Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1015-3/2014.
Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2013. január 16. napján 10:45
órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aros János
Baricska Jánosné
Bíró László
Budai Erzsébet
Dr. Csiba Gábor
Csiger Lajos
Farkas Félix
Holcman László
Kisgergely András

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

Kolenkó Gábor
Kormos Dénes
Lukács András
Marton Péter
Dr. Mengyi Roland
Miklós Árpád
Pasztorniczky István
Riz Gábor
Szalai Szabolcs

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

Szamosvölgyi Péter
Szegedi Judit
Szeles András
Tóth Gábor
Török Dezső
Vécsi István
Vitális István

Távol:
Csabai Gyula, Hoczáné Frankó Anna, Mihályi Helga, Szitka Péter, Vadnai Zoltán
Meghívottak:
A. Nem
közgyűlési
tag megjelent
országgyűlési képviselők
1. Balla Gergő
nem
3. Csampa Zsolt
nem
5. Daher Pierre
nem
7. Egyed Zsolt
nem
9. Ficsor Ádám
nem
11. Hörcsik Richárd
nem
13. Káli Sándor
nem
15. Kovács Tibor
nem
17. Molnár Oszkár
nem
19. Nyakó István
nem
21. Dr. Répássy Róbert
nem
23. Dr. Simon Gábor
nem

megjelent
2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.

Balog Zoltán
Csöbör Katalin
Demeter Zoltán
Endrésik Zsolt
Gúr Nándor
Iván László
Koncz Ferenc
Mile Lajos
Dr. Nagy Kálmán
Dr. Ódor Ferenc
Sebestyén László
Szűcs Erika

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
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25. Tállai András
27. Varga László

nem
nem

26. Tamás Barnabás
28. Zsiga Marcell

nem
nem
megjelent

B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Dr. Lukács Irén főigazgató
C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Dr. Kriza Ákos polgármester
D. napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
1. Wachter Balázs, Vitál-Pro Kft. vezető tervező (Meghívó
szerint 1. napirend)
2. Tóbis Gábor, tü. ezredes Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Meghívó szerint 2.
napirend)
3. Dr Papp Erzsébet, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
(Meghívó szerint 3. napirend)
4. Lórántné Orosz Edit, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központ vezetője (Meghívó
szerint 4. napirend)
A. az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek képviselői
1. Miskolci Törvényszék, Dr. Sisák Péter
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Dr.
Vereckei Csaba rendőr-főkapitány
B. a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
1. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Területi
Roma
Önkormányzat – Farkas Félix elnök
2. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Területi
Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat – Poros Andrásné elnök
3. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Területi
Német
Nemzetiségi Önkormányzat – Stumpf Andrásné elnök
4. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Területi
Ruszin
Önkormányzat – Minyóczki Bertalan elnök
5. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Szlovák
Területi
Nemzetiségi Önkormányzat – Kuczik Júlia elnök
C. a sajtó képviselői
1. Észak-Magyarország
2. Európa Rádió
3. Irány TV
4. KULCS Magazin, Végh Csaba
5. Magyar Nemzet, Liszkay László
6. MIKOM Kft.
7. MTI
8. Putnok Városi TV

nem
nem
igen
igen

igen

igen

nem
nem
nem

nem
nem
nem
nem
nem

nem
nem
igen
igen
nem
igen
nem
nem
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9.
10.
11.
12.
13.

Rádió M
RTL Klub
Szent István Rádió
TV2
Zemplén TV

nem
nem
nem
nem
nem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Szombatiné Dr. Sebők Emese aljegyző, Czeglédiné
Vitárius Ágnes, Pénzügyi Csoport vezetője, Török Zoltán, a Terület- és
Vidékfejlesztési Osztály vezetője, Dr. Sáfrány Borbála, a Szervezési-, Jogi és Pénzügyi
Osztály vezetője, Simon Gáborné informatikai ügyintéző, Nagy Istvánné
jegyzőkönyvvezető.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés!
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése határozatképes, mivel a 30 közgyűlési tagból 25 fő jelen
van, az ülést megnyitom.
Kérem, szíveskedjenek bekapcsolni szavazógépüket; majd jelenléti szavazást kérek.
Köszönöm szépen.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt közgyűlés, a kiküldött meghívóban
foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a közgyűlés napirendjére. Kérdezem a
közgyűlés tagjai részéről egyéb napirendi javaslat van-e bárkinek? Amennyiben van,
kérem azt szíveskedjenek most megtenni. Miklós Árpád tessék parancsoljon.
Miklós Árpád, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, a JOBBIK
képviselő csoportja határozati javaslatot nyújtott be: Előterjesztés Borsod-AbaújZemplén megye 12 kistérségének leszakadását megállító társadalmi, gazdasági
program indítására címmel. A határozati javaslat az országgyűléshez intézendő
felhívást tartalmaz, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 12 kistérségének leszakadását
megállító társadalmi, gazdasági program indítására. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 21. § 4. bekezdése alapján
javaslom ezen előterjesztés és határozati javaslat megtárgyalásának napirendre vételét.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Lukács képviselő úr,
parancsolj.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. A megyei közgyűlés
decemberben fogadta el a 2014. évi munkatervét, ebben a januári ülésen szerepelt egy
olyan napirend, amely mégsem került előterjesztésre, illetve a mai meghívóban nem
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szerepel, a Megyei Értéktár Bizottság tavaly, második félévben végzett munkájáról
szóló beszámoló. Érdeklődnék nagy tisztelettel, hogy mi ennek az oka? Köszönöm
szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Több hozzászólásra
jelentkezőt nem látok. Tekintve, hogy egy napirend kiegészítő javaslat hangzott
érkezett, illetve egy kérdés az Értéktár Bizottságról. Először a kérdésre adnánk választ,
majd szavaznánk a napirend kiegészítés javaslatáról, majd ennek függvényében a
napirendünket fogadnánk el. Alelnök úr, parancsolj.
Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke:: Lukács úr is tagja ennek a Bizottságnak, nagyon
jól tudja, hogy több olyan nyitott ügy is volt, ilyen a riolit-tufa pincéknek az egységes
kezelése, ezeket szeretnénk lezárni. Erről van egy bizottsági döntés, és abban a
pillanatban, amikor ezeket lezártuk, össze fogjuk hívni a Bizottság ülését, hiszen több
beérkezett anyag is van, amelyet újra minősítenünk kell és javaslatot tenni a Megyei
Értéktár elhelyezésében. Ez 1-2 héten belül meg kell valósuljon, Lukács úr.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Akkor ezt most már tudjuk. Tisztelt
közgyűlés, napirendünk elfogadása előtt kérem szíveskedjenek szavazni először a
JOBBIK Frakció határozati javaslatára vonatkozó előterjesztésről, hogy napirendre
kerüljön-e vagy sem. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 7 igen
szavazattal, 11 nem szavazattal, 6
tartózkodással elutasította a javaslatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt közgyűlés, kérem most
szíveskedjenek szavazni a napirendi javaslat elfogadásáról. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 22 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodással elfogadta a napirendi
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2014. (I. 16.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének
megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. január 16-ai
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
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1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program – Stratégiai
Programrész egyeztetési változatának elfogadására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
2. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Lipták Attila tű. dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
3. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi állapotáról
Előterjesztő: Dr. Asztalos Ágnes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének
vezetője
4. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaügyi helyzetéről, a
foglalkoztatás bővítésének lehetőségéről
Előterjesztő: Lórántné Orosz Edit, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központ vezetője
5. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző

