Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
IV-2069-21/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2020. szeptember 17. 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.)
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Aros János
Bánné dr. Gál Boglárka
Bíró László
Budai Erzsébet
Csiger Lajos
Dr. Csuzda Gábor
Farkas Péter Barnabás
Gúr Nándor László
Hajdu Hajnalka
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Kiss Sándor
Knopp Richárd
Kovács József
Majoros László Ferenc
Marton Péter
Nagy-Korsa Judit Anna
Pap Zsolt
Dr. Solymosi András János
Szabó Gergely
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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: Köteles László, Kulcsár Ildikó.
Meghívottak:
A. Országgyűlési képviselők
1. Csöbör Katalin
2. Hubay György
3. Riz Gábor
4. Demeter Zoltán
5. Dr. Hörcsik Richárd
6. Tállai András
7. Jakab Péter
8. 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. Orbán Máté Julianna, a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai
Területi Együttműködési Csoportosulás igazgatója (meghívó szerinti 4.
napirend)
2. Marczin Eszter, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara (meghívó szerinti 6. napirend)
3. Hangó Pál, a MÁV-START Vasúsi Személyszállító Zrt. igazgatója
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nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
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(meghívó szerinti 7. napirend)
4. Garamvölgyi Mihály, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. pályavasúti
területi igazgatója (meghívó szerinti 7. napirend)
5. Kocsis Tibor, a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. üzemvezetője
(meghívó szerinti 7. napirend)
6. Dr Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vezérigazgatója
(meghívó szerinti 8. napirend)
7. Nagy Lajos, a Bükk-Térségi LEADER Egyesület elnöke (meghívó
szerinti 9. napirend)
E. a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
1. Szebényi Gáborné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Területi
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. Farkas László, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Területi
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
3. Szónoczki Mária, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ruszin Területi
Nemzetiségi Önkormányzat
4. Veresné Gergely Angéla, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák
Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
F. a sajtó képviselői
1. Észak-Magyarország
2. Európa Rádió
3. Irány TV
4. KULCS Magazin
5. MIKOM Kft.
6. MTI
7. Putnok Városi TV
8. Rádió M
9. RTL Klub
10. Szent István Rádió
11. TV2
12. Zemplén TV
13. Sajómente hírportál
14. Szuperinfó
15. Globo TV
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak: Dr.
Lupkovics Beáta jegyző, Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző, Balla Éva osztályvezető,
Surmann Antal osztályvezető, Mácsai Mónika Melinda osztályvezető, dr. Simon Tibor
kamarai jogtanácsos, Simon Gáborné informatikus, Szigeti-Molnár Krisztina
jegyzőkönyvvezető.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 02.
sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! 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 a 29 megyei önkormányzati képviselőből
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27 fő van jelen. Az ülést megnyitom. Előzetesen Köteles László és Kulcsár Ildikó megyei
önkormányzati képviselők jelezték távolmaradásukat.
Kérem, szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni. Jelenléti szavazást kérek, szíveskedjenek
megnyomni az igen gombot.
Megállapítom, hogy 27 megyei önkormányzati
képviselő van jelen az ülésteremben. A testület
határozatképes.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tamás Barnabás képviselő úr ügyrendi
hozzászólásra jelentkezik, megadom a szót képviselő úrnak.
Tamás Barnabás: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Szeretném tájékoztatni a
Közgyűlést a Pénzügyi Bizottsági ülésen történtekről, ugyanis ott Bíró László alelnök úr
megjelent a fotósával és fotót akart készíteni az ülésről, amit meg is tehet egyébként, csak
megszavaztattam a bizottságot és a bizottságnak egy része elzárkózott az elől, hogy ezeken a
fotókon szerepelhessen. Én úgy gondolom, hogy a bizottsági ülést nem kellene
kampánycélokra használni. Inkább arra, hogy ott érdemi döntések szülessenek, hiszen tudjuk
nagyon jól, hogy Bíró László több, mint a felén az üléseknek nem vett részt. Én úgy
gondolom, hogy első az, hogy a Pénzügyi Bizottságnak a munkáját segítsük, nem pedig az,
hogy kampány célra használjuk. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Képviselő úr is ügyrendi nyomott, megadom
az ügyrendi hozzászólásra a szót.
Bíró László: Köszönöm szépen. Én úgy érzem, hogy akkor, amikor időben tájékoztattam
Elnök urat arról mielőtt a bizottsági ülés elkezdődött, hogy hoznék egy sajtó fotóst
gyakorlatilag magammal, ő azt mondta, hogy nyugodtan, Ő ennek nem látja semmi akadályát,
majd ugye az ülésen sikerült eldönteni azt, hogy a közszereplőket egy bizottsági ülésen, egy
nyilvános bizottsági ülésen nem lehet fényképezni. Mi természetesen ehhez tartottuk
magunkat, ennek szellemében azokat a fotókat, amiket elkészítettünk nem hoztuk
nyilvánosságra, nem használtuk semmiféle kampánycélra. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Szalai Szabolcs frakcióvezető úrnak adom
meg a szót.
Szalai Szabolcs, a FIDESZ-KDNP frakcióvezetője: Köszönöm szépen Elnök Asszony.
Tisztelt Közgyűlés! Bíró úr szólt, hogy időben jelezte. Mi is szeretnénk időben jelezni azt,
hogy a Fidesz-KDNP frakció tagjai nem kívánnak részt venni Bíró úrnak a választási
kampányában, tehát nem szeretnénk továbbra sem a fotókon szerepelni. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Én is értesültem képviselő
úr a Pénzügyi Bizottsági megnyilvánulásáról. Én a saját véleményemet szeretném ehhez még
hozzáfűzni. Azt gondolom, ha eddig nem volt fontos az, hogy a megyei közgyűlés üléseiről az
Önök részéről, vagy az Ön részéről fotó készüljön, akkor ne a kampányban készüljön, és ne
erre használjuk föl a megyei közgyűlés üléseit. Farkas Péter Barnabás frakcióvezető úr
ügyrendi hozzászólásra jelentkezik.

4
Farkas Péter Barnabás, a Jobbik-MSZP-Momentum-Mindenki Magyarországa
frakcióvezetője: Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni Elnök asszonytól, illetve
Jegyző asszonytól, hogy van-e bármi jogi akadálya annak, hogy fénykép készüljön egy
nyilvános ülésen, hiszen tudomásom szerint közszereplőként, közfeladatot ellátóként ebben a
plénumban erre lehetőséget biztosít a jog. De szeretném megkérdezni, hogy van-e ennek
akadálya. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Természetesen jogi akadálya annak nincs,
hogy fotó készüljön, fotódokumentáció készüljön a nyilvános ülésről. Szintén a saját
véleményemet fogom megfogalmazni akkor, amikor azt mondom, hogy véleményem szerint
nem etikus, mert ha 8 éven keresztül nem volt fontos, akkor miért pont most kell a megyei
közgyűlés, illetve a bizottság ülését kampánycélra fölhasználni. Saját véleményemet
mondtam. Gúr Nándor képviselő úr ügyrendi hozzászólásra jelentkezett. Megadom neki a
szót.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen Elnök asszony. Én is a saját véleményemet mondom.
Itt a közgyűlésen, fényképezőgépek kattognak közben, három kamerával állok szemben, de
semmi bajom ezzel, hiszen bármelyikünk, aki közszerepet vállal, az nyilván a nyilvánosság
előtt is kell, hogy vállalja mindazt, amit mond, és mindazt, amit csinál. Ilyen értelemben
akkor vagy most itt ugyanannak nincs helye, mint ami ellen ágálnak a bizottsági ülésen.
Szerintem van helye, vagy ugyanúgy van hely egy bizottsági ülésen is. És a 2. mondatomhoz
pedig annyi, hogy ha már egy ilyen fajta idézőjelbe tett cirkuszt kezdenek el konkrét ügyek
kapcsán, akkor arra szeretném figyelmeztetni Önöket, hogy a közgyűlés ülésén szakmai
ügyekkel és soha ne politikai vetületű dolgokkal foglalkozzon a Közgyűlés többsége.
Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Egy mondattal szeretnék
reagálni. Ha 8 éven keresztül a választók tájékoztatása nem volt fontos, akkor még mindig
nem értem, hogy most ebben a helyzetben, illetve értem, hogy miért fontos. Tehát legalább a
választókat ezzel ne befolyásoljuk, illetve nem is az, hogy ne befolyásoljuk, ne tévesszük
meg. Köszönöm szépen.
Közmeghallgatás következik.
A Közmeghallgatást és a szünetet követően
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Folytatjuk munkánkat, jelenléti szavazást
kérek. Szíveskedjenek megnyomni az igen gombot.
Köszönöm. Megállapítom, hogy 25 megyei
önkormányzati képviselő van jelen az
ülésteremben, a testület határozatképes.

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: A Közgyűlés ülésének napirendjére a 2020.
évi munkatervtől eltérően teszek javaslatot.
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Javaslom, hogy a munkaterv szerinti 10. napirendi pont: „Tájékoztató a Fenntartható Energiaés Klíma Akcióterv (SECAP) végrehajtásának tapasztalatairól” című előterjesztés
megtárgyalására későbbi időpontban kerüljön sor. A humánjárvány miatt kihirdetett
veszélyhelyzet nagymértékben hátráltatta a LEADER helyi akciócsoportokat az akcióterv
végrehajtásában, ezért a jelen helyzetben nem időszerű a tájékoztató megtárgyalása. Emiatt
már a kiküldésre került meghívóban sem szerepelt ez a napirendi pont. Ennek megfelelően a
kiküldött meghívóban foglaltak szerint teszek javaslatot a Közgyűlés napirendjére.
Kérdezem, 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.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
27 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal
elfogadta a napirendi javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
49/2020. (IX. 17.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 17.-ei
ülése napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 17.-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2020. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről, javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke

2.

Javaslat a TOP-5.3.2-17 kódszámú, „Megyei identitás erősítése” című felhívásra
támogatási kérelem benyújtására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke

3.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2020. I. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár
Bizottság elnöke

4.

Tájékoztató a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke

5.

Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00014 azonosító számú, „Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi
programokhoz kapcsolódóan” című pályázat előrehaladásáról
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
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6.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara 2019. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke

7.

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Homolya Róbert, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. elnökvezérigazgatója,
Ungvári Csaba Gergely, a Volánbusz Közlekedési Zrt. igazgatóságának
elnöke

8.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyét érintő turisztikai fejlesztésekről
Előterjesztő: Dr. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vezérigazgatója

9.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében elismert LEADER
Akciócsoportok Helyi Fejlesztési Stratégiáinak időarányos végrehajtásáról
Előterjesztő: a megyei LEADER HACS-ok vezetői

Helyi

10. Egyebek
11. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja 2020. évi adományozására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
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.
Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a hivatkozott törvényi rendelkezés alapján az elfogadott
napirendi pontok közül zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra a 11. napirendi pont:
„Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja és a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja 2020. évi adományozására” című
előterjesztés.

1. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2020. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről, javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
03. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem dr. Lupkovics Beáta jegyző
asszonyt, hogy az előterjesztést ismertesse.
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Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés, tisztelt
Elnök asszony. Az államháztartásról szóló törvény hatályos rendelkezései ugyan nem teszik
kötelezővé a költségvetés féléves teljesítéséről szóló beszámoló Közgyűlés elé terjesztését,
azonban megfelelve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezéseinek,
valamint azért, hogy a Közgyűlés tagjai is tájékoztatva legyenek, elkészítésre került a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató.
A Közgyűlés az 1/2020. önkormányzati rendeletével döntött a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, melyben a költségvetési bevételek és
kiadások részletes bemutatása mellett törekedtünk a bevételek és kiadások egyensúlyának
megteremtésére.
A 2020. évi költségvetés tervezése során alapvető szempont volt a költségtakarékosság, az új
és meglévő kötelező feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásához szükséges pénzügyi
keret átgondolt felhasználása. Ezen alapelveket követve valósult meg az I. féléves
gazdálkodás is, melyet a tájékoztató tényadatai is alátámasztanak.
Az I. félévi gazdálkodási adatokból jól látható, hogy a takarékos gazdálkodásnak
köszönhetően a kiadások tekintetében a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 34,56
%-os szinten áll.
A bevételek vonatkozásában elmondható, hogy igyekeztünk és a jövőben is igyekezni fogunk
a bevételeink növelésére, ezt igazolja az is, hogy a féléves teljesítés a módosított
előirányzathoz viszonyítva, 67,71%. –os szinten van.
Ez alapján kijelenthető, hogy pénzügyi helyzetünk stabil, likviditási gondjaink nincsenek.
A Rendelet ez ideig egy alkalommal került módosításra.
A költségvetési rendelet újabb módosítását a beérkező többletbevételek és a szükséges
átcsoportosítások indokolják. Az előterjesztésben részletesen bemutatásra kerültek ezek az
előirányzat-mozgások, amelyek különböző támogatási összegek beépítését jelentik a
költségvetésbe.
A javasolt előirányzat módosítások befolyásolják a 2020. évi pénzügyi terv bevételi és kiadási
keretszámait, melynek következtében szükséges a Rendelet mellékleteinek módosítása is,
amelyet szintén tartalmaz az előterjesztés.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés végén a
keltezésben elírás történt, természetesen az előterjesztés a 2020. évben készült. Köszönöm
szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a
négy bizottság véleményezte. Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet is 7 igen, 0 nem és 3
tartózkodás mellett elfogadásra javasolta 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 a szót. Tisztelt Közgyűlés! A bizottságunk a határozati javaslatot is és a
rendelet-tervezetet is 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek. Köszönöm.
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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 a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet 7 igen, 0 nem, 3 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolja.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Területfejlesztési és
Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Elnök asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk mind a határozati javaslatot, mind a rendelet-tervezetet 8 igennel, 0
nem és 0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Amennyiben nincs, az előterjesztéshez egy határozati javaslat és egy rendelet-tervezet
kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni először a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
18 igen, 0 nem és 9 tartózkodás mellett
elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
50/2020. (IX. 17.) határozata
Tárgy: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén
költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Megyei

Önkormányzat

2020.

évi

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Felelős: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a rendelettervezet elfogadásáról, melyhez minősített többség szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
18 igen, 0 nem és 9 tartózkodás mellett
elfogadta a rendelet-tervezetet.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2020. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) 2020. évi költségvetését
418 409 675 Ft
653 121 851 Ft
-234 712 176 Ft
-228 892 086 Ft
-5 820 090 Ft

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

248 792 176 Ft
14 080 000 Ft

Finanszírozási bevétellel,
finanszírozási kiadással,

667 201 851 Ft

Bevételi, kiadási főösszeggel

állapítja meg. (1.1. melléklet)”
2. §
A Rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.
melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. melléklete lép.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő
második napon hatályát veszti.
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A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálható a Mellékletek között
04. sorszám alatt.

2. Javaslat a TOP-5.3.2-17 kódszámú, „Megyei identitás erősítése” című felhívásra
támogatási kérelem benyújtására
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a 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.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Köszönöm szépen. A Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága közzétette Magyarország
Kormányának felhívását a megyei önkormányzatok részére, a települések, térségek közösségi
kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése érdekében.
A felhívás alapján közösségi, térségi, megyei és települési identitást erősítő akciók, például:
közösségi és szabadidős programok, kulturális és természeti örökség megismertetésére,
megőrzésére irányuló helyi – térségi - megyei közösségi kezdeményezések, hagyományalapú
tudás erősítésére épülő programok valósulhatnak meg.
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. szeptember 24. napjáig van lehetőség.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat számára elkülönített indikatív keretösszeg:
500 millió Ft.
Az előterjesztés részletesen bemutatja a felhívás szakmai tartalmát, a megvalósítható
tevékenységeket és a határozati javaslat javaslatot tesz arra, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat nyújtson be támogatási kérelmet a TOP-5.3.2-17 kódszámú, „Megyei
identitás erősítése” című felhívásra. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Az előterjesztést három
bizottságunk 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 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolta a Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Pénzügyi
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés!
Bizottságunk 10 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Területfejlesztési és
Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
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Aros János, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Területfejlesztési és
Turisztikai Bizottság 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett javasolja a támogatási kérelem
benyújtását.
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
51/2020. (IX. 17.) határozata
Tárgy: Javaslat a TOP-5.3.2-17 kódszámú, „Megyei identitás erősítése” című felhívásra
támogatási kérelem benyújtására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a TOP-5.3.2-17 kódszámú, „Megyei identitás erősítése” című felhívásra
támogatási kérelem benyújtására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
1.

A Közgyűlés úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló TOP-5.3.2-17 kódszámú,
„Megyei identitás erősítése” című felhívásra.
Felelős: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Határidő: 2020. szeptember 24.

2.

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a támogatási kérelem benyújtása érdekében
szükséges intézkedéseket megtegye és a kapcsolódó dokumentumokat aláírja.
Felelős: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Határidő: 2020. szeptember 24.

3.

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a támogatási kérelem benyújtásáról, valamint a projekt
megvalósításának előrehaladásáról tájékoztassa a Közgyűlést.
Felelős: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

3. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2020. I. félévi
tevékenységéről
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Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár
Bizottság 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: Köszönöm. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Értéktár Bizottság a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és
az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. Kormányrendelet
előírásainak megfelelően folyamatosan beszámol elvégzett tevékenységéről, munkájáról, elért
eredményeiről.
A Bizottság a 2020. év első felében egy alkalommal ülésezett, 2020. február 3-án. Az ülésen
megtárgyalásra és a megyei értékek közé felvételre kerültek a következő javaslatok: Szabó
György, a bükki füvesember gyógynövényes termékei és népgyógyászati munkássága, a
sajóvámosi 2431 méter hosszú egybetöltött kolbász, valamint a Tokaj-Hegyaljai Album. A
megyei értékek száma így 218-ra emelkedett.
A Bizottság az idei évben folytatta a 2019. évben, az Agrárminisztérium által kiírt és
sikeresen megpályázott „Kincseink – Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Öröksége” elnevezésű
pályázat megvalósítását, melynek keretei között a tavalyi évben megnyílt az Aulában a megye
értékeit bemutató állandó kiállítás, és ezzel párhuzamosan útjára indult a vándorkiállítás is.
Tavasszal a humánjárvány miatti veszélyhelyzet megnehezítette a gyermekek elérését.
Júniusban az általános iskolák szervezésben azonban elindultak az Erzsébet-táborok, és a
megváltozott körülményekhez alkalmazkodva a vándorkiállítás programja átstrukturálódott,
kiscsoportos foglalkozások keretében kerültek bemutatásra megyei értékeink. A
vándorkiállítás időpontjait és helyszíneit az előterjesztés pontosan tartalmazza.
Az előterjesztésben végezetül bemutatásra kerül az Agrárminisztérium 2020. évi felhívására
benyújtott pályázat, amelynek témája: a megye értékeit bemutató 10-12 perces film készítése
és népszerűsítése. A befogadott pályázattal kapcsolatban támogatói döntés még nem született.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Az előterjesztést mind a négy
bizottság véleményezte. Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk a határozati javaslatot 11 egybehangzó igennel, 0 nem, 0
tartózkodás mellett elfogadásra javasolta 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 Elnök asszony . Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a határozati javaslatot
10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Pénzügyi Bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
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Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés!
A bizottságunk 10 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a
Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Elnök asszony, 8
egybehangzó igennel a beszámolót elfogadásra javasoljuk.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Szeles András képviselő úrnak adom meg a szót.
Szeles András: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Hosszú évek óta tanúi lehetünk a
Megyei Értéktár Bizottság színvonalas munkájának. Előttünk félévente szerepel mindig az
előterjesztés, ami az aktuális időszak eredményeit mutatja be. Szinte ezt már meg is szoktuk
annyira, hogy eszünkbe sem jut igazából ezt megköszönni és ezt szeretném most megtenni.
Gratulálni és köszönetet szeretnék nyilvánítani elsősorban Elnök asszonynak, aki 6 éve
irányítja és koordinálja ezt a munkát, munkatársainak és minden fogadó önkormányzatnak,
civil szervezetnek, intézménynek, amelyek részt vesznek ebben a programban és szeretnék
egy óvatos javaslattal is élni. Látom az előterjesztésben, hogy új kezdeményezésekre is
pályázik az önkormányzat, tehát egy filmet szeretne forgatni, amely segítségével bemutatná
az érintetteknek az eddigi eredményeket. Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy emellett
érdemesnek tartanám még a hagyományos médiafelületeket is igénybe venni, és így minél
szélesebb körben eljuttatni az eddig elért eredményeket, és a következő éveknek a céljait,
terveit. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Köszönjük az elismerő
szavakat a bizottság tagjai nevében is. Azt gondolom, ezt mondhatom a bizottság tagjai
nevében is. Én annyit tudok mondani a filmmel kapcsolatban, hogy nagyon fontosnak tartjuk
egy olyan film elkészítését, amiben megjelenhetnek a megyei értékek, de természetesen
ezeken kívül más tartalmakban is megjelennek majd azok az értékek, amelyek a Megyei
Értéktár Bizottságban szerepelnek. Terveink között szerepel a Megyekönyvben - ahogyan
eddig is benne voltak a Megyei Értékek - való szerepeltetésük és természetesen tervezünk
egy külön nyomtatott formában megjelenő kiadványt a megyei értékekről. Amennyiben nincs
több hozzászólás, az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség
szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
26 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
52/2020. (IX. 17.) határozata
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Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2020. I. félévi
tevékenységéről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár Bizottság 2020. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót, és az
alábbi döntést hozza:
A Közgyűlés elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2020. I. félévi
tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

