszelvény rekonstrukciókat hajtottunk végre.
Ez a Zemplén. A Zemplénben létrehoztunk egy új központot. Gyakorlatilag ennek a
központját felépítettük Bodrogkeresztúrban, illetve most fejeztünk be egy 600 milliós
gép beszerzést, teljesen fel lett szerszámozva a tájegység. Így az invazziv el távolítást,
illetve a szántóföldi művelést, mindent el tudnak végezni.
Ugyanez folyik az Agg teleki részen. Mivel ők jobban el vannak látva
infrastruktúrával, így gyakorlatilag a pótlását végezzük részben a lovas pályázatból,
részben pedig egy erdős pályázatból. Ennek az építkezése még hátra van. Ez a
pályázat biztosítja az aggteleki résznek az infrastruktúra utánpótlását.
És talán, ami a legnagyobb érdeklődésre tart igényt. Gyakorlatilag 15-18 évvel ezelőtt
járt le a gyógybarlang minősítése a Baradla-barlangnak, illetve a Béke barlangnak.
INTERREG pályázatból próbáljuk megszerezni újra ezt a minősítést. Az edelényi
kórházzal közösen végezzük a próbaterápiákat. sajnos a COVID ezt félbeszakította, de
reményeink szerint fogjuk tudni folytatni és a próbát teljes mértékben be tudjuk
fejezni. Kialakítottunk egy klímaterápiás helyiséget. A Béke barlangon kívül, a
Baradla barlangra is megszerezzük ezt a minősítést . Ez egy nagyon régi igénye a
helyben élőknek, én nagyon remélem, hogy ezt a tevékenységet kezdjük újra, magam
is hiszek abban, hogy - mivel ez ellentétes szezonban megy, tehát nyáron nem lehet
csinálni, csak tavasszal, ősszel meg télen kiegyenlíti a szezonból eredő
egyenetlenséget. Illetve, mivel 2- 3 hetes ott tartózkodási idővel hatékony a terápia,
ezért nyilván nem egy-két éjszakára érkeznek ezek a vendégek. Nagyon fontosnak
tartanám, és kérem a Tisztelt Önkormányzatot, Képviselő Urakat és Hölgyeket, hogy
az ehhez kapcsolódó, mint egy szőnyegfejlesztést toljanak a fejlesztés alá, mert
gyakorlatilag a térségben nincsen olyan fejlesztés, ami az ott tartózkodókat
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programokkal látja el. Ha bemegy a beteg a barlangba, mondjuk, ott van 4 órát, addig
a kísérő hozzátartozó mit tud csinálni? Tehát egy komplex térségfejlesztésre lenne
szükség, mert az, hogy egyet-egyet pontszerűen fejlesztünk, és hiányoznak alapvető
dolgok, úgy nehéz lesz ezt úgy kiterjeszteni, hogy igazán sikeres legyen.
Csináltunk a Bodrogzugban egy vízitúra programot. Ez gyakorlatilag elindult, végig a
szlovák oldaltól le a Bodrogzugig már járható. Ezen kívül csináltunk 4 országos
pályázatot. Felújításra került 3 szálláshelyünk, a Nomád-Baradla Kemping, a
Kövirózsa Aggtelken, a Szalamandra ház Szögligeten. Ezek kisebb, úgymond
ráncfelvarrások a területen, nem túl nagy programok, de tulajdonképpen az érkezőknek
a komfortérzetét növelik. Ennyi lett volna. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen.
Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója: Tisztelt Elnök
Asszony! Tisztelt Közgyűlés!
Tekintettel arra, hogy a bizottságoknak nagyon részletes szakmai anyagot küldtünk
meg, azokat az információkat, amelyek egyrészt a szakmai tevékenységünkről,
másrészt
a
gazdálkodási
tevékenységünkről
szólnak,
azt
részletesen
tanulmányozhatták abban a szakmai anyagban. Az én kiegészítésem arra vonatkozik,
hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi terület és kezelő,
milyen egyéb információkat tud nyújtani az Önök számára, illetve a térség számára.
Szerettem volna bemutatni, hogy mi is a mi helyünk. Tehát gyakorlatilag az új életrajzi
régió, a Pannon Biogeográfiai Régió, ahol elhelyezkedünk az Európai Unió közepén.