Közgyűlés

lejárt

határidejű

6. Javaslat a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs Központ
2014. évre vonatkozó működésének támogatására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
7. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi nemzetközi
kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
8. Egyebek

1.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program – Stratégiai
Programrész egyeztetési változatának elfogadására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés és melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a
Mellékletek között 03. sorszám alatt..
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm Wachter Balázs Urat, a
VitalPro Kft. vezető tervezőjét, és felkérem, hogy mondja el kiegészítését az anyaghoz.
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Wachter Balázs, a VitalPro Kft. vezető tervezője: Tisztelt közgyűlés, tisztelt Elnök
úr. Először is szeretném megköszönni a bizalmat, hogy folytathatjuk azt a stratégiai
tervezői munkát, amit a koncepció készítésénél elkezdtünk. Ahogy én ezt korábban is
jeleztem, ez egy konkrétabb fázis, ami 2014-2020-ra megpróbálja meghatározni azokat
a fejlesztési irányokat és főbb beavatkozásokat, amelyek megvalósulhatnak a
megyében. Itt elsősorban igazodni kell az uniós források bevonását szolgáló ágazati
operatív programokhoz. Elég szűkös időnk volt az egyeztetési anyag elkészítéséhez,
mégis tartalmas vitát folytattunk – úgy érzem – a Területfejlesztési Bizottság ülésén. A
következő 1,5 hónap arról szól, hogy részletekbe menően átbeszéljük az egyes
tématerületeket. Azt tervezzük a Megyei Önkormányzat munkatársaival, hogy lesznek
tematikus egyeztetések, tehát a főbb területeken végigmegyünk. Sőt az energián belül
én azt javaslom, hogy a bányászati kérdéssel külön egyeztessünk, hogy segítsünk
pontosan megfogalmazni azokat a tevékenységeket, amelyek a jövőben
megvalósulhatnak. Illetve tervezünk kistérségi szintű egyeztetéseket is, ahol ki tudunk
térni azokra a legfontosabb problémákra és beruházási igényekre, amelyek a megye
összes kistérségében, beleértve a leszakadó kistérségeket is, megvalósulhatnak a
jövőben. Ehhez szerintem egy megfelelő alapot nyújt az az egyeztetési vázlat, amely a
koncepció ágazati stratégia, illetve a tervezett jövőbeni operatív programok alapján
történik. Biztos vagyok benne, hogy a végső elfogadott változat az nagyon sokat fog
bővülni, pontosodni, kiegészülni a helyi véleményekkel, illetve az érintett szereplők
javaslataival. Én arra kérem Önöket, hogy a jövőben álljanak készen arra, hogy
segítség a munkánkat és véleményeikkel gazdagítsák, támogassák ezt a
dokumentumot, hogy minél inkább a helyi igényeket munkálják. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Javaslatot
véleményezte mindhárom bizottságunk, elsőként a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi
Bizottságunk elnökét kérdezem, ismertesse a bizottság álláspontját.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr, a
Bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta, 12 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás
mellett azt ajánlja elfogadásra a tisztelt közgyűlés felé. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Pénzügyi, Terület- és
Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság elnökét kérem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök. Tisztelt közgyűlés a Pénzügyi, Terület- és
Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság 2014. január 13-ai ülésén tárgyalta meg a
stratégiai előterjesztést. Részletes vita után Bizottságunk 10 igen, 0 nem szavazat és 5
tartózkodás mellett a stratégiai programot és a hozzátartozó határozati javaslatot
elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Végül a Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságunk elnökét kérdezem.
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Miklós Árpád, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök úr a Bizottságunk megtárgyalta a javaslatot és 12
igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Most kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, azt szíveskedjenek most megtenni. Elsőként Bíró László képviselő társunk.
Bíró László közgyűlési tag: Köszönöm Elnök úr. Tisztelt közgyűlés, áttekintettük az
anyagot, amire kevés időnk volt sajnos, de a munkaanyag terjedelmével kapcsolatosan
már el tudtuk mondani a bizottsági ülésen, hogy akkor még a frakciónak nem volt
teljes álláspontja arról, hogy fogjuk-e támogatni, avagy nem. Azóta kialakult a
véleményünk, támogatjuk ezt a munkaanyagot. Rengeteg olyan szót találunk ebben az
anyagban, mint például a munkahelyteremtés, munkahely ösztönzés, amit
mindenféleképpen mi is zászlónkra tűztünk. De volt benne egy-két olyan rész, amit
hiányosnak érzünk, nem volt kellőképpen kidolgozva, ezt az álláspontunkat bizottsági
ülésen el is mondtuk. Mi továbbra is hiányoljuk a mezőcsáti gyógyturizmust, ugyan
tudjuk, hogy ott a mezőkövesdi és a tiszaújvárosi elég közel van egymáshoz, de