4. Tájékoztató a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
07. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál
Orbán Máté Julianna asszonyt, a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulás igazgatóját, és felkérem, hogy mutassa be a Csoportosulás
tevékenységét.
Orbán Máté Julianna, Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulás igazgatója: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Alelnök Úr!
Tisztelt Jegyző Asszony! Kedves Közgyűlés! Engedjék meg, hogy a mai 4. napirendi pont
keretén belül bemutassam a VIA Carpatia EGTC működését a 2019-es évben és egyben a
prezentációmon belül arra próbáltam fókuszálni, hogy összefoglaljam azt, hogy mi mindent
tettünk az elmúlt években és, hogy milyen céljaink és milyen jövőbeli úgymond álmaink is
vannak.
A Via Carpatia EGTC-t két megye hozta létre: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye és Kassa
megye, amelyen belül Borsod-Abaúj-Zemplén megyét Elnök asszony képviseli, mint a Via
Carpatia EGTC elnöke és a Kassa megyei elnök úr, a Via Carpatia EGTC alelnöke.
Abból indultam ki, hogy az alapszabályunk mit is határoz meg és milyen tevékenységekre
kellene, hogy fókuszáljunk. Az első alapvető pont volt az, hogy közös fejlesztési stratégiákat
dolgozzunk ki. Amint Önök is láthatják 2014. óta mostanáig több dokumentum is elkészült az
EGTC-n belül. Amit nagyon fontosnak tartok kiemelni az az, hogy minden egyes stratégiához
projektek társultak és némelyek már befejeződtek és némelyek futnak, némelyeket pedig most
tervezzük. Ahogy láthatják ez nemcsak egy tanulmány a tanulmányért, hanem általában a
témáink azok olyanok , amit aztán különböző projektek keretén belül vagy állami, vagy EU-s
forrásokból próbálunk majd megvalósítani.
Kikkel dolgozunk együtt? Úgy gondolom, hogy a régióban mindenkivel. Nincsen olyan
intézmény, személy, akit nem fogadnánk szívesen. Főleg természetesen a városokra,
önkormányzatokra, nonprofit szervezetekre, iskolákra, egyházakra, és egyéb más
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intézményekre fókuszálunk. Amit fontos megemlíteni, hogy 2016-ban létrehoztuk az egyéni
vállalkozásunkat, kimondottan abból a célból, hogy pályázatokat készítsünk és írjunk az
egyes intézmények számára. Erre azért is került sor, mert többen felkerestek azzal a céllal,
hogy nem készítenénk-e el pályázatokat és ez volt valójában az oka annak, hogy 2016-ban ez
megalakult.
Itt egy pár kép arról, hogy különböző rendezvényeken vettünk részt. A megvalósult
projektjeinknél az elején, főleg a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatott minket. Ott
láthatják több pályázatban is részt vettünk. Ugyanúgy a szlovák állam is meghirdetett
pályázatokat az EGTC-k számára, ott is sikeresen pályáztunk, de az Európai Bizottság is és a
Közlekedési és akkoriban még Építési Minisztériumban is voltak sikeres pályázataink. Amik
most futnak: az ugyanúgy a Külgazdasági és Külügyminisztérium által 3 pályázatunk van.
Már az elsőt az "Építsünk partnerséget 2020 után" már lezártuk és most jelenleg a másik kettő
fut. Ami az EU-s forrásokat illeti: Alapjában véve mi a Szlovákia-Magyarország Operatív
Program keretén belül próbálunk nagyobb pályázatokat elnyerni. Itt említeném a kisprojekt
alapot és a határon átnyúló foglalkoztatási akciótervet. Ezek jelen helyzetben is futó
pályázatok és a Central Europe Operatív Program keretén belül meghirdetett pályázatokra is
sikeresen pályáztunk. Egy I Care Smart és egy City Circle projekt fut most jelenleg az
EGTC-n belül. Értékelés alatt lévő pályázataink ugyanúgy az SK-HU-n belül vannak. Itt már
tudjuk, hogy valójában a 4-ből háromban sikeresek voltunk. Így azoknak a megvalósítását is
most kezdjük. Még vannak további pályázataink is, vannak információink, hogy melyek azok,
amik átmentek, melyikek azok, amelyek nem, de egyelőre úgy néz ki, hogy nagyrészt az
összes benyújtott pályázatunk jelentős része támogatásban fog részesülni.
Hogyha összefoglaljuk az utóbbi 5 évet - mert ugye 2013-ban alakultunk, de a '13-as, '14-es,
'15-ös év az egy ilyen kezdés volt - itt láthatjuk azt, hogy valójában milyen forráshoz
jutottunk. Összesen 44 projektek nyújtottunk be több, mint 21 millió euró összegben, amiből
17 nyert több, mint 13 millió euró összegben. Most van 6 pályázat, aminek az elbírálását még
várjuk több, mint 3 millió euró összegben. Amiket írtunk: itt látni, hogy 10 projektünk van,
külső partnerek számára több, mint 10 millió euró összegben. 4 nyert nem egészen 4 millió
euró összegben és még 2 van, aminek a kiértékelését várjuk. Alapjában véve mi nem azért
jöttünk létre, hogy pályázatokat írjunk, inkább a saját szervezetünket szeretnénk erősíteni és
bővíteni, de természetesen, ha felkeresnek, nagyon szívesen segítünk és pályázatokat is írunk,
de inkább az EGTC-nek a projekt elemeit szeretnénk bővíteni, és ez látható is ebből a 2
táblázatból.
Egy pár kép arról, hogy hogyan tevékenykedünk. Nagyon röviden összefoglalnám a 2
legerősebb pályázatunkat. Az egyik a Kisprojekt alap és határon átnyúló akciótervünk. A
Kisprojekt alap itt már szerintem többek számára is egy ismert eszköz, amely kis pályázatokat
enged megvalósítani a határ menti régiókban. Két prioritási tengely keretén belül jelenleg a
természet és kultúra és a közintézmények közötti együttműködés az a két tengely, amelyekre
lehet pályázni. 2018. júniusában kezdtük a pályáztatást és 2020. június 19-én a 3. értékelési
körnek a nyertes pályázatait adtuk át. Tehát ott 29 nyertes pályázatunk volt, előtte 22, az előtt
még 23 és az 1. pilotból volt 12. Most jelenleg a 4. értékelési körnek a kiértékelése folyik, és
remélhetőleg októberben átadjuk a következő sikeres pályázóknak a szerződéseket. Itt látjuk
azt, hogy több, mint valószínű valamilyen keret és forrás még marad, úgyhogy szeretnék
buzdítani mindenkit, hogy ha vannak elképzelések, amiket meg szeretnének még valósítani,
akkor bátran forduljanak hozzájuk, mert a 4-es tengelyen belül valószínű még lesz forrás.
Itt látható egy pár kép a már megvalósult kisprojektekről, és akkor még egy pár szó a határon
átnyúló foglalkoztatási akciótervről. Szép Cserehátnak nevezzük, mert az érintett terület az
nagyrészt Borsod-Abaúj-Zemplén megyének az északi részén valósul meg és Kassa megye
déli, Kassától a határig húzódó területén. Itt egy több, mint 4 millió eurós pályázatról van szó,
több mint 15 partnerrel, amelyek 7 projektet foglalnak magukba és 3 éven belül kell, hogy
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megvalósuljanak. Megmondom őszintén, hogy ezek mondhatni, szívem csücske projektek,
mert valójában 2015. óta készítettük ezt a pályázatot, sok partnert bevontunk és úgy
gondolom, hogy nagyon értékes elemek jönnek a régióban létre nem beszélve arról, hogy
több, mint 12 munkahelyet minimum létrehozunk.
Itt láthatóak a vizualizációk, hogy mi minden jön létre. Vállalkozókat is bevontunk,
városokat, községeket, nonprofit szférát, iskolákat, ahol különböző beruházások jönnek létre.
Ahogy Önök is láthatják, gyárak épülnek, piacterek épülnek, oktatóközpontok épülnek,
oktatási tevékenységeket fogunk megvalósítani és ebben a 7 projektben egymásra kötődő szerintem értékes - tevékenységek fognak létrejönni a 3. év befejeztével, amelyek hosszú
távon is majd fenntarthatóak lesznek.
Hogyha még visszatérünk arra, hogy mi az alapszabályunkban megfogalmazott fő cél, akkor
ott van, hogy területfejlesztéssel foglalkozunk, szerintem ez megtörtént, és a City Circle és az
I Care Smart projektünk például kimondottan a körforgásos gazdaságra és az aktív
öregedőkre fókuszál. Tehát itt is nagyon értékes programokat hozunk létre, amelynek a fő
célja az, hogy egy központ alakuljon ki a projekt végén különböző forrásokból. Maga a Via
Carpatia az a tranzit útnak a megnevezéséből indult, itt is ez egy stratégiai cél volt. Ami
látható, hogy 2015-től 2019-ig aktívan részt vettünk ennek a témának a promóciójában,
próbáltuk összekötni a régiókat, együttműködési megállapodásokat írtunk alá. Most már
látjuk, hogy elkezdte ez élni a saját kis életét, minden egyes területen megvalósulnak
bizonyos szakaszok. Sajnos a tavasz a terveinket egy kicsit megszakította, mert a déli
régiókba is ki kellett, hogy utazzunk és egyeztessünk egy együttműködési megállapodás
aláírásában. Ez most sajnos kitolódott és meglátjuk, hogy az élet hogyan hozza, hogy hol lesz
lehetőség és mikor találkozzunk. Figyelmet fordítunk még erre a témára is, de most sajnos
mivel hogy elég nagy térséget ölel át ez, nehéz a partnerekkel egyeztetni személyesen.
Itt láthatóak még az együttműködési megállapodások aláírásai az évek során. Ha összegezzük
azt, hogy valójában mit is sikerült az EGTC-nek elérni, akkor, ha magából az alapszabályból
indulunk ki és abból, hogy mi minden volt behatárolva, akkor láthatjuk, hogy teljesítettük az
egyes pontokat ugyanúgy a tranzit út kiépítésére vezető kezdeményezéseknél is és akkor itt
jön a kérdés , hogy mi a következő cél, mit szeretnénk. Most jelen helyzetben készítjük az
EGTC-nek a 2020 utáni stratégiai terveit, amiben arra szeretnénk fókuszálni, amilyen
lehetőség lesz az EU-s forrásokból, nemzeti forrásokból. Természetesen a kisprojekt alapot
szeretnénk, hogy továbbra is fusson és ugyanúgy a tervezés folyamán olyan integrált
projekteket szeretnénk létrehozni a régióban, mint például az akcióterv volt, amit Önöknek az
előbb említettem. Ugyanúgy workshopokat és találkozókat fogunk szervezni, úgy BorsodAbaúj-Zemplén megye területén, mint Kassa megye területén. Megint fel szeretném hívni a
figyelmet arra, ha van Önöknek elképzelésük bármilyen területen belül, mondok példát
turizmus, energetika, oktatás, körforgásos gazdaság, iskolaügy, tehát bármilyen olyan
témában, amit össze tudunk kötni a határ mindkét oldalán, akkor bátran keressenek fel
minket, mert mi már most készülünk a következő programozási időszakra. Már most állítjuk
össze a partnereket, projektötleteket azzal, hogy aztán céltudatosan mehessünk pályázni,
amikor meglesznek a források és akkor nagyobb valószínűséggel a pályázatuk nyertes is lesz.
Ugyanez volt a példa az akciótervnél is, tehát időben kezdtünk tervezni, partnereket
összehoztunk és most mondhatjuk, hogy a mi akciótervünk a legjobb, ami EU-s szinten is be
lesz mutatva majd Brüsszelben, novemberben.
Munka az van, nagyon sok a célunk és nagyon sok mindent szeretnénk még elérni. A
csapatom nevében köszönöm szépen a figyelmet, és, hogyha van bármilyen kérdés, akkor
állok rendelkezésre. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen Igazgató asszonynak a
szervezet tevékenységének a bemutatását.
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Az előterjesztést egy bizottság véleményezte. Felkérem a Területfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Bizottságunk 8 igen, 0
nem és 0 tartózkodással a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
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 tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
27 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett a tájékoztatót tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Igazgató asszonynak köszönöm szépen a
közreműködést.

5. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00014 azonosító számú, „Borsod-AbaújZemplén megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi
esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című pályázat előrehaladásáról
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
08. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Jegyző asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Köszönöm szépen. A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat pályázatát az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 2017. október 10-én támogatásra
érdemesnek ítélte, ezen támogatói okirat aláírására 2018. február 8. napján került sor.
Az elnyert támogatási összeg: 74 200 000 forint. A projekt megvalósításának kezdete 2018.
február 1. napja volt. A projekt fizikai befejezésének határideje eredetileg 2021. január 31.
napja, amely - a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetre való tekintettel - 2021. május 1.
napjáig meghosszabbításra került.
A pályázat legfőbb célkitűzése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által
megvalósított megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása, kapcsolódva a helyi
esélyegyenlőségi programokhoz.
A projekt a társadalmi kirekesztettségben élők számának csökkentésére, a szegénység
újratermelődésének megakadályozására, a közszolgáltatások társadalmi-gazdasági javak
egyenlő esélyű hozzáférésének javítására, továbbá a társadalmi összetartozás erősítésére
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helyezi a hangsúlyt. E célok megvalósítása során fontos szerepe van az állami, az
önkormányzati, a civil, valamint az egyházi partnerek együttműködésének.
A tájékoztató összefoglalja a pályázat keretében eddig megvalósított tevékenységeket és
eredményeket, valamint ismertetésre kerülnek a szakmai dokumentumok mellett a tervezett
programok is. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Az előterjesztést mind a négy
bizottság véleményezte. Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Köszönöm a szót Elnök Asszony.
Bizottságunk a tájékoztatót 10 igen, 1 nem szavazattal tudomásul vételre javasolja
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 Elnök asszony . Tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk a tájékoztatót 10
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!
A bizottságunk 10 egybehangzó igen szavazattal tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Területfejlesztési és
Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Elnök asszony! A
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett tudomásul
vette és tudomásulvételét javasolja a tisztelt Közgyűlésnek is.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Nagy-Korsa Judit képviselő asszonynak adom meg a szót.
Nagy-Korsa Judit Anna: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Én februárban tettem föl kérdést ennek a projektnek a kapcsán és azóta vártam a
választ, ami végül tegnap megérkezett, lehet, hogy tegnapelőtt volt, összefolynak a napok, de
dühös letttem, amikor elolvastam a választ, megmondom őszintén. Ugyanis én arra voltam
kíváncsi, hogy ez a 74,2 millió forint hogyan oszlik el, mire mennyi jut, az az 1 fős cég,
amelyik zalaegerszegi és már csinált hasonló projekteket az mennyiben részesül a 74,2 millió
forintból. Erre olyan választ kaptam, hogy nézzem meg a gov.hu oldalon. Vajon a megyének
nincsen erről valamiféle kimutatása? Mi nem tudjuk, vagy mi nem tudhatjuk? Nekem, ennek
külön utána kell járni? Nincsen vajon jogunk arra ellenzéki képviselőknek vagy bármelyik
képviselőnek, hogy kristálytisztán tudja, hogy ez az összeg hogy oszlik szét, ki mennyit kap
belőle, tanulmányok és egyebek, rendezvények mibe kerülnek? Miért nem tudhatjuk ezt meg?
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A másik pedig, hogy a Miskolci Egyetem szakembereinek az együttműködését, vagy a
felkérését az együttműködésre hiányoltam és azt a választ kaptam, hogy egyébként más
projektekben szokták kérni a támogatásukat, vagy a szakmai segítségüket. Bevonják őket
ilyen programokba illetve azt a választ kaptam, hogy nézzek utána ennek az 1 fős cégnek
helyesebben a tulajdonosának, hogy milyen jó pályázatokat, projekteket csinált, nyert meg és
hajtott végre és fejezett be. Én annak idején utánanéztem, különben is tisztában vagyok ezzel,
csak ez a válasz egyszerűen megalázó. Tehát elnézést kérek, de még most is forr bennem a
méreg. Nem ilyen megalázó válaszra számítok intelligens emberektől. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük Képviselő asszony. Tudomásom
szerint március elején volt egy levél, amit Képviselő asszony nem kapott meg és a bizottsági
ülésen történő hozzászólása után természetesen újra továbbítottuk.
Nagy-Korsa Judit Anna: Azt kaptam meg.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Én annyit tudok mondani, hogy a projekt
szakmai előkészítésével kapcsolatban nekem személy szerint - mivel nem én voltam a
képviselő- információm nem volt. De természetesen bármi olyan jellegű kérdésre, ami a
projekttel kapcsolatos, betekintést nyújtunk. Bármikor bejöhet Képviselő asszony, ezt
előzetesen tudjuk egyeztetni és akkor meg tudja nézni azokat a projekt pontokat, amelyek
kérdésesek az Ön számára. Ezt fel tudom ajánlani.
Nagy-Korsa Judit Anna: Megköszönöm, de az csak én vagyok, nem a Közgyűlés. Tehát
miért nem tudhatjuk?
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Itt semmi nem titok. A Közgyűlés tagjai
részéről nem hangzott el ezzel kapcsolatban kérdés, bárki bejöhet, a projekttel kapcsolatos
összes dokumentációt megtekintheti. Természetesen, ami itt van és a projekttel kapcsolatos, a
betekintést meg fogjuk tudni adni.
Nagy-Korsa Judit Anna: Rendben.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Várjuk az egyeztetés időpontja miatt
Képviselő asszonyt. Köszönöm.
Amennyiben nincs több hozzászólás: a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat,
azonban kérem a Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
25 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodás
mellett a tájékoztatót tudomásul vette.

6. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara 2019.
évi tevékenységéről
Előterjesztő: Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
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A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
09. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál az
előterjesztő képviseletében Marczin Eszter asszonyt, és felkérem, hogy amennyiben
szükségesnek tartja, egészítse ki a tájékoztatót.
Marczin Eszter, a Borosd-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
képviselője: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Sajnos Bihall Tamás elnök úr
tisztújító választás miatt nem tud részt venni a Közgyűlésen. Én nem kívánom az
előterjesztést kiegészíteni, de nagyon szívesen válaszolok a felmerülő kérésekre.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést két
bizottság véleményezte. Először felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a

bizottság véleményét.
Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés!
Bizottságunk 10 egybehangzó igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette és
tudomásulvételre javasolja.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: 9 egybehangzó igennel
tudomásul vettük és ugyanezt javasoljuk a tisztelt Közgyűlésnek is.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Gúr Nándor képviselő úrnak adom meg a szót.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen Elnök asszony. Röviden csak néhány gondolatot
szeretnék mondani. A tájékoztató, összefoglaló anyag egyrészt nagyon alapos, másrészt
nagyon sok mindenre kiterjedő. Nagyon sok dolgot lehetne górcső alá venni, de leginkább azt
szeretném mondani, hogy onnantól kezdve, hogy az oktatásban való szerepvállalás,
befolyásolás kérdéskörét, a tanulószerződéseknek a mikéntjét, a munka világával kapcsolatos
összefüggések sokaságát taglalja a Kamarai beszámoló és nem csak, hogy taglalja, hanem a
folyamatában szerepet is vállal, ez az én értékítéletem szerint mindenképpen elismerésre
méltó. A saját magunk irányába történő javaslatom az az, hogy minden tekintetben nemcsak
az előbb említett témák kapcsán a TISZK-ek és a Kamara, hanem sok minden egyéb más
vonatkozásban érdemesnek tartom a köztestülettel való még szorosabb kapcsolati
együttműködést. Akár a Megyei Közgyűlés részéről is, de más fórumok részéről is.
Egyszerűen annak okán, hogy a munka világában zajló folyamatokról a Kamarának hosszú
évtizedek óta elég jó látképei vannak és prognózisai is eléggé helytállóvá váltak . Ilyen
értelemben csak, és azzal zárom a mondandómat, hogy minden vonatkozásban, ahol
lehetséges kapcsolódási felület van a Megyei Közgyűlés és a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara viszonylatában ott, ahol még nincs erősítsük a kapcsolati
rendszerünket, hiszen multiplikáció okán nyilván mértékadó és jobb eredmények elérésére
lehetünk későbbiekben alkalmasak adott esetben mint ma. Köszönöm szépen.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, Bíró László képviselő
úrnak adom meg a szót.
Bíró László: Köszönöm szépen Elnök asszony. Én elsősorban egy a 24. oldalon található
"Vállalkozások megoszlása mértékük alapján" van egy ilyen diagram erre szeretném felhívni
a figyelmet. Itt látható, hogy a nagyvállalkozások a megyénkben 0,13 százalékkal tudják
kivenni a részüket, míg a kisvállalkozások 4,38 százalékkal, a mikrovállalkozások pedig
95,11 százalékkal. Ezzel ellentétben a többmilliárdos projektek, illetve a többmilliárdos
támogatások az állam részéről nem a mikro-, kis- és középvállalkozásokat fejlesztik, illetve a
kisvállalkozásokat, hanem továbbra is a kormányzati politiká val ellentétben,
kommunikációval ellentétben folyamatosan nagyvállalatok kapják ezt. Félreértés ne essék az
innovációnak, a kutatás fejlesztéseknek és ezeknek az eredményeknek a tükrében én
megértem, hogy ide rengeteg pénzt kellett csoportosítani és értem a kormányzatnak azon
szándékát, amely ezt támogatja, de én mindenféleképpen felhívnám a figyelmet arra, hogy
ebben a megyében a mikrovállalkozásoknak az arányosított százaléka a teljes mértékhez
képest 95,11 százalék. Kérem, hogy mindenki a lehető legjobb tudása és lehetősége alapján
valóban ténylegesen mikro-, kis- és középvállalkozásokat igyekezzen támogatni és minden
befolyásunkat ebbe az irányba próbáljuk meg latba tenni. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Mielőtt az előterjesztő
képviselőt felkérem, egy mondattal szeretnék Gúr Nándor képviselő úr hozzászólására
reagálni . Én azt gondolom, hogy a Közgyűlés részéről eddig sem volt kérdéses az
Iparkamarával való együttműködés és a jövőben sem lesz, hiszen ugyanúgy, ahogy korábban
is szorosan együttműködtünk, van egy új terület a kreatív régió, amiben még szorosabban
együtt kell, hogy működjünk. Tehát nagy valószínűséggel, ezen projekt kapcsán Elnök urat
többször fogjuk látni itt a Közgyűlés ülésein és most szeretném fölkérni az előterjesztő
képviselőjét a válaszadásra.
Marczin Eszter, a Borosd-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
képviselője: Gúr Nándor képviselő úr felvetésére reagálva, azt szeretném megerősíteni, hogy
a Kereskedelmi és Iparkamarának és a Közgyűlésnek eddig is nagyon szoros volt az
együttműködése, ezt megállapodásban is rögzítettük, és jelenleg ennek az újragondolása
folyik. A COVID ezt egy kicsit kitolta. Ennyit szerettem volna. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Gúr Nándor képviselő úr ügyrendi
hozzászólásra jelentkezett, megadom neki a szót.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen Elnök asszony. Örülök annak, hogy megerősíti azt a
logikát, amiről én beszélek, de szeretném jelezni, nincs az az erősség a kapcsolati rendszerek
tekintetében, amit nem lehet tovább fejleszteni. Én erről beszélek és nem csak a Megyei
Közgyűlés vonatkozásában szóltam erről, hanem nagyon sok szervezeti egység tekintetében.
Említettem a TISZK-eket és sok minden egyéb mást is. Egy szó, mint száz, azt gondolom,
hogy mindegyikünk közös érdeke az, hogy ezeken a területeken a maitól is kiterjedtebb
együttműködés alakuljon ki, mint ahogy az az előbbiekben a válaszban megfogalmazásra is
került. Köszönöm szépen az együtt gondolkodó véleményét.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Mint ahogy ez eddig így
volt, ez ezután is így lesz. Köszönöm. 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: Köszönjük szépen az előterjesztő
képviselőinek a közreműködést.