Tehát, ha Magyarország területét nézzük, a nemzeti parkok teljes mértékben lefedik a nemzeti park igazgatóságok - az ország területét. Az előbb hallottunk az Aggteleki
Nemzeti Parkról és ott láthatjuk a Bükki Nemzeti Park elhelyezkedését. A területét
tekintve a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Borsod, Heves és Nógrád megyét érinti.
Maga a Bükki Nemzeti Park egy kicsikét sötétebb folttal, ott a Bükk közepén
található. A székhelyünk Egerben található. A működési területünk közel 900 ezer
hektár, ebből a védett természeti terület a 125 ezer hektárt közelíti meg.
A Borsodi kitekintés: a leglényegesebb a Dél-Borsodi Tájegység, a Kelet-Bükki
Tájegység és egy rész érintettség a Tarna-Lázbérci Tájegység, Ózd környéke és azok
a további területek. A Nemzeti Park Igazgatóság ezeket a különféle színnel, folttal
jelölt különleges védettségi területeket tartja számon, ahol szigorúbb előírásokat
tartalmaz mindenféle tevékenységre. A Bükki Nemzeti Park alapfeladata a
természetvédelmi közszolgáltatás és a jogszabályban meghatározott közhatalmi
tevékenység, a természetmegőrzés, az értékmegőrzés. Itt nemcsak az élő természeti
értékekről van szó, hanem a földtani, táji, élettelen, régészeti, kultúrtörténeti,
hagyományos gazdálkodási formákról és mindezek bemutatásáról oktatási és
turisztikai céllal. A leglényegesebb feladataink: a természet állapotának felmérése, a
védett természeti területek kezelése és a fajmegőrzési programok. Itt villantottam
néhány fotót. Jobboldalon fent lehet látni, hogy milyen pontszerű felmérések adják azt
a jelentős adatbázist, amivel rendelkezik a Nemzeti Park Igazgatóság és esetleges
megkeresésekre ezek kel kapcsolatban adatot szolgáltatunk.
Látszik a Furioso-north star ménesünknek néhány tagja, illetve a kárpáti borzderes
szürkemarha, amelyek a génmegőrzési programban vesznek részt, illetve különleges
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fajok, akár a csíkos szöcskeegér, a fekete bödöncsiga és a szegfű, amely érdekes lehet
még a Nemzeti Park Igazgatóság tevékenységében.
Abban a tekintetben, hogy Borsod megyéről beszélünk, szeretném kiemelni a Borsodi
Mezőség Tájvédelmi Körzetet. Itt a Mezőségi Tájvédelmi Körzetben létesült
Szentistván és Tiszabábolna között egy területkezelési központ, a Batúz-tanya
Területkezelési Központ, amely közel 1000 hektáros védett természeti területet kezel
különféle állatfajtákkal. Itt kapott helyet a Furioso-north star ménesünk, ami körülbelül
jelenleg 100 egyedből áll. Itt vannak merinók , illetve magyar tarka szarvasmarhák.
Szintén ezen a területen - a legeltetéssel karbantartott területen - találkozhatunk
azokkal a védett fajokkal, amire különféle programok is épülnek a túzok, a kék vércse,
a szalakóta. Itt található Borsodban az egyetlen magyarországi élőhelyén a csíkos
szöcskeegér.
A természetvédelmi vadállomány-szabályozás kapcsán meg kell említenem, hogy a
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 3 vadászterülettel rendelkezik. Itt konkrétan
Borsodban kettő, az egyik a Dél-Borsodi területen, a másikon pedig most teljesen
frissen Kesznyétenben kaptuk meg gazdálkodóként a vadászati jogot, úgyhogy ezzel
kapcsolatban is szoros együttműködés van.