véleményünk szerint a mezőcsáti kistérségnek a felvirágoztatását szolgálná, ha be
tudnánk vonni ott azt a részt. Illetve a tokaji térséggel kapcsolatban volt nekünk egy
elképzelésünk, hogy támogatjuk, hogy visszatelepítsük azokat a szőlőket, amelyeket az
elmúlt időszakban kivágásra kötelezetté tették gyakorlatilag a politikai rendszerek.
Viszont szeretnénk, ha normalizálnák a felvásárló árakat Tokaj-hegyalján, továbbra is
az az egységes véleménye a frakciónak és az ott élő embereknek, hogy nagyon
alacsony a felvásárlási ár. Frakciónk támogatni fogja az anyagot, köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr.
Pasztorniczky István képviselő úr, parancsoljon.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés,
elmondtam a Bizottságban is, és itt is el szeretném mondani, hogy a JOBBIK
frakciójának az elsődleges szempontja a nemzeti érdekek érvényesítése. Tehát
mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy legyen programunk a 2020-ig terjedő
időszakra, ezért fontosabbnak tartjuk, hogy legyen program és tudjuk a forrásokat
lehívni, mint az hogy az esetleges ellenvéleményeink miatt ne szavazzuk meg a
javaslatot, ezért fogjuk megszavazni. Egy konkrét kérdéshez szólnék hozzá, ugye itt a
közmeghallgatás során a szénbányászat ügye került szóba. Szeretném emlékeztetni a
közgyűlést, hogy 2011-ben elsősorban a vízenergia hasznosításra létrehoztunk egy kftt, a Comitatus Energia Kft-t, ha jól idézem a nevét, amit sajnos az év végén aztán, mint
vagyont elvettek a közgyűléstől. De én ugyanilyen fontosságúnak tartom a
szénbányászat mellett a vízenergia hasznosítást, vannak ráutalások az anyagban, de
konkrét kifejtése nem történt meg. És én úgy érzem, hogy az e célra létrehozott Kft
nem igazán dolgozott tovább, miután elkerült a közgyűlés hatásköréből. Tehát csak
emlékeztetnék, hogy ez is ugyanolyan fontos az energia területén. Köszönöm szépen.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen. Kormos képviselő úr,
parancsoljon.
Kormos Dénes közgyűlési tag: Köszönöm szépen Elnök úr. Tisztelt közgyűlés,
magunk is fontosnak tartjuk azt, hogy az elkövetkező európai uniós tervezési időszakra
egy átgondolt, megvalósítható stratégiája legyen a megyének. Amit mindenképpen
szeretnék az elején leszögezni, hogy a most előttünk lévő anyag egyfajta fejlődésen
ment át az előzőhöz képest. Tehát tartalmában, szerkezetében, konstruáltságában
nyilván az előzőhöz képest jobb. Ami nyilván konkréttá teszik, azok majd a projekt
javaslatok lesznek, de a projekt javaslatoknak majd egyfajta rendszerhez kell
kapcsolódni. Ezzel a rendszerrel kapcsolatban van néhány olyan felvetésünk, amiket
nyilvánvalóan a későbbiekben át kell gondolni. Az egyik probléma, hogy a megyei
fejlesztési terv kapcsolódik, és kapcsolódnia is kell a különböző ágazati operatív
programokhoz. Ezek az ágazati operatív programok is formálódóban vannak, tehát itt
látni kell, hogy még számos olyan egyeztetés van, számos olyan kérdés van, amit nem
látunk egyértelműen tisztán. Ha a programot nézzük, a programnak van egy kiemelt
gyenge pontja, nyilván van több is, de reméljük, hogy menetközben fejlődik. Lehet
infrastrukturális fejlesztéseket végezni, lehet különböző technológiai fejlesztéseket
végezni, és az anyagban egy komoly üzenete és stratégiai eleme van, az innováció. Ma
bármilyen térséget nézünk a világban, gazdasági pozíciója és versenyképessége az
innovációs versenyek mentén érhető tetten. Erről szól az egész világgazdaság
pozicionálása. Az innovációhoz pedig önmagában az infrastruktúra és technológia
fontos, de nem elég, mert eddigi ismereteink szerint az innováció még mindig az
agyakban megy végbe. Éppen ezért ennek az anyagnak az egyik hiányossága, hogy
nem foglalkozik kellő mélységben ennek a programnak a humánerőforrás
rendszerével. Beleértve azzal a futball hasonlattal nézve, hogy ha sok pénzünk van,
akkor igazolunk más helyről, csak azok nem igazán azért vannak ott, mert szeretnének
célt megvalósítani, hanem pénzt akarnak keresni. A Miskolci Egyetemen például sok
probléma van a minősített oktatókkal, a minősített oktatók megnyerésével, a
kutatásfejlesztésben résztvevő, bekapcsolható szakemberek nevelésével, fejlesztésével.
Az oktatási résznek csak azt a másik részét említve, hogy kapcsolódjon az anyaghoz,
Szamosvölgyi képviselő társam is fölvetette bizottsági ülésen és mélységesen
egyetértek a gondolataival, hogy nem csak a hátránykompenzáció a lényeg, hanem a
tehetséges, jó képességű fiataloknak a felkarolása. Ráadásul ennek rendes európai
léptékben is komoly programja van Magyarországon, lépéshátrányban van BorsodAbaúj-Zemplén megyében. És az utolsó rövid gondolatom a turisztika, lehet attrakció
fejlesztésekben gondolkodni, ez nem feltétlen hoz vendégéjszaka növekedést. A
komplex termékfejlesztés az alapja és a legfontosabb dolog, és ez a része is
utalásszerűen meg van az anyagnak, de nem látható egyértelműen, hogy milyen irányba
és milyen célokkal működne.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Végül Lukács képviselő
úr, parancsoljon.