7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről
Előterjesztő:
Dr. Homolya Róbert, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. elnökvezérigazgatója,
Ungvári Csaba Gergely, a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.
igazgatóságának elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
10. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál az
előterjesztők képviseletében: Hangó Pál igazgató urat, a MÁV-START Vasúti
Személyszállító Zrt. részéről, Garamvölgyi Mihály pályavasúti területi igazgató urat, a MÁV
Magyar Államvasutak Zrt. részéről, valamint Kocsis Tibor üzemvezető urat, a VOLÁNBUSZ
Közlekedési Zrt. részéről.
Felkérem az előterjesztők képviselőit, hogy amennyiben szükségesnek találják, az iménti
bemutatás sorrendjében egészítsék ki a tájékoztatójukat.
Hangó Pál, a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. igazgatója: Tisztelt Elnök
Asszony. Tisztelt Közgyűlés. Nem kívánom kiegészíteni az előterjesztést, de szívesen állok
rendelkezésre, amennyiben felmerülnek kérdések.
Garamvölgyi Mihály, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt pályavasúti területi igazgatója:
Tisztelt Elnök Asszony. Tisztelt Közgyűlés. Én sem kívánom kiegészíteni az előterjesztést.
Kocsis Tibor, a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt, üzemvezetője: Tisztelt Közgyűlés. Én is
állok rendelkezésre felmerülő kérdések esetén.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést két
bizottság véleményezte. Először 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 MÁV
tájékoztatóját 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett tudomásul vette, azonban miután
bizottságunk ülésén a Volánbusz képviseletében nem volt jelen senki, arról nem alakítottunk
ki álláspontot. Köszönöm szépen.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Köszönöm Elnök asszony.
Egyhangúlag, 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett tudomásul vettük a tájékoztatót mindkét
témában.
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 képviselő úrnak adom meg a szót.
Farkas Péter Barnabás, a Jobbik-MSZP-Momentum-Mindenki Magyarországa
frakcióvezetője: Köszönöm szépen. Elsőként hadd kérdezzem már meg Elnök asszonyt, hogy
van-e annak akadálya, hogy kimenjenek oda és ott tegyem fel a kérdést, mert nem szeretnék
így hátra beszélni, egy kicsit a tiszteletlenség látszatát kelti.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Semmi akadálya nincs.
Farkas Péter Barnabás, a Jobbik-MSZP-Momentum-Mindenki Magyarországa
frakcióvezetője: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök asszony. Elsősorban az előterjesztők felé
szeretnék szólni, akik elkészítették ezt a szakmailag megalapozott tájékoztatót és Hangó Pál
úrtól szeretnék 3 dolgot megkérdezni. Az egyik, hogy mi lehet annak az oka, hogy az
előterjesztés 3. oldalán található térképen Borsod-Abaúj megye egyik legnagyobb városa,
Ózd nem található rajta? Gyakorlatilag a vasúthálózati térképről beszélek. Illetve mi az oka
annak, hogy most jelen pillanatban a vasúti közlekedés körülbelül 1 óra 20 perc menetidővel
számol Ózd-Miskolc viszonylatában, holott ezt körülbelül 20 évvel ezelőtt meglehetett 40-50
percen belül is oldani? És a 3. kérdés pedig, hogy terveznek-e esetleg villamos hálózat
bővítést, hiszen jelenleg dízel üzemű mozdonyok közlekednek a Bánréve, illetve Ózd közötti
útvonalon. Úgyhogy erre kérném Hangó Pál urat, hogy legyen kedves és válaszoljon.
Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Mielőtt Gúr Nándor
képviselő úrnak megadom a szót, megkérem az előterjesztőt a válaszadásra.
Hangó Pál, a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. igazgatója: Tisztelt Elnök
asszony. Tisztelt Közgyűlés. A Farkas úr által fölvetettekre, az elsőre az a reakcióm, hogy a
térkép elkészítése az közös koprodukció a MÁV Zrt.-vel, nem szándékos volt, hogy lemaradt,
így fért be az anyagba, de ezt korrigálni fogjuk természetesen. Ózd benne szerepel a
közlekedési palettában. A második kérdésére válaszként: jelenleg Miskolc-Ózd viszonylatban
1 óra 20 perc a menetidő. Nagyon jól tudjuk, aki a vonalon közlekedik, hogy volt Bánréve és
a Bánrévei Vízmű között egy delta vágány, amin anno lehetett gyorsvonati közlekedéssel
eljutni 50 perc alatt Miskolcra és onnan tovább átszállás nélkül Budapestre. Ez a Delta
elbontásra került és bizottsági ülésen is felmerült ennek esetleges visszaépítési lehetősége, de
a pályavasúti kolléga tud majd ezzel kapcsolatban instrukciókat adni. A 3. kérdés a villamos
hálózat további bővítése. Nagyon sajnálatos esemény az ózdi kohászatnak az ilyen irányú
hanyatlása és emiatt elmaradt Kazincbarcika-Ózd viszonylaton a villamosítás. Ami pozitívum
a jövőt illetően - bizottsági ülésen is elmondtam keddi napon-, hogy tervbe van véve és
beszerzés alatt áll a MÁV-Start részéről ún. hibrid járművek közlekedtetése, aminek
létjogosultsága pontosan a Miskolc-Bánréve-Ózd vonalra tehető majd, ahol Kazincbarcikáig
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villamos vontatással, míg Barcikától már korszerű elektromos vontatással tudjuk utasainkat
szállítani. A menetidő csökkentéshez további adalékként kívánom még elmondani, hogy most
a Volánbusz integrációja kapcsán, a 92-es számú Miskolc-Ózd vonal vizsgálata folyik, ami
alapján a Volánbusz által közvetlenebbül, rövidebb időveszteséggel kiszolgálandó
megállókon a MÁV-Start nem állna meg, ezáltal egy bizonyos 10- 20 perc közötti
menettartalom csökkentést tudunk elérni majd. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen igazgató úrnak a választ,
most pedig Gúr Nándor képviselő úrnak adom meg a szót.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen Elnök asszony. Én is odakintről folytatnám, mert
nem szeretnék háttal beszélni hasonlóképpen.
Tisztelt Elnök Asszony. Kedves Képviselőtársaim. Az első mondatom az nem a témához
kapcsolódik, de a mai nap aktualitásához. Én sokkal jobban örülnék annak, hogy ha most több
kamera lenne ebben a teremben, minthogy reggel 10 órakor a bohózat kapcsán megjelentek a
kamerák. Akkor, amikor tartalmi ügyekről beszélünk, akkor, amikor a megyében élő
embereknek a sokaságát érintő ügyekről beszélünk, akkor kell ott lenni a kameráknak, akkor
kell megismerni különböző politikai irányzatok álláspontjait, vagy a kamerákon keresztül
eljuttatni az emberekhez ezeket az álláspontokat. Úgyhogy nagy tisztelettel arra kérem a
Közgyűlés Elnök asszonyát, vezetését, hogy az elkövetkezendő időszakban ne a
bohózatokhoz használja a kamerák jelenlétét, hanem a tartalmi munkának a viteléhez, a
működtetéséhez. Remélem, megértésre talál majd a felvetésem.
Ami az ügyhöz, az előterjesztéshez illesztődik. Nem fogok minden részletet megismételni,
amit a bizottsági ülésen elmondtam, de két vetületét igen a dolgoknak. MiskolcSajószentpéter-Kazincbarcika- Ózd, ebben a viszonylatban, ha a teljes lakónépességet
vesszük, az a megye lakosságának a 40%-át jelenti. Tehát nyilván ezen a közlekedési
útvonalon nem számítható be egyértelműen Miskolc lakossága egyöntetűen, ezért azt
mondom, ha és csak Miskolc nélkül veszem a lakónépességet, akkor egyhatodát legalább
érinti a megyében élő embereknek ez az ipari tengely egy részének területén élő emberi
létszám. Ma akkor, amikor visszatekintünk 20-25 évre, ma akkor, amikor rosszabb
pozicionális helyzetek vannak, mint akkor volt a közlekedés tekintetében, akkor ez nehezen
fogadható el. Lehet leépülésről, munkahelyek megszűnéséről beszélni, de nyilván van ebben
mindenkori - mondom mindenkori - kormányzati felelősség, hogy ezeket a leépüléseket
követően akkor újabb munkahelyek szülessenek és az újabb munkahelyek születésével
párhuzamosan pedig az ott élő emberek igényeinek a kielégítésére kerüljön sor, vagy
kerülhessen sor. Azt lehet mondani, hogy ma a MÁV és a Volán tekintetében egymással
megítélésem szerint nem szerves együttműködésben, szimbiózisban alakulnak ki a dolgok.
Látható ez a menetrendek összeillesztését vagy összeillesztethetetlenségét is érintve. Akkor,
amikor villamoshálózat fejlesztésről beszélünk, akkor én egy másik fejlesztést is szóba hozok
ezen a nyomvonalon, a 26-os útnak a 11 éve történő meg nem épültét. Akkor, amikor 2009ben a források elkülönítésre álltak, rendelkezésre álltak, a tervezési dokumentációk
elkészültek, azt követően már többször új kormányok alakultak, vagy újra régi kormányok
vették át önmaguktól a folyamat folytatását, akkor ezek az ígéret szintjén mindig megépülésre
kerülő fejlesztési területekké váltak és utána pedig mindig meghaltak. És közben azt
tapasztaljuk, hogy egy Sajószentpéter, egy Barcika viszonylatában a környezeti terhelési
határértékek 700%-osát meghaladó mértékű szennyezéssel néznek szembe az emberek.
Szerintem ez példaként egy olyan szakmai, szakmapolitikai kérdés, amely tekintetében ennek
a Közgyűlésnek is alapvető feladatai vannak, ha más nem a befolyásolás tekintetében. E
vonatkozásban lenne érdemes az energiánkat közös energiává alakítani, e vonatkozásban
lenne értelme annak, hogy küzdjünk ne önmagunkkal, ne egymással, hanem azokért az
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emberekért, akik elszenvedik ezeket a szennyezéseket. Ez a mi politikai, vagy
szakmai politikai felelősségünk. Úgyhogy én nagy tisztelettel Elnök asszony arra kérem Önt
és Képviselőtársaimat - mindegy, hogy melyik oldalon ülünk, ellenzéki vagy épp az
idézőjelbe tett kormányzati oldalon -, hogy olyan ügyek tekintetében próbáljunk meg energiát
mozgósítani, amelyek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élő ember - most jelesül a példa
kapcsán a Miskolc-Ózd ipari tengely vonatkozásában élő emberek - érdekeit szolgálják.
Semmivel nem rosszabbak ezek az emberek, akik itt élik az életüket, mint például Budapest
M6-os kivezetőjén élő emberek, ahol az autópályán nincs akkora forgalom egy adott nap,
mint amennyi személygépkocsi vagy általában személy- és tehergépkocsi áthalad például
Sajószentpéteren. És nyilván sokszor lépésben és nyilván a kipufogógázok szennyezik a
környezetet. Addig, amíg nincs meg az elkerülő út, addig ugyanúgy lehet panaszkodni, mint
ahogy a villamosítás tekintetében az előbbiekben sorra került. Köszönöm szépen Elnök
asszony. Még egyszer erre buzdítom önmagunkat. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen Képviselő úr
hozzászólását. A hozzászólás elejéhez kapcsolódóan szintén csak a személyes véleményemet
tudom megismételni, mely szerint a Közgyűlés üléseit és a bizottsági üléseket sem a választók
megtévesztésére kell fölhasználni és ezzel ezt a témát ma le is kívánom zárni, és most
megadom az előterjesztő képviselőjének a válaszadásra szót.
Kocsis Tibor, a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt, üzemvezetője: Tisztelt Közgyűlés.
Tisztelt Képviselő úr. A hozzászólás, vagy a kérdése tárgyát képező viszonylat a Volánbusz
zRt., illetve jogelőd-társaságainak mindig kiemelt útvonala volt. Elmondhatom, hogy az
országban az ún. 3765-ös vagy 3770-es vonalak - előző Miskolc-Kazincbarcika, utóbbi
Miskolc-Ózd - országos szinten is mondhatnánk azt, hogy kiemelkedő helyet foglalnak el a
járatsűrűség és az utazóközönség kiszolgálása tekintetében. Elmúlt időszakban is jelentős
fejlesztéseket hajtottunk végre, ütemes menetrendet vezettünk be és az adott útvonalon a Búza
térhez képest egyes járatainkkal a Tiszai pályaudvart is érintjük. Kazincbarcikán a városban
kimegyünk a Tervtáróra, illetve a Vájár útra is ezekkel a járatokkal. Tehát mindenképpen ez a
része fejlesztés alatt van, és folyamatosan figyeljük. Ebből az irányból Miskolcon az egyik
legnagyobb munkáltató a Bosch Kft., velük közvetlen kapcsolatban vagyunk. Folyamatosan
figyelembe vesszük az igényeiket, annak ellenére, hogy nagyon sok munkavállalójukat
szerződéses járatokkal utaztatják, viszont aki nálunk utazik, azoknak a bérleteit például
minden hónapban kivisszük a Bosch miskolci gyárához és a helyszínen szolgáljuk ki őket.
Azt is el szeretném mondani, hogy a közeljövőben jármű fejlesztéseket is tervezünk ezen az
autóbuszvonalon, ha minden jól megy, akkor ebben az évben 5 darab háromtengelyes Volvo
új autóbusz érkezik, ami egyrészt komfortfokozatában, megjelenésében, utazási kényelemben
is magasabb kiszolgálást biztosít, másrészt pedig az ún. környezetterhelésben is segíthet a
magasabb fokozatú euro motorral. Röviden ennyit szerettem volna reagálni. Köszönöm
szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Gúr Nándor képviselő úr
ügyrendi hozzászólásra jelentkezett. Megadom neki a szót.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen Elnök asszony. Azt én teljesen értem, hogy Ön azt a
vitát le akarja zárni, amely kontraproduktívvá válhat. Persze, én meg azt szeretném, hogy
ilyen vitára ne is kerülhessen sor. Azt hiszem értjük egymást. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen. Hajdu Hajnalka képviselő
asszonynak adom meg a szót.
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Hajdu Hajnalka: Tisztelt Elnök asszony. Tisztelt Közgyűlés. A bizottsági ülésen is
érintettük ezeket a kérdéseket és azt hiszem, hogy a beszámoló minden egyes pontján
elmondhatjuk, hogy nagyon precíz, nagyon komoly beszámolót kaptunk, ugyanakkor a
bizottsági ülésén is felmerült annak a kérdése, hogy amikor tényleg ilyen
légszennyezettséggel küzd a nagyobb városok zöme, akkor egyfajta felelősségünk valóban
van abban a tekintetben, hogy egy picikét a figyelmet megpróbáljuk mi is arra irányítani,
hogy talán nagyobb figyelmet fordítsunk a tömegközlekedésre. Nagyon sok autó van, szinte
minden családban van 1, vagy 2, esetleg 3 jogosítvány és minden családhoz akkor jut is
lassan hál' Istennek 1, vagy 2, vagy 3 személygépkocsi. Mi is nagyon sokat tettünk azért,
hogy ne személygépjárművel járjunk munkahelyre és minden egyéb kötelezettségünkhöz,
hanem használjuk a tömegközlekedést. Egyfajta szemléletformálásra van szükség, és ezzel a
bizottsági ülésen a képviselő úrral is egyetértettünk, nagyon sokat tehetünk ez ügyben. A
másik, ami miatt én szeretnék egy gondolatot fölvetni az az, hogy engem személy szerint
azért nem zavarnak most itt a kamerák, mert én azt szeretem, hogyha egy gondolat, vagy egy
javaslat, vagy egy ötlet, vagy esetleg egy probléma felmerül, akkor azt ott fogalmazzuk meg,
ahol leginkább szükség van erre. Nem biztos, hogy a nagyvilág felé kell kikiáltani
gondolatainkat, amikor megtehetem helyben és most meg is teszek egy ilyen jellegű kérdést
és javaslatot vagy észrevételt. Pontosan arról van szó, hogy iskolaigazgatóként tapasztalom,
hogy most már a gyerekek nagy része autóbusz közlekedéssel veszi igénybe az iskolába jutás
lehetőségét. Természetesen a kisiskolák, kistelepülések kisiskolái nagy iskolákban tanulnak,
ahol a szakos ellátottság biztosított, ők is eljutnak valahová. Nagyon szépen ellátja a Volán
ezt a feladatot. Nagyon sokszor egyeztetnek, kifejezetten olyan időrendekben állítanak be
Volán járatokat, hogy a gyerekek időben induljanak, érkezzenek. Nagyon sokszor figyelembe
veszik, hogy ha főútról nekik külön megállót kell kiépíteni, akkor figyelnek arra, hogy ne a
főutakon szálljanak le és fel a gyerekek. Ez nagyon dicséretes, viszont én most a következőt
szeretném egyfajta előrevetített gondolatként megfogalmazni, ha lesz rá lehetőségük a
későbbiekben a gyermek utaztatáshoz szükséges átalakításoknál kérem, hogy majd vegyék
figyelembe, hogy esetleg ülésmagasító alkalmazásával, vagy olyan biztonsági öveknek a
behelyezésével, beépítésével segítsék elő a gyermekek biztonságos közlekedését, ami most
még egyelőre annyira nem megszokott. Talán ezzel azt is el lehet kerülni, hogy a gyerekek,
akik hát mondjuk meg őszintén néha csintalanok, a buszon sem mindig úgy közlekednek,
mint ahogy azt szeretnénk és tudom, hogy van probléma is, hogy a sofőröknek nagyon
sokszor kell ezzel szembesülni, de ha talán egy biztonsági övvel az ő biztonságuk érdekében
az üléshez kvázi rögzítjük a gyerekeket, akkor nem jut eszükbe szaladgálni ezeken az
eszközökön. Én úgy gondolom, hogy ha egyelőre még nincs is lehetőségünk arra , hogy
kifejezetten iskolabuszok közlekedjenek, akkor is ilyen praktikumokkal, ilyen előrevetítő
gondolatokkal talán lehet ezen javítani. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Képviselő asszony. Az
előterjesztő képviselőjét, kérdezem, hogy szeretne-e valaki reagálni képviselő asszony
felvetésére.
Kocsis Tibor, a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt, üzemvezetője: Tisztelt Elnök asszony.
Tisztelt Közgyűlés. Kicsit visszamennék a múltba a kérdésre adott válaszommal. Egy pár
évvel ezelőtt, vagy egy évtizeddel ezelőtt nagyon nagy szokás volt, illetve gyakorlat volt,
hogy az iskolabuszos szolgáltatásokat vagy az önkormányzatok látták el különböző
kisbuszokal, vagy pedig erre vállalkozókkal szerződtek, akik ezt ellátták. Ez akkor a mi
menetrendünkből nagyon nagy volumenben kiesett úgy teljesítményben, mint
járatsűrűségben. Majd ahogy teltek az évek úgy jöttek vissza hozzánk az iskolák azzal a
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kéréssel, hogy a vállalkozók nem tudják a rájuk bízott feladatot ellátni, illetve az
önkormányzati autók sem alkalmasak erre akár jogilag, vagy műszaki kialakításban sem. Mi
erre úgy, ahogy elmondta tisztelt képviselő asszony, fogékonyak voltunk és ezeket a
menetrendeket visszaállítottuk a menetrendünkbe és erről az oldalról - úgy érzem dicséretként
hangzott el - a szolgáltatás megfelelő. Amit felvetett kérdést, arra egzakt módon, ebben a
pillanatban, hogy minden buszon, minden ülésen biztonsági öv legyen, nyilván nem tudok
válaszolni. Erre biztatólag azt tudom mondani, hogy a következő 4 évben a társaságunk közel
4000 buszt kíván beszerezni, ezek egyre modernebb buszok lesznek, hogy ebből a
beszerzésből mennyi lesz biztonsági öves , ezt nem tudom megmondani, de nyilván ebbe az
irányba is lesz fejlődés. Ezen túlmenően folyamatban van a társaságunknál az iskolabusz
program kialakítása is. Ezeknek még a kezdő lépései vannak, hiszen most lesz egy éve, hogy
a 6 Közlekedési Központ beolvadt a Volánbusz Zrt-be, de tervbe van véve, és a megfelelő
tárgyi feltételek kialakítása az egy nagy cél a társaságunknál. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Szamosvölgyi Péter
képviselő úrnak adom meg a szót.
Szamosvölgyi Péter: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony. Tisztelt Közgyűlés. A
korábbi években ezen beszámoló kapcsán elég sokat kértem szót, és általában nem a pozitív
véleményeket fogalmaztam meg sem a Volánnal, sem pedig a MÁV-val és a szolgáltatásaival
kapcsolatosan. Többen is, sokan voltunk így. Most formabontó leszek, és nem kérdéseket
teszek fel, hanem véleményt mondok, és azt gondolom, hogy pozitív véleményt. Szeretném
megköszönni mindazoknak, akik részt vettek a forrás előteremtésében, a tervezésben és a
megvalósításban a Sátoraljaújhely - Mezőzombor vasútvonal villamosítása kapcsán.
Köszönjük szépen és a másik, a Volánra vonatkozóan pedig ennyire utasbarát és ennyire
munkavállaló- barát egyeztetések és menetrend átalakítások, a helyzethez való igazodással az
elmúlt időszakban soha nem voltak, mint mostanság Sátoraljaújhely esetében. Köszönjük
szépen a közreműködést és reméljük, hogy így is marad a későbbiekben is. Elnök asszonynak
nem csak joga, hanem kötelessége is, hogy egy bizonyos rendet és egy bizonyos rendszert
alakítson ki egy vezetése alatt álló szervezet, politikai szervezet esetében. Itt a politikai az
idézőjelbe van véve, ez pedig a megyei Közgyűlés. Ennek fazont kell szabni, be kell tartani a
rendet és ebben benne van a szubjektív lehetőség is, mint ahogy ma reggel is így tett Elnök
asszony és jól tette, igaza volt, ezért ő vezeti ezt a Közgyűlést és nem más. Lehet erre ilyen és
olyan véleményt mondani. Lehet azt mondani, hogy ez bohózat volt reggel. Én is szoktam
reggelente bohózatot látni, már 2 hete, azt pedig úgy hívják, hogy az MSZP elnökválasztási
elő programja. Az valóban egy bohózat, de azt gondolom, hogy ez sem tartozik ide.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük képviselő úr véleményét és
mielőtt megadnám az ügyrendi hozzászólásra szót kérdezem az előterjesztő képviselőjét, hogy
kívánnak-e reagálni a dicsérő szavakra.
Kocsis Tibor, a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt, üzemvezetője: Tisztelt Elnök asszony.
Tisztelt Közgyűlés. Köszönjük szépen képviselő úrnak a dicsérő szavakat.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. És akkor Farkas Péter
Barnabás ügyrendi hozzászólást jelzett, megadom a szót.
Farkas Péter Barnabás, a Jobbik-MSZP-Momentum-Mindenki Magyarországa
frakcióvezetője: Köszönöm szépen Elnök asszony. Én Szamosvölgyi képviselő úrnak a
hozzászólására szeretnék reagálni, Elnök asszony is mondta, hogy szeretné, hogyha lezárulna
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végre ez a reggeli téma az, ami történt itt. Mindkét oldalról elmondtuk a véleményünket. Én
azt gondolom, hogy most legutóbb ennek az újra felemlegetése Szamosvölgyi úr részéről csak
pusztán hangulatkeltés volt. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük a hozzászólást. Amennyiben nincs
további észrevétel, a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk egyenként a tájékoztatók tudomásulvételéről.
Kérem, szíveskedjenek szavazni először a MÁV Zrt. tájékoztatójának tudomásulvételéről.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 23 igen, 0 nem és 4 tartózkodó
szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a
VOLÁNBUSZ Zrt. tájékoztatójának tudomásulvételéről.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 21 igen, 0 nem és 6 tartózkodó
szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztők képviselőinek köszönöm
szépen a közreműködést.

8. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyét érintő turisztikai fejlesztésekről
Előterjesztő:
Dr. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vezérigazgatója
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
11. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy dr. Guller
Zoltán vezérigazgató úr egyéb hivatali elfoglaltsága miatt nem tud részt venni ülésünkön.
Az előterjesztést egy bizottság véleményezte. Felkérem a Területfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök asszony. A
bizottság véleményének meghallgatása után sem leszünk előrébb, hiszen ott sem jelent meg
előterjesztő, így a bizottságunk véleményt nem alakított ki.
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 képviselő úr jelentkezett, megadom a szót.
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Farkas Péter Barnabás, a Jobbik-MSZP-Momentum-Mindenki Magyarországa
frakcióvezetője: Köszönöm szépen. Kimennék ismét, mert egy kicsit hosszabban szeretnék
hozzászólni ehhez a javaslathoz. Tisztelt Elnök Asszony. Tisztelt Képviselőtársak. Sajnálattal
veszem tudomásul, hogy ahogy a bizottsági ülésen sem, úgy most sincs jelen Guller Zoltán.
Elsősorban dicséretet szerettem volna mondani, hiszen az a tájékoztató, amelyet mindannyian
olvashatunk nagyon szépen rámutat arra az igyekezetre, amely igyekszik kihasználni a
lehetőségeket, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében lévő turisztikai desztinációkat
hogyan lehet hatékonyabbá tenni, hogyan lehet a szolgáltatásokat bővíteni. Az erre irányuló
Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program ad rá keretet, ahol a szálláshelyek bővítése, a
szakemberek képzése meg tud valósulni. Engedjék meg, hogy a véleményemet ehhez
kapcsolódóan kifejtsem. Önmagában ez kevés, hiszen hiába próbálkozunk ezekkel a
helyszínekkel, amelyekben azért valljuk be, igencsak bővelkedik mind történeti, mind táji
szempontból Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Az úthálózat az siralmas. Bármilyen turista,
bármilyen kiránduló bárki, aki el akar indulni és bármennyire legyen számára csalogató az a
turisztikai desztináció, az a turisztikai helyszín, ahol szeretné szabadidejét eltölteni, hogyha
mégis valamilyen oknál fogva legyőzi az ellenérzését és megteszi az utat, akkor jelentős
gépjármű javítási számlával térhet sok esetben haza. Ezért én azt gondolom, hogy a
legfontosabb a turisztikai ágazat fejlesztéséhez kapcsolódóan is az úthálózatnak a bővítése, a
már sokat említett elkerülő szakaszoknak a megépítése, amellyel a kormányzat még
jelentősen adós. Másik ide kapcsolódó gondolatom: habár az általános-, közép-és
felsőoktatásban jellemzően szervezetten turisztikai desztinációkra országszerte utaztatják a
csoportokat, visszagondolok arra, hogy gyermekkoromban és ifjú koromban mennyire sokat
jártuk Tokajt, Szerencset, vagy Aggteleket, ahol a helyben való tájékozódás, a helyismeretnek
az elmélyítése szerintem egy fontos feladat lenne. Én azt kérem, és abban kérek segítséget és
ajánlom fel akár magam segítségét is, hogy ebben működjünk együtt közösen, pártállástól,
ideológiától függetlenül is, hogy a tankerületek minél nagyobb indukciót kapjanak, hogy
igenis a helyi iskolások ismerjék meg elsősorban a megyét. Ne mindig Budapest és ne mindig
a távolabbi, vagy akár külföldi célpontok legyenek a fókuszban, hanem induljon be akár ha
úgy tetszik, egy mozgalom, ismerd meg hazádat, a szűkebb pátriádat. Járjuk körbe a megyét.
Köszönöm szépen, ezt szerettem volna mondani.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr hozzászólását.
Az útfejlesztésekkel kapcsolatban annyit szeretnék reagálni, hogy azt gondolom, az előző
TOP-os fejlesztési időszakban a Megyei Közgyűlés részéről, ahogyan lehetővé tettük az
úthálózat fejlesztést a megyében, úgy a jövőben a TOP 2 terhére szintén lehetővé fogjuk
tenni, amennyiben erre lehetőségünk lesz. Nagy valószínűséggel lehetőségünk is lesz. Az
egyéb irányú hozzászólásokat pedig természetesen megfontoljuk, hiszen nagyon fontos az,
hogy ne csak a gyerekek, hanem mi is ismerjük meg megyénket. Köszönöm szépen. A
tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a Közgyűlés tagjait, hogy
szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 26 igen, 0 nem és 0 tartózkodó
szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette.

9. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében elismert LEADER
Akciócsoportok Helyi Fejlesztési Stratégiáinak időarányos végrehajtásáról

Helyi
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Előterjesztő: a megyei LEADER HACS-ok vezetői
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálhatók a Mellékletek
között 12. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál az
előterjesztők képviseletében Nagy Lajos urat, a Bükk-Térségi LEADER Egyesület elnökét.
Felkérem, hogy amennyiben szükségesnek tartja, egészítse ki a tájékoztatót.
Nagy Lajos, a Bükk-Térségi LEADER Egyesület elnöke: Tisztelt Elnök Asszony. Tisztelt
Alelnök Úr. Tisztelt Közgyűlés. A helyi akciócsoportok az elmúlt napokban 3 bizottság előtt
részletesen beszámoltak az elvégzett munkájukról. Két rövid kiegészítést engedjenek meg
ehhez. Gazdaságfejlesztési pályázatok terén a térségünkben az elmúlt időszakban ezekből a
pályázati forrásokból jellemzően a mikrovállalkozások részesültek a legnagyobb arányban, és
ezen belül is a turizmus volt az az ágazat, amely a legtöbb fejlesztési forrást igényelte. A
közösségfejlesztő pályázatok megvalósítása során sajnos nagyon sok esetben közbeszólt a
koronavírus-járvány, illetve az ellene történő védekezés szabályai, így nagyon sok esetben
közösségi programok, gyermektáborok, kulturális programok nem tudtak megvalósulni.
Reméljük, hogy a jövő évben lesz arra lehetőség, hogy ezeket pótoljuk. Köszönöm, hogy ha
van kérdésük , akkor állok rendelkezésükre.