Ha pályázatokról szeretnék beszélni, akkor a pályázatok tekintetében az elmúlt uniós
ciklusban közel 9 milliárd forint értékben valósítottunk meg a teljes igazgatóság
területén projekteket. Ebben a pályázati uniós ciklusban pedig 7 milliárd forint már a
támogatási szerződéssel rendelkező programjaink száma. Szintén Borsodra
koncentrálva a cseppkövek és denevérek pályázatban több fejlesztést - 38 fejlesztést hajtottunk végre 480 millió forint értékben. Többek között a lillafüredi Anna és Szent
István Barlang is kapott a fejlesztési keretből. A lillafüredi szintén azért érdekes, mint
ahogy előttem az Aggteleki Nemzeti Park elmondta, hogy gyógyhely a lillafüredi
Szent István barlang.
Az évmilliók dokumentumai szintén az élettelen természeti értékekre fókuszál.
Dédestapolcsány, Nekézseny, Cserépfalu és Miskolc településen történtek fejlesztések
17 helyszínen, 480 millió forint értékben. A földvárak tekintetében - szintén nem
nagyon ismert a nagyközönség számára -, de a földvárak olyan kulturális régészeti,
történeti értékeket rejtenek, amelyek jelentős információval szolgálnak eleink
életmódjáról. Ezzel kapcsolatban is a Természetvédelmi Őrszolgálat a területen aktív
közreműködést végez. Fülkéssziklák, kaptárkövek: a szomolyai kaptárkövekről el kell
mondanom, hogy már egyrészt Hungarikum címet kapott, másrészt pedig természeti
emlék szerint védetté lett nyilvánítva. A kaptárkövekkel kapcsolatban 21 helyszínen
történik fejlesztés, szintén 180 millió forint értékben.
A Bükki Nemzeti Park volt a 3. megalakult nemzeti park és mi voltunk az elsők,
akiknél jelentős erdőterülettel alakult meg a nemzeti park és az igazgatóság. Az erdős
területeken jelentős munkáink, így feladataink vannak. A fafajok változásával, a
klimatikus változással kapcsolatban sokkal inkább oda kell figyelnünk az összetételre.
Őshonos fafajokat szeretnénk telepíteni a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén,
erre 350 millió forintos KEHOP fejlesztést kaptunk. A területi jelenlét
hatékonyságának fokozása érdekében Természetvédelmi Őrszolgálat Irodát, Kezelési
Központot alakítottunk ki Tardon, illetve gépjárműveket szereztünk be, monitoring
eszközöket és megfigyelő eszközöket. Szintén az elmúlt időszakban megvalósult
projektjeink, azok a projektek, amelyekre közvetlenül Brüsszelből pályáztunk, itt a
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szalakóta, a túzok és a tölgyes erdők védelmére vonatkozó pályázatunk érdemel
említést.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságon , a Bükki Nemzeti Park belső területén
szálláshely fejlesztési programokat hajtottunk végre. Tavaly novemberben sikerült a
Geopark Panziót megnyitnunk. Bal oldalon a bükkszentkereszti panzió látképe látható,
illetve felújítottuk a Borostyán Vendégházunkat, illetve a rejteki kutatóháznak a
felújítása szintén most zajlik, ami június 15-én átadásra került. Tehát azokat a
természetismereti bemutatásokat erdei iskolákat nagyon kulturált körülmények között
tudjuk megoldani, ami ugyanúgy feladatunk, mint a természeti értékek őrzése.
Egy kicsit távolabb kezdve a Geoparkról szeretnék egy szót szólni. Általában mi is a
Geopark? A földrajzi, földtani adottságokra épülő értékvédelmet, hagyományőrzést és
térségfejlesztést szolgáló együttműködés. 2010. áprilisa óta, ebben a geoparki hálózat
működtetésben aktívan részt veszünk a Novohrad-Nógrád Geoparkkal együttesen. És
most eljött az az idő, hogy a Bükkvidék Geoparkot is megalapítottuk. 2017-ben jött
létre maga a Bükki kezdeményezés és lehet látni a megyehatárt, hogy egy picikét
kettévágja a Bükköt, de lényeg az, hogy a Bükk, a Bükk környéke, a Bükkalja részt
vesz ebben a térségfejlesztési koncepcióban. Ennek pontosan az a lényege, hogy az
UNESCO egy olyan keretet nyújt, keretet ad, amiben hálózattá tudjuk fejleszteni
azokat a pontszerű programokat, amelyet a települések, a természeti értékek
jelentenek. Ez természetesen mivel geoparkról van szó, földtani, földrajzi örökségre
alapul, geológiai értékekre alapul, de nyilván egy olyan térségfejlesztési eszköz,
amelyben a helyiek is jelentős szerepet kaphatnak. Tehát 2017-ben alapította 4
önkormányzat és a változatos geológiai értékek bemutatására szól. Bal oldalon van egy
kis dokumentum első lapja, aminek az aktualitása most különleges, ugyanis ezen a
héten fogjuk beadni az UNESCO felé a csatlakozási szándékunkat. A Magyar Nemzeti
Geopark Bizottságnak a támogató levelével fogjuk ezt megtenni, jelenleg már a
támogató nyilatkozat kiadása folyamatban van, úgyhogy 1- 2 nap és benyújtjuk
csatlakozási szándékunkat.