9

Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt képviselő társak,
tisztelt közgyűlés, amit Kormos Dénes képviselő társam elmondott én arra szeretnék
ráerősíteni. Valóban az az előterjesztés, az a stratégiai részprogram, ami
rendelkezésünkre áll, ez minőségében már más, mint ami koncepcionális szinten,
illetve az előző fázisokban kezünkbe került. Éppen ezért reményt nyújthat arra, hogy a
következő konkretizáló, egyeztetési szakaszban végül is olyan stratégiai program kerül
majd elfogadásra, amely jó szívvel támogatható. Ma néhány eleme miatt frakciónk
tartózkodni fog a szavazásnál, amely bizalmat jelez az előzőekhez képest, mégpedig a
Bizottsági ülésen is fölvetett néhány konkrét elem kapcsán. Bízunk abban, hogy sikerül
belső összhangot teremteni az anyagban, és azok a stratégiai célok, amelyek
megfogalmazásra kerültek, azok a részprogramokban is alátámasztják mindezt, és
teljesen egyértelművé válik az a szakmai igényesség, ami ma, valószínűleg az időhiány
miatt nem érhető tetten. Úgy érezzük, hogy van még jó néhány olyan politikai célú
üzenet, amely hívó szónak ugyan jó, de nincs összhangban a megfogalmazott stratégiai
célokkal. Mert ha egy-egy konkrét elemét ki akarjuk bontani, akkor a
környezetvédelem fontossága, vagy az energiahasznosításban a megújuló
energiaforrások térhódításának növelése van stratégiai célként. Ennek alábontásában
viszont megjelenik a szénbányászat, a mélyművelésű szénbányászat, és a jelentős
tájsebekkel gazdálkodó lignit bányászat, külszíni bányászat. Még olyan területeken is,
mint Edelény térsége, nevesítve van az anyagban a lignit bányászatnál, ahol pedig az
idegenforgalom fejlesztése van megfogalmazva az Aggteleki Nemzeti Park közelsége,
a História Völgy projektek és az edelényi Kastély hasznosítása miatt. Tehát úgy
érezzük, hogy ma nincs teljes összhang a részprogramok között. ugyanígy példaként
lehetne mondani, hogy amikor egy-egy elemnél sorba vesszük, hogy kik a potenciális
kedvezményezettek köre, ebből olyan jelentős szereplők maradnak ki, amelyekre majd
konkrét javaslatot fogunk tenni. Hiszen időkorlát miatt úgy érezzük, hogy közel sem
teljes körű ez a része, itt van ismét az a probléma, amiről beszélünk. Röviden annyival
szeretném túllépni az időkeretet, hogy a konkrét egyeztetési folyamatban frakciónk
nagyon sok konkrét javaslatot fog tenni, hogy támogatható legyen részünkről is az
anyag. Ma belső koherencia zavarok miatt tartózkodni fogunk. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, több hozzászólásra
jelentkezőt nem látok és mielőtt felkérném Wachter Balázs urat a válaszadásra, két
gondolatot engedjenek meg a hozzászólók. Azt a tartalmi, strukturális változást, amit
pozitívnak érzékelnek és felfedeznek az anyagban, az annak köszönhető, hogy eddig
nem a programrészt, hanem a koncepciót tárgyaltuk. Az nem ugyanaz az anyag, hanem
egymásra épül. A program attól gazdagabb, attól tartalmasabb, hogy itt már egyre
kézzel foghatóbbá válnak a céljaink, a gyakorlatba való lefordítása. De ennek örülök,
hogy a dicséretüket sikerült elérnünk ezzel az előterjesztéssel, mert hát az mindig jól
esik az embernek. Ugyanakkor ez egy egyeztetési verzió, tehát nem is lehet teljes,
biztos vannak koherencia zavarok, biztos vannak pontosítani valók. Akár Edelénytől,
akár Hegyalján keresztül, Mezőcsát térségéig, biztos sok-sok elem felmerül, de hát
ennek az anyagnak ez a célja. Ez egy egyeztetés változat, most indul a
társadalmasítása, nagyon sok hozzászólás lesz még, és annak örülök, hogy a Szocialista
frakció szeretne nagyon sok javaslatot tenni, amit érdemes megfontolnunk. Tekintve,
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hogy a koncepcióhoz nem tettek, most itt az ideje, hogy a programhoz tegyenek és
nyilván amennyiben jó és hasznos, akkor ez be is kerül a Megyei Fejlesztési Tervbe.
Viszont ara, hogy a bizalom jeleként értékelhető a tartózkodás, csak azt szeretném
mondani, hogy inkább fogadják el, hiszen ez egy olyan anyag, amelyet éppen, hogy az
Önök kiegészítésével is véglegesíteni kell. Ha nem fogadják el, vagy tartózkodnak,
akkor nem értem logikailag, hogy mihez akarnak majd hozzátenni? Tehát egy nem
fogadott, egy Önök által még munkaanyagként el nem fogadott anyaghoz, ebben is van
egy kis logikai csavar, mindenestre köszönöm az értékes hozzászólásokat. Most
megadnám Wachter Balázs úrnak a válaszadásra a lehetőséget.
Wachter Balázs: Köszönöm szépen az értékes javaslatokat, engedjék meg, hogy
röviden reagáljak. Igen, megvizsgáljuk a mezőcsáti gyógyturizmus lehetőségeit. Ami a
Tokaj-hegyalját illeti, elég indirekten tud a program hatni a szőlő felvásárlási árakra.
Nyilván, hogyha nő az értékesített végtermék, a borok ára, akkor esetleg azok a
részösszetevők, amik szükségesek a borkészítéshez, azoknak az árai, értékei is
magasabb elismertségűek lesznek, így a szőlőnek is. Köszönjük a vízenergiára való
figyelem felhívást, ezek olyan részletkérdések, amelyeket a szakhatóságokkal kell még
egyeztetni, hol környezetvédelmi szempontokból, hol költségvetési szempontból, hogy
hol van realitása ezen beruházások megvalósításának. Ami a humánerőforrás, a
tehetséggondozás fontosságára hívja fel a figyelmet, teljes mértékben egyetértünk. Itt
még kiegészítésre kerül ez a program, és mindenféleképpen ez egy alapfeltétele a
megye gazdaságfejlesztésének. Ami a turisztikai termékfejlesztésre vonatkozik,
igyekeztünk térségenként megfogalmazni a turisztikai lehetséges vonzerőket,
szolgáltatás fejlesztési igényeket, mert én úgy gondolom, hogy a megyében is több
desztináció fellelhető akár csak Zemplén, Tokaj-hegyalja, Aggtelek környéke, vagy
Mezőkövesd környéki területre, vagy Tiszaújvárosra, Miskolcra gondolunk, ezekben a
desztinációkban kell egy harmonikusan szolgáltatást nyújtó kínálatot kiépíteni, ami
kellő minőséget ad. Ezt én is hasonlóan fontosnak érzem. Végül pedig azt mondom,
hogy a bányászatnak lehet, hogy jobb helyet is lehet találni a programban, de ez a
közmeghallgatás felvezetéséből is jött. Ez lényegében egy energiatermelő forrás, egy
gazdasági tevékenység, egy foglalkoztatási célú tevékenység, tehát valahol
horizontálisan áthatja a programot, ezt végig gondoljuk, hogy jó van-e az
energiatermelés kapcsán, vagy netán egy kiemelt ágazatként jelenjen meg. Vagy ad
abszurdum, ha az a döntés születik, akkor egy önálló programpontot is kaphat az egész
dokumentumban, hogy ezzel is jelezzük a hangsúlyát, hogy ne csak a turizmus, hanem
a bányászat is jelenjen meg a markáns üzenetként a döntéshozók felé, azt hiszem ez
nem egy utolsó szempont. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés, az
előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek a
napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról szavazni. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 22 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 3
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tartózkodással
javaslatot.