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen. Az előterjesztést
három bizottság véleményezte. Felkérem az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil
Kapcsolatok Bizottságának elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke: Köszönöm szépen Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk ülésén 5
LEADER Helyi Akciócsoport képviseltette magát. Az 5 LEADER helyi akciócsoport az
Abaúji, Borsod-Torna-Gömör, a Bükk-térségi, az Észak-borsodi LEADER Unió és a Rákóczi
LEADER Egyesület volt, az ő tájékoztatójukat 10 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul
vettük. A jelen nem levő LEADER helyi akciócsoportok vonatkozásában nem foglaltunk
állást. Köszönöm 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 10 egybehangzó igen szavazattal tudomásul vette és a Közgyűlésnek is javasolja
ezt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Elnök asszony! A
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság ülésén a Dél-Zemplén Vidékfejlesztési Szövetség
Helyi Fejlesztési Stratégián kívül, valamennyi HACS részéről megjelent előterjesztő. A
napirendi pontot áttárgyaltuk úgy gondolom úgy gondoltuk, bizottsági ülésen is, hogy az az
összeg az a forrás, amivel ők rendelkeznek ez nagyon jó helyre ment és óriási segítség
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ezeknek a mikrovállalkozásoknak, úgyhogy összességében 8 igennel, 0 nemmel és 0
tartózkodással tudomásul vettük és tudomásulvételét javasoljuk.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van,
szíveskedjenek azt megtenni.
Bíró László képviselő úrnak adom meg a szót.
Bíró László: Köszönöm szépen Elnök asszony. Tisztelt Közgyűlés. Elsősorban az a kérdésem
lenne, hogy a LEADER-ek és a HACS-ok vezetői megtartották ezeket a beszámolókat, illetve
elküldték ezeket az írásos dokumentációkat, amelyeket ezúton is köszönünk, tényleg elég
tartalmas és szerteágazó módon próbálják meg bemutatni, hogy a helyi vidékfejlesztést azt
hogyan és miként lehet megoldani, és azt is, hogy milyen pénzek, milyen források állnak
rendelkezésre. Az látható és érzékelhető, hogy 2018 környékén voltak ezek a pályázatok
beadva és valóban a COVID-ra való hivatkozással márciustól nyilván elhúzódhatnak ezek a
pályázatok, illetve ezeknek a pályázatoknak az értékelése, kiértékelése. Mégis látjuk azt, hogy
többen visszaadták ezeket a pályázatokat. Feltételezem, hogy ennek az oka az egyértelműen
abból az irányból hat, hogy azok a forrásösszetételeket, amik 2018-ban még helytállóak
voltak, azokat mára, 2020-ra már azokból a forrástömegekből költségvetési alapon nem lehet
megcsinálni. Tehát azok a költségvetések, amelyek össze voltak állítva 2018-ban, az elmúlt
időszakban nyilvánvalóan mára már nem tarthatóak. Van-e olyan ígéret, vagy van-e olyan
lehetőség, hogy forrásallokációval vagy átcsoportosítással, vagy bármi mással, azok a
pályázók, akik beadták ezeket a pályázatokat a mára megváltozott körülmények között, - tehát
ha csak azt vesszük figyelembe, hogy akkoriban valószínűleg ilyen 315-320 forintos eurót
éltünk, mára ez lényegesen magasabb - hogyan és miként tudnának esetleg valami
többletforráshoz jutni? Ez egy nagyon fontos kérdés lehet, mert mint mondtuk több, mint 95
százaléka mikrovállalkozás a megyében a vállalkozásoknak és ezeknek egy jó része vidéken
él, tehát nem nagyvárosokban, illetve vidéken van bejegyezve. Nyilvánvaló, hogy ha
folyamatos forrásallokációkat tapasztalhatunk akár sportcsarnokok vagy egyebeknek az
építése mellett, akkor ide is jó eséllyel lehetne csoportosítani valamennyi plusz forrást, hogy
az elmúlt 2 év alatt, amióta sajnos ez a pályázati elbírálás értelemszerűen húzza magával az
időt, az eltelt idővel arányosan valahogy a költségvetéseket a helyére lehessen billenteni.
Tehát a kérdésem az az lenne, hogy van-e rá lehetőség, vagy van-e rá ígéret, hogy az elmúlt 2
évben kieső, illetve tapasztalható áremelkedés miatt, valamilyen forrástöbbletet tud-e
biztosítani a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, vagy akár civil szervezeteknek,
önkormányzatoknak, egyházaknak a LEADER? Látnak-e ilyen lehetőséget? Köszönöm. Ez
lenne a kérdés.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Képviselő úr hozzászólásával kapcsolatban,
felkérem az előterjesztő képviselőjét a válaszadásra.
Nagy Lajos, a Bükk-Térségi LEADER Egyesület elnöke: A helyi akciócsoportoknak arra
nincsen lehetősége, hogy plusz forrást kapjanak, vagy igényeljenek. Arra van csak lehetőség,
hogy a visszamaradt forrásokat, fel nem használt forrásokat új pályázatokra kiírják, tehát a
meglévő elnyert pályázatoknak a növelésére, arra sajnos nincs lehetőség, plusz támogatásra az
irányító hatóságtól nem kaptunk sem ígéretet, sem lehetőséget.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Gúr Nándor képviselő
úrnak adom meg a szót.
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Gúr Nándor László: Köszönöm szépen Elnök asszony. Két egyszerű gondolatom van. Az
egyik az, hogy az Önkormányzati Bizottság ülésén tényleg 10 egybehangzó támogató
véleménnyel fogadtuk el a LEADER csoportok beszámolóját, mint ahogy arról az elnök
számot is adott, de ez nem annak a rendszernek szól, ami ma működik. Amiről egyébként
Bíró László is beszélt, hogy 2018-as pályázatok esetében 2020-ban még nem jutnak hozzá a
forrásokhoz adott esetben azok a mikrovállalkozások, akik egyébként sem arról híresek, hogy
olyan nagy pénzügyi háttérrel bírnának, tehát a likviditásuk az gyakorlatilag legalábbis
kérdőjeles. Ilyeténképpen a rendszer működtetése kapcsán mindenképpen érdemes lenne
számításba venni azt, hogy hogyan lehet gyakorlatilag ezen projektek tekintetében az
előfinanszírozásra kellő időben történő finanszírozást megtenni annak érdekében, hogy azok a
kezdeményezések, amelyek elindulnak a pályázatukhoz illesztetten, azok ne dőljenek dugába.
Ez az egyik. A másik dolog az az, hogy az is igaz, ami az előterjesztés kiegészítésében szóban
elhangzott, hogy ez a mikrovállalkozásokat érinti, de ez egy nagyon vékony mezsgye már
olyan értelemben, hogy ha megnézzük a más pályázati lehetőségek keretei között
felhasználható pénzügyi források összesenjét mondjuk Borsod- Abaúj- Zemplén megyét
érintően és egy viszonyítást teszünk a LEADER és az egyéb más források nagyságrendje
között, akkor félelmetesen nagyok a különbségek. Magyarul az, hogy a kicsiből sokat adok
részarányában, az nem jelent semmit, mert a nagyból, a nagy egészből ez akkor is nagyon
kicsi marad. Értettem a mondatát, amit megfogalmazott, hogy ez a mikrovállalkozásokat
érinti elsődlegesen, de a nagy egészen belül az a fajta logika, amelyet oly sokszor hallottunk,
hogy a mikrovállalkozások támogatása áll fókuszban, az az elsődleges, abban azért nem
sikerült olyan mértékű előremozdulást eszközölni, amit például azok az arányok
megkívánnának, amelyről Bíró László képviselőtársam is szólt. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Mielőtt visszaadom a
válaszadásra szót szeretnék én is reagálni a két hozzászólásra. Azt gondolom, hogy amikor
egy egyén, egy vállalkozás, egy civil szervezet benyújt egy pályázatot, azt gondosan,
szakszerűen elő kell készíteni. Tudomásom szerint a legtöbb pályázat mellett van egy SWOT
analízis, ami tartalmazza a különböző kockázatokat, veszélyeket és természetesen az előre
nem látható veszélyekkel is számolni kell egy pályázat megvalósítása során, ha ilyen veszély
adódik, mint ahogyan most a COVID kapcsán is találkoztunk ilyen kockázattal és veszéllyel,
erre viszont meg kell találni a megfelelő megoldást. De azt gondolom, hogy ez magának a
pályázónak elsősorban a kötelezettsége, hiszen amikor ő benyújt egy pályázatot, akkor
természetesen ezzel számol, bár nem biztos, hogy ez a probléma minden esetben
problémaként jelenik meg. Képviselő úrnak megadom a szót.
Bíró László: Köszönöm szépen Elnök asszony. Én csak annyit szeretnék a továbbiakban is
hozzáfűzni, bár igaza van és a SWOT analízis nagyon-nagyon fontos, hogy az erősségeket,
gyengeségeket tudják mérlegelni azok a pályázók, akik beadják, de közel sem arra vannak
felkészülve, hogy 2 év lesz az elbírálásnak az időszaka. És arra viszont akármilyen SWOT
analízis alkalmatlan, hogy ezt a 2 évet, - amiből egyébként természetesen a COVID levett 4
hónapot -, ezt valahogy valamiképpen arányosítsák. Tehát, ha csak azt nézzük, hogy az
építéssel járó beruházások, amikor benyújtásra kerülnek, egy hatályos építési
normagyűjtemény szerint történnek meg, a legegyszerűbb és a leghatékonyabb módja annak
talán hogyha tudnák orvosolni, akkor az az lenne, hogy a most hatályos építési
normagyűjteményi árak szerint tudják kibontani adott esetben és tudják elszámolni azokat a
költségeket, amiket az elmúlt 2 év kvázi felemésztett. Én nem kívánom azt mérlegelni, hogy
ez kinek a hibája, kinek a felelőssége, pusztán csak egy megoldási javaslattal élnék, hogy
amennyiben van lehetőség rá, akkor ezt próbáljuk meg kihasználni. Köszönöm szépen.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Azt gondolom, az idő
elhúzódásával kapcsolatban nem is fogunk találni itt most megoldást a mai Közgyűlésen,
viszont átadom a szót, de szerintem elnök úr sem fog ezzel kapcsolatban most itt megoldással
szolgálni, de megkérem, hogy reagáljon az elhangzottakra.
Nagy Lajos, a Bükk-Térségi LEADER Egyesület elnöke: Én azt gondolom, hogy az
elhangzott problémák azok valósak. Ezt minden pályázat terén, tehát az operatív programok
terén is tapasztalhatták a résztvevők, tapasztalhattuk, akik ebben dolgoznak. Én támogatom
azt, hogy ha van ilyen lehetőség, örülünk neki és ha ezek a pályázatok megvalósulnak. Jelen
pillanatban azokkal az eszközökkel tudunk élni, ami a kezünkben van.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több
hozzászólás: az előterjesztéshez nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a Közgyűlés
tagjait, hogy szavazzunk egyenként a tájékoztatók tudomásulvételéről.
Kérem, szíveskedjenek szavazni először az Abaúj LEADER Egyesület tájékoztatójának
tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
27 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a
tájékoztatót tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a BorsodTorna-Gömör Egyesület tájékoztatójának tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
27 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a
tájékoztatót tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a BükkTérségi LEADER Egyesület tájékoztatójának tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
27 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a
tájékoztatót tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a Délborsodi LEADER Egyesület tájékoztatójának tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
27 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a
tájékoztatót tudomásul vette.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a DélZempléni Vidékfejlesztési Szövetség tájékoztatójának tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
27 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a
tájékoztatót tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni az ÉszakBorsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület tájékoztatójának tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
27 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a
tájékoztatót tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a Rákóczi
LEADER Egyesület tájékoztatójának tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
27 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a
tájékoztatót tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Végül kérem, szíveskedjenek szavazni a
Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület tájékoztatójának tudomásulvételéről.
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 szépen elnök úrnak a
közreműködést.
Nagy Lajos, a Bükk-Térségi LEADER Egyesület elnöke: Köszönöm, további jó munkát
kívánok.

10. Egyebek
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Mivel az Egyebek napirendi ponton belül
nem jelezte senki hozzászólását, ezért zárt üléssel folytatjuk a Közgyűlést. A zárt ülésen részt
vesznek: a Közgyűlés tagjai, dr. Lupkovics Beáta jegyző, Szombatiné dr. Sebők Emese
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aljegyző, Balla Éva kabinetvezető, Simon Gáborné informatikus, Szigeti-Molnár Krisztina
jegyzőkönyvvezető.
Kérem vendégeinket, a sajtó munkatársait, hogy az üléstermet a zárt ülés időtartamára
szíveskedjenek elhagyni.
Zárt ülést követően
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: A Közgyűlés ülése nyilvánosan folytatódik,
azonban tekintettel arra, hogy több napi több napirendi pontunk nincs. Mielőtt a Közgyűlés
mai ülésén bezárnám, szeretném tájékoztatni a Közgyűlést arról, hogy az ünnepi
közgyűlésünket, amennyiben a járványügyi intézkedések engedik október 23-a helyett, mint
korábban is mindig előző munkanapon, tehát 22-én tartanánk meg. Természetesen ezzel
kapcsolatban küldünk meghívót, illetve, hogy ha bármilyen olyan korlátozó intézkedés
történik, akkor ezzel kapcsolatban küldünk természetesen további tájékoztatást is. Köszönöm
szépen. A mai Közgyűlést ezennel bezárom.

Miskolc, 2020. szeptember 17.

dr. Lupkovics Beáta
jegyző

Bánné dr. Gál Boglárka
a közgyűlés elnöke