A Furioso-north start már említettem, tehát az az őshonos nemzeti kincs, ami a Batúztanyán talált helyszínre. Nagyon jó ménvonalakat, kancavonalakat tudunk biztosítani.
Ennek a fejlesztése nemcsak magának az őshonos állatállománynak a fejlesztése,
hanem a területkezelés szempontjából is nagyon hasznos. Szintén említettem már a
különleges fajainkat. A fekete bödöncsiga azért érdekes, mert ennek a bizonyos
Pannon Biogeográfiai Régiónak, amit a legelső dián mutattam, endemikus bennszülött
csigafaja . Élőhelyeiről már kipusztul és a világon csak öt populációját tartják számon .
Ennek a fejlesztésére vannak most terveink és elképzeléseink. Konkrétan a kácsi
langyos forrásban található ez az állomány, úgyhogy arra fogunk fókuszálni. A másik
pedig a magyar szöcskeegér, amelyet a Természetvédelmi Világszövetség
veszélyeztetett státusszal ismert el. Magyarországon ez a legritkább gerinces állat, így
minősítették. Úgyhogy őrá is gondot kell fordítani, szintén a Borsodi Mezőségben
található. Nagyragadozóink, erről csak két mondatot szeretnék mondani . Itt vannak,
velünk vannak, együtt kell velük élni, akár farkasról, akár medvéről beszélek. A
Nemzeti Park Igazgatóság elindított egy olyan tájékoztató kampányt, amelyben
ezekkel a nagy ragadozókkal való együttélés szabályaira hívta fel a figyelmet és
gyakorlati segítséget és együttműködést is ajánlunk. És középen a hiúz. És ezek a nagy
ragadozók mit is szeretnek? A háborítatlan természeti környezetet. Sajnos el kell
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mondanom ennek a kapcsán, hogy a védett természeti területeken nagyon nagy
háborítást jelentenek, azok a technikai sportok, amelyeket engedély nélkül végznek.
Hangsúlyozom, engedély nélkül. Ezek a képek arról tesznek tanúbizonyságot, hogy
engedély nélküli quadozás és motorozás történt. Nem akarom felidézni azt, hogy az
elmúlt napokban quad és motor összeütközésével halálos baleset történt . Nem
szeretnénk ilyet. Egy mondat az engedélyezésekről. Nagyon sok esetben meg kell,
hogy keressék a beruházók a Nemzeti Parkot bizonyos beruházások tekintetében.
Nagyon kérek minden Tisztelt Közgyűlési Tagot, a beruházás előtt jöjjenek el és
beszéljük át a területet, az engedélyezések módját és formáját, mert akkor sokkal
hamarabb tudunk esetleg véleményt mondani és együtt tudunk továbbgondolkozni a
különféle beruházások megvalósításának lehetőségeiről.