elfogadta

a

határozati

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2014. (I. 16.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program - Stratégiai Programrész
egyeztetési változatának elfogadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program - Stratégiai Programrész egyeztetési
változatának elfogadására vonatkozó javaslatot és a következő határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program - Stratégiai
Programrész egyeztetési változatát a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
2. A Közgyűlés elrendeli az 1. pontban megnevezett dokumentum társadalmi
egyeztetés céljából történő közzétételét.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: azonnal
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Program - Stratégiai Programrésszel kapcsolatos egyeztetések lefolytatására.
Felelős:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
4. A társadalmi egyeztetést követően a felmerült észrevételekkel, javaslatokkal
kiegészített dokumentum tárgyalását a Közgyűlés ismételten napirendjére tűzi.
Felelős:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Azonos az előterjesztés mellett
található határozati javaslat mellékletével, mely megtalálható a Mellékletek között 03.
sorszám alatt.

2.

Beszámoló
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Lipták Attila tű. dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 04.
sorszám alatt..
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő képviseletében
Tóbis Gábor tűzoltó ezredes Urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgató-helyettesét, és felkérem, hogy
amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a beszámolót. Parancsoljon kifáradni.
Tóbis Gábor, tü. ezredes, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság: Tisztelt megyei közgyűlés, Igazgató úrnak soron kívül az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának feladatszabása alapján Budapestre
kellett távozni, ezért nem tud személyesen részt venni a mai közgyűlésen, amiért
elnézést kér. Az Igazgatóság által megküldött írásos beszámolóhoz az alábbi szóbeli
kiegészítést fűzöm. Az önkéntes polgárvédelmi szervek létjogosultságát és fejlődését
jól példázza a Bükk Mentőcsoport, mely 2012-ben került megszervezésre, 94 fővel, és
még ebben az évben megszerezte minősítését. Ennek köszönhetően 2013-ban
bekövetkezett dunai árvíznél már éles helyzetben került alkalmazásra 90 fővel, 12
gépjármű technikával, 1 szivattyúval, 1 aggregátorral, 1 világító berendezéssel július 515 között Nagymaros térségében. A veszélyelhárítás érdekében ugyanezen időszakban
a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából mintegy 240 fő hivatásos
került vezénylésre megerősítésül a Dunakanyarba. A védekezésben résztvevő
valamennyi önkéntes és hivatásos állományú hősies, és sok esetben emberfeletti bátor
helytállásának köszönhetően tovább öregbítette megyénk jó hírnevét az ott élő lakosság
körében. A megye tűzvédelmét a hivatásos 9 tűzoltó parancsnokság látja el, de 2013ban elkezdődött program keretében november 1-től megkezdte működését a cigándi, a
bódvaszilasi katasztrófavédelmi törzs, december 1-jétől az aggteleki, míg 2014. január
1-től a gönci katasztrófavédelmi törzs. Ez idáig a cigándi őrsnek 16, a bódvaszilasinak
4, az aggtelekinek 4, a göncinek 1 vonulása volt. Ez is bizonyítja, hogy az őrsök
létrehozásával az adott térségben élők és vagyonuk biztonsága tovább erősödik, hiszen
az ott lévő erők jóval gyorsabban kiérnek a káreset helyszínére, ami jelentősen
csökkenti a kár nagyságát. Az induló őrsök létszám feltöltöttsége 100%-os, amelyhez
felvételre került 86 fő új felvételis tiszthelyettes, akik sikeresen befejezték az előírt
iskolai és szakmai felkészülést. Különös esetekre rendelkezésre áll 1 db tűzoltó szerv
és beavatkozáshoz szükséges védőfelszerelés. A 86 fő új felvételis kiválasztásához
mintegy 400 főt kellett behívni, a jelentkezők döntő többsége sajnos nem felelt meg a
szigorú fizikai, egészségügyi és pszichológiai követelményeknek. Az őrs program
2014-ben tovább folytatódik, terveink szerint ez év végén megkezdi működését a
mezőcsáti és tolcsvai katasztrófavédelmi őrs, míg az utolsó két tervezett őrs a
megyében előre láthatólag 2015-ben fogja megkezdeni működését Pálházán, és
Krasznokvajdán, ezzel is tovább javítva a megyében élők vagyonbiztonságát. Az
elmúlt évben történt összes tűzoltó beavatkozás száma 4563 volt, mely ezen belül a
tűzesetekhez vonuló vonulások száma 2304, míg a műszaki mentések száma 1829.
Téves jelzésre 430 alkalommal kellett vonulást eszközölni, és szándékosan
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megtévesztő jelzés 60 esetben történt. A hatósági, szakmai tevékenységben jelentős
mennyiségű volt az elsőfokú hatósági és szakhatósági ügyek száma, mely összesen
5029 volt, míg másodfokú ügyben 12 esetben kellett eljárni. Az elmúlt évben
bővítettük a hatósági ellenőrzési tevékenységünket, melynek során 3820 hatósági
ellenőrzést, és 479 alkalommal hatósági szemlét hajtottunk végre. Ezeknek
köszönhetően tovább erősödött a megyében a jogkövető magatartás. Az elmúlt évben
az alábbi ingatlan, gépjármű és tűzoltó felszerelések valósultak meg az Igazgatóság
működési területén: az Őrs program keretében a 4 őrs épületeinek felújítására, új
szárnyak felépítésére összesen 99,6 millió forintot költöttünk. Az új felvételes
tűzoltóknak 86 főnek egyéni védőfelszerelést biztosítottunk mintegy 21,5 millió forint
értékben. Központi ellátás keretében átvettünk 1 db Rába típusú tűzoltófecskendőt,