És most jönnek azok a fejlesztések, amelyek már folynak. A Bükki Csillagda
Répáshuta fölött, már előkészületi fázisban van. Jobb oldalon két képet, egy drónról
készített képet szerettem volna bemutatni, amin már látszik az alapozási
munkálatoknak a sora. A jövő év nyarán nagyon bízom benne, hogy azt az
asztroturisztikai látogatóközpontot át tudjuk adni, amiben csillagot tudunk vizsgálni,
távcsővel napot tudunk vizsgálni, naptevékenységet, planetáriumot tudunk bemutatni,
különféle virtuális élményeket átélni, az űrbeli létnek a különlegességeit bemutatni és
meteorit kiállításunk is lesz. A következő vágyunk a Szeleta Park Látogatóközpont,
amit Miskolc határában tervezünk elkészíteni. Ennek még forráshiánya van, úgyhogy
ezzel kapcsolatban folynak egyeztetéseink, hogyha ez a Látogatóközpont megvalósul,
akkor a következő dián láthatjuk, hogy milyen elemekkel lesz tarkított. Lesz egy
kiállítás, egy beltéri játszóház, egy kültéri játszótér, úgyhogy ennek megfelelően ez
lesz úgymond a zászlós hajó a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság borsodi
fejlesztéseinek tükrében. Köszönöm a figyelmet.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen Igazgató úr és
Igazgató asszony kiegészítését. Az előterjesztést egy bizottság véleményezte.
Felkérem a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Aros János, Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Köszönöm Elnök
asszony. Bár bizottsági ülésen napirendi pontjaink között szerepelt, előterjesztő
hiányában bizottságunk nem tárgyalta ezt a napirendi pontot, így érdemi segítséget
most, a Közgyűlés munkájához nem tudunk adni.
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 tájékoztatókhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem
a Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk egyenként a tájékoztatók tudomásulvételéről.
Kérem, hogy először szavazzunk az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
tájékoztatójának tudomásulvételéről.
Köszönöm.
Megállapítom, hogy
Közgyűlés 23 igen, 0 nem és
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tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem a Közgyűlés tagjait, hogy
szavazzunk a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatójának tudomásulvételéről.
Köszönöm.
Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 23 igen, 0 nem és 0
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem, hogy szavazzunk a Hortobágyi
Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatójának tudomásulvételéről.
Köszönöm.
Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 23 igen, 0 nem és 0
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen.

8. Tájékoztató a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgtóság Borsod-AbaújZemplén Megyei Kirendeltségének 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő:Virányiné Szabó Zsuzsanna, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének
igazgatója
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 08. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: A napirendi pont tárgyalásánál
előterjesztőként köszöntöm Virányiné Szabó Zsuzsanna asszonyt, a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének
igazgatóját. Felkérem, igazgató asszonyt, hogy amennyiben szükségesnek találja,
egészítse ki a tájékoztatóját.
Virányiné Szabó Zsuzsanna, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének igazgatója: Tisztelt Elnök
asszony! Tisztelt Közgyűlés! Nem szeretném kiegészíteni a tájékoztatót, csak
szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem, a megyei közgyűlésnek hogy
a Kossuth Zsuzsanna Díj átadásával a megyében a szociális szférában dolgozó
embereknek is megemlékeztek a munkájáról.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést
egy Bizottság véleményezte. Felkérem az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil
Kapcsolatok Bizottságának elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok
Bizottságának elnöke: Köszönöm szépen Elnök asszony. Tisztelt Közgyűlés!
Bizottságunk a tájékoztatót 9 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul vette.
Köszönöm.
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, a tájékoztatókhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem
a Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Köszönöm.
Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 22 igen, 0 nem és 0
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen Igazgató asszony.
Most pedig zárt ülés következik.
A zárt ülésen részt vesznek: A közgyűlés tagjai, dr. Lupkovics Beáta jegyző asszony,
Szombatiné Dr. Sebők Emese aljegyző asszony, Dr. Simon Tibor kamarai jogtanácsos,
Simon Gáborné informatikus és dr. Fedor Edit jegyzőkönyvvezető.
Kérem vendégeinket, hogy az üléstermet a zárt ülés időtartamára szíveskedjenek
elhagyni.
(Zárt ülést követően)

13. Egyebek
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Nem szeretnék hosszasan beszélni.
Köszönöm mindenkinek a részvételt. A nyári időszakra mindenkinek kellemes
pihenést kívánok. A Közgyűlés ülését ezennel bezárom. Amint az képviselő társaim
előtt ismert, Magyarország Kormánya a 2020. március 11-én 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.
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Miskolc, 2020. június 29.

Dr. Lupkovics Beáta
jegyző

Bánné dr. Gál Boglárka
a közgyűlés elnöke