mely Encsen került állományba helyezve, illetve ott szolgál. 1 db vonuló tűzoltó
fecskendő Miskolcon kezdi meg tevékenységét, illetve 1 db Karmel speciális
gépjárművet, valamint 4 db ügyintéző személygépjárművet, egyéb műszaki, technikai
eszközöket mintegy 21 millió forint értékben. 2013-ban megkezdődött a beavatkozó
állomány védőruhájának cseréje, az új védőruhákból szeptembertől az év végéig 257
darabot adtunk ki, a csere ez évben tovább folytatódik. Az elmúlt évben végrehajtottuk
a tűzoltóságokon szolgálatot teljesítő gépjárművezető állomány védősisakjának teljes
cseréjét, melynek eredményeként 211 fő kapott korszerű, könnyített védősisakot,
mintegy 10,5 millió forint értékben. A felsorolt adatokból is látszik, hogy a
Katasztrófavédelmi Igazgatóság sokat tesz a megye működése területén az
állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának, komfortérzetének növelése, illetve a saját
állománya részére a biztonságos munkavégzés feltételének megteremtése biztosítása
érdekében. Az írásos beszámolóban is szerepelt, hogy feladatrendszerünkben az elmúlt
évben új elemként jelent meg a nem rendszeres hulladék szállítással kapcsolatos
feladatok ellátása. Megyénk valamennyi településén felmondásra került a lakossági
hulladékszállításra vonatkozó szerződés, így a szolgáltatás, a régi szolgáltatók által
2013. december 30-ével megszűnt. A szükséges lépések megtételre kerültek, a
hulladékszállítás folyamatossága érdekében számba vettük az ideiglenes és
szükségszerű lehetőségeket, folyamatosan tárgyaltunk és jelenleg is tárgyalunk a
kijelölt szolgáltatókkal, illetve az újonnan alakult nonprofit szervezetek képviselőivel.
Az világosan látszik, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a
megyénkben lévő településeken elkerüljük a szükségellátási forma alkalmazását.
Sajnos negatívumként tapasztaltuk, hogy a települések egy része hajlamos elfelejteni,
hogy a lakossági hulladékkal kapcsolatos feladatok kötelező önkormányzati
feladatként vannak meghatározva és ennek ellenére a Katasztrófavédelemtől várják
ezen feladatok megoldását. Ezért ismételten kérem az érintett településeket, hogy a
jogszabályoknak megfelelően konstruktívan álljanak a hulladék szállítással kapcsolatos
feladatok megoldásához, hogy ne kelljen bevezetni a szükségszállítást. Köszönöm
szépen a megtisztelő figyelmüket.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a beszámoló
kiegészítését Ezredes úrnak. A beszámolót a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és
Koordinációs Bizottságunk véleményezte, a Bizottság elnökét kérem ismertesse a
véleményüket.
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Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt közgyűlés, a Pénzügyi, Terület- és
Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság hétfői ülésen tárgyalta meg az
előterjesztést. A Bizottsági ülésen Macz János úr képviselte az előterjesztőt, a feltett
kérdésekre tételes választ adott, a válaszadás után pedig Bizottságunk 15 igen, 0 nem
szavazattal és 2 tartózkodás mellett a tájékoztatót vette, tudomásul vételre ajánlja a
közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Lukács képviselő úr parancsoljon.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Ezredes úr,
frakciónknak a bizottsági ülésen is markáns véleménye volt a beszámolóról, és ez nem
volt dicsérő. Nem volt azért, mert ahogy most a szóbeli előterjesztésben elhangzott
nagyon sok olyan adat, tény, információ hiányzott a beszámolóból, ami a korrekt
beszámolónak szerintünk kötelező eleme. És azért is volt érthetetlen számunkra, hogy
egy 4 oldalas előterjesztést kaptunk, amit beszámolónak neveztek, mert ez bizony
tényekben igen csak szűkölködött. Azért is érthetetlen számunkra, hiszen ismert az,
hogy a Megyei Igazgatóságnak a felügyeleti szerv felé egy nagyon részletes és
tartalmas beszámolót kell minden évben elkészíteni, amelynek a felhasználásával
viszonylag egyszerű lett volna a megyei közgyűlés tagjait is informálni. Én köszönöm
Ezredes úrnak, hogy a szóbeli kiegészítésben sok olyan kérdésre adott választ, ami
bizony a Bizottsági ülésen elhangzott és ott nem volt éppen kielégítő a válasz.
Azonban néhány kérdéssel azért még szeretnénk plusz információt kérni. Az, hogy a
jövőben frakciónk igényként fogalmazza meg, hogy amennyiben beszámolóra sor
kerül, akkor összehasonlító adatok több évre visszamenőleg legyenek már benne, hogy
tendenciákat lehessen látni, értékelni, ezzel is elősegítve a reális értékelést. Szeretném
megkérdezni, hogy állományon belül milyen volt a fluktuáció, volt-e fegyelmi
probléma, az átállás, a szervezeti rendszer átalakítása hogyan került lebonyolításra? A
védőeszköz ellátottságról már információt kaptunk, a gépjárművekről is. Azt szeretném
megkérdezni, hogy a gépjárművek javításánál - az az információ, amiről beszélnek az
érintettek,- hogy a BM Herosnál a határidők nagyon jelentős csúsznak, van olyan
jármű, ami több hónapig landol ezeken a javítóbázisokon. Van- e arra esély, hogy a
következő időszakban ez az átfutási idő és az elvégzett munka minősége javuljon? Azt
szeretném megkérdezni, hogy a Dózsa György úti ingatlanból szervezeti egységek
átköltöztetése milyen okból vált indokolttá, ugye a Vasgyárba? És miért Debrecenbe és
Egerbe utaztatják az állományt a kötelező egészségügyi felülvizsgálatra, hiszen itt van
egy olyan Csillagpont kórház a megyében, amely regionális feladatokat lát el, úgy
érezzük, hogy itt is adott volna ehhez a személyi feltétel? Bízzunk benne, hogy a
következő évben talán egy jóval részletesebb informálást kapunk erről. Köszönöm
szépen.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Csiger Alelnök úr,
parancsolj.
Csiger Lajos, a közgyűlés alelnöke: Tisztelt közgyűlés, Elnök úr, Igazgató helyettes
úr. Én annyit szeretnék hozzátenni ehhez a beszámolóhoz, hogy az elmúlt évben amit
tapasztalhattunk a tűzoltóság, katasztrófavédelem területén, az számunkra pozitív.
Tehát akikkel beszélünk, beszélgetünk, az mind úgy nyilatkozik, hogy a tűzoltóság
helyzete javult, a tűzoltók kivonulási készsége, képessége javult. Nem elhanyagolható
az az őrs program, amelyet elkezdtek Magyarországon, és amely ahogy elhangzott,
megyénkben is 4 őrsöt jelent eddig, oda 86 főnek a felvételét jelentette. Magam is részt
vettem a bódvaszilasi őrs megnyitóján, ahol a rendőrséggel közös épületben
helyezkedik el az új őrs 18 fővel. Nagyon pozitív volt a fogadtatása a településen, és ez
a foglalkoztatáshoz is jelentősen hozzájárul és a népesség megtartáshoz. Azokon a
vidékeken, ahol egyébként munkahely nagyon kevés van. véleményem szerint a
katasztrófavédelem egy erőskezű irányítás alatt van és egy nagyon határozott vonalat
képvisel, és ez a megyénkben is megmutatkozik. A dunai árvíznél is bemutatták az
összefogást, a szakmai és hozzáállásbeli akaratot, úgyhogy én csak pozitívan tudok
nyilatkozni a katasztrófavédelemnek az elmúlt évéről. Nem köteles beszámolni a
megyei közgyűlés számára, hanem a megyei közgyűlés egy tájékoztatót kért az elmúlt
évi munkájukról, annak szerintem megfeleltek, és persze természetesen minden
tájékoztató lehet részletesebb. A jövő évben, ha ezeket az adatokat is rendelkezésünkre
bocsájtják, amelyek persze nem titkosak, akkor is megköszönni fogjuk ezt a
tájékoztatót. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Alelnök úr, több
hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Megkérem Tóbis Gábor
tűzoltó ezredes urat a válaszadásra.
Tóbis Gábor: Tisztelt megyei közgyűlés, köszönjük a bírálatot, és megígérjük, hogy
jövő évben már a beszámolónkban az adatokat több évre visszamenőleges,
összehasonlított formában fogjuk megküldeni. A fegyelmi helyzetről: 2013-ban a
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól 15 fő távozott, ebből 4 fő áthelyezését kérte más
szervezethez, 6 fő lemondott szolgálati viszonyáról, 4 főnek próbaidő alatt szűnt meg a
jogviszonya, 1 fő közalkalmazott pedig nyugállományba vonult korhatár elérésével.
Ugyanakkor 2013-ban felvételre került 88 fő, tehát azt mondom, hogy a fluktuáció
elenyésző az igazgatóságon az összlétszámhoz viszonyítva, hiszen december 31-én az
Igazgatóság létszáma 851 fő volt. A fegyelmi helyzetben fegyelemsértés az elmúlt
évben 19 esetben történt, azt mondom, hogy ez sem kirívó ekkora létszámú
szervezetnél. Az átállás 2012. januárjában zökkenőmentesen megtörtént, a különböző
riasztásokban probléma nem keletkezett, az állományban mindenkinek tudtunk
beosztást ajánlani, aki ezt kérte, aki el kívánt távozni és nem vállalta az új beosztást,
természetesen ezt megtehette. A gépjármű javításnál a probléma abból adódik, hogy a
magas tűzoltó gépjárművek átlag életkora, a fecskendőké 14 év, tehát nagyon kevés az
új. Látni kell, hogy ezek külföldi gyártású gépjárművek, ezekhez alkatrészt már nem
gyártanak, tehát ha valamilyen meghibásodásunk van , akkor a gyártótól utángyártást
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kell kérni, ami bizony több esetben 2-3, akár 4 hónapot is igénybe vesz, illetve a másik
ilyen probléma, hogy ezek a tűzoltó fecskendők, illetve speciális felszerelések
korszerűek, nagyon sok bennük az elektronika, és bizony ami meghibásodik, ahhoz
bizony már szakember kell, ami nem biztos, hogy az országban megtalálható és
külföldről kell behívni. A Dózsa György úti ingatlanból való költözésre pedig azért
került sor, mert az Igazgatóság székhelyén az újonnan létrejövő szerveknek az
elhelyezését az indokolta, hogy már tovább nem tudtuk bővíteni az Igazgatóságot, az
fizikailag képtelenség lett volna. Ezért a Diósgyőri laktanyában végrehajtásra került
egy irodai és fűtéskorszerűsítés, ott az új irodákban már el tudtuk helyezni az
Igazgatóságról egy önálló szakmai szervezetet, ezért történt a kiköltözés, hogy a
zsúfoltságot csökkentsük, tehát az állománynak kulturáltabb munkavégzést tudjunk
biztosítani az Igazgatóságon. Egészségügyi vizsgálat: sajnos nekünk is nagyon nagy
fájdalmunk és nem egy költséghatékony megoldás, de a Katasztrófavédelmi
Igazgatóságnak Országos Parancsnokságának Debrecenben és Egerben van területi és
egészségügyi ellátó központja, és a saját állományunkat ide vagyunk kötelesek vinni,
itt van minden anyaguk és ide kell mind a felvételi, mind az éves szűrővizsgálatnál
leutaztatni az állományt, illetve végrehajtani ezeket. Ez végleges, amennyiben
hosszabb távon lehetőség van rá, lehetőséget talál rá az Országos Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, akkor a megyén belül is lesz ilyen területi ellátó központ, hiszen az
állomány ezt indokolná. Amíg ez nem történik meg, addig sajnos a két megyébe kell
átjárnunk. Köszönöm szépen, én ennyiben kívántam választ adni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A beszámolóhoz nem
tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait, hogy szíveskedjenek
szavazni a beszámoló tudomásulvételéről. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 22 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodással a beszámolót tudomásul
vette.

3.

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi
állapotáról
Előterjesztő:
Dr. Asztalos Ágnes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének
vezetője

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 05.
sorszám alatt..
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő képviseletében
Dr. Papp Erzsébet Asszonyt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
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Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének járványügyi osztályvezetőjét, és felkérem,
hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Nem kívánja kiegészíteni.
A tájékoztatót mindhárom bizottságunk véleményezte, elsőként a Foglalkoztatási és
Közrendvédelmi Bizottság elnökét kérdezem a Bizottsága véleményéről.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök
úr a Bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta, 13 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett azt elfogadta és elfogadásra ajánlja a tisztelt közgyűlésnek.
Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Pénzügyi, Terület- és
Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság elnökét kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt közgyűlés, Bizottsági ülésünkön
elhangzott, hogy egy nagyon jó minőségű anyagot kaphattunk kézhez, amelyet
elolvasás után a Bizottság tagjai 14 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
tudomásul vette, tudomásulvételre ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Végül a Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságunk elnökét kérdezem.
Miklós Árpád, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök úr, Bizottság megtárgyalta, elismeréssel szólt a
részletes tájékoztatásról és 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Kormos képviselő úr, parancsoljon.
Kormos Dénes közgyűlési tag: Köszönöm szépen Elnök úr, tisztelt közgyűlés,
megerősítjük azt a fajta értékelést, ami a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy hosszabb
távra is visszatekintve, szerkezetében, információs anyagában egyaránt az egyik
legjobb anyagot kaptuk ezen a területen. Ami külön fontos és amit szeretnék kiemelni,
nem is annyira reagálva arra, ami a megye lakosságának egészségügyi állapotának
általános helyzetére és a felvetett problémákra vonatkozik, azok tényszerűek. Amire
viszont jó szívvel felhívnánk a figyelmet, és köszönjük az előterjesztőknek, hogy ez
több, mint a megye egészségügyi állapotának helyzetképe. Ugyanis ami a demográfiai
résznél van, születések körüli probléma, és ennek egyéb más vonatkozása, azokkal
jelzésekkel is él az anyag, nagyon finom, nem túlterjeszkedő a saját szakmai területén,
de egyértelművé teszi, hogy a megye gazdaságfejlesztése és bármilyen stratégiai
kérdése alapvetően összefügg ezekkel a kérdésekkel. Ezeknek jó néhány elemét be
kellene majd emelni abba a stratégiai anyagba is, amiről beszéltünk. Konkrétan látszik
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egy olyan probléma, hogy a népesség egy jelentős részénél ahol van egy jelentős
születésszám, ott nagyon sok probléma lelhető. A születéseknél az anyáknak az
életkora csökkent, azoknál a rétegnél, ahol komoly társadalmi feszültségek vannak.
Leírja az anyag, hogy ennek komoly, nemcsak tudatformálási, kulturális és egyéb
kérdései vannak, egy komoly rendszere van, ennek egyik része az oktatás. Ezt is
finoman jelzi, és nem terjed túl rajta. Mi nagyon elegánsan 16 éves korban
kiebrudaljuk ezeket a fiatalokat, különösen, akik problémásak, a tanköteles
rendszerből, ők aztán majd megoldják a problémát egyéb más módon, és adott esetben
az életpályájuk – a fiatal lányokat nézve, meglehet nézni, hogy milyen helyzeteket
eredményez ismeret nélkül, gyakorlatilag gyermekgondozási ismeret nélkül különböző
higiéniai és egyéb ismeretek nélkül hozzák és termelik újra azokat a problémákat,
amelyekkel évek óta nem tudunk mit kezdeni. Frakciónk nevében én ezt a fajta
gondolatiságot és ezt a fajta szakmaiságot is szeretném megköszönni az anyag
szerkesztőinek, hiszen ilyen formában ez még eddig nem jelent meg. Ilyen formában az
adatokkal alátámasztva sem jelent meg, és jelzem Elnök úrnak, és a stratégiai anyagot
készítőknek, amit említettem, hogy a humán rendszer nélkül lehet terveket készíteni,
csak nem fog működni a dolog. Ezt az anyagot sem negatívumként fogjuk fel, hanem
bele kellene majd illeszteni. Támogatjuk és köszönjük szépen a kiváló, informatív
anyagot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Miklós Árpád képviselő
úr, parancsoljon.
Miklós Árpád, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés frakciónk nevében
is megköszönjük a részletes tájékoztatást, ami egyben jelzi is, hogy a részletes
tájékoztatást áttanulmányozva elég sötét jövő vár ránk, ha így maradnak a születési
arányszámok. Ez országgyűlési kérdés, ha nem hoznak olyan törvényeket, hogy ott
szülessenek gyerekek, ahol munkára és tanulásra nevelik őket, hanem ha ott születnek
tömegével, ahol sem tanulásra, sem munkára nem nevelik őket, akkor itt lehet
akármilyen energetikai program, munkahelyteremtő program, a helyzet
megoldhatatlanná válik a megyében, de akkor egész országosan is. A helyzet sürgető,
cselekedni kell, méghozzá a törvényhozás szintjén. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük. Csiba képviselő úr, végül.
Dr. Csiba Gábor közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, bár minden
évben nagyon jó anyagot szoktunk kapni, azt mondom, hogy ez a legjobb az eddigiek
közül. Azért is lényeges, mert biztos sokan megkérdezik, hogy na és miért nem szól az
anyag arról, hogy a gyógyításhoz mit kellene csinálni? Pontosan ez a lényege, hogy ez
felvázolja azt, hogy milyen irányokat kellene egy-egy fejlesztésben követni. Pont a mai
HVG-ben olvasom, hogy tavaly először lépte át világviszonylatban, hogy több a 65 év
fölöttieknek a száma, mint az 5 éven aluliaké. Ez nem is Magyarországról szól, tehát a
világról szól ez a jelzés, tehát máris megvan a trend, az időskorúaknak a betegsége, a
gyermekkorúak minél többen legyenek, és nekik az a szociális, gazdasági, és oktatási
téren történő fejlesztése, aminek eredményeként minél több egészséges ember és minél
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hosszabb ideig egészségesen élő ember van ezen a földön, ebben az országban, ebben a
régióban. Nem én mondtam, de a legjobb egészségpolitika az a jó gazdaságpolitika.
Tehát ha van pénz, ha van munkahely, ha van cél egy ember életében, akkor
nyilvánvalóan nem következnek be azok a szociális, társadalmi és egyéb feszültségek,
vagy lecsúszások, aminek egyenes következménye a betegségek elszaporodása. És
azért ha a fejlesztésekre gondolok, amik azért elindultak és mennek egészségügy terén
ebben a megyében, azt lehet látni, hogy két fő irány van, az egyik irány, hogy a
gyógyításnak azt az infrastruktúráját, ami szükséges, azt megyénk valamennyi
kórházában megújítsuk, Ózdtól Sátoraljaújhelyig és Miskolcon, azon belül. A másik
irány, hogy az alapellátás és a járóbeteg ellátás az még közelebb kerüljön az
emberekhez és az alapellátásnak, járóbeteg ellátásnak egyfajta nevelő funkciót kell
ellátnia, tehát azt a megelőző feladatot is meg kell erősíteni, ami a betegségek
elkerülését segíti. Azért nagyon fontos a védőnői hálózattal való foglalkozás, hiszen a
védőnők a frontharcosai tulajdonképpen az egészségmegőrzésnek, a betegség
megelőzésnek. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Több hozzászólásra
jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom és kérdezem Dr. Papp Erzsébet
Osztályvezető Asszonyt, hogy kíván-e a felvetésekre választ adni?
Dr. Papp Erzsébet, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve: Köszönöm szépen az elismerő szavakat,
annyival szeretném kiegészíteni, hogy a lakosság egészségügyi állapotának javítása
túlmutat a szakigazgatási szerv feladatán.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés, a
tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy legyenek szívesek szavazni a tájékoztató tudomásulvételéről. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.

4.

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaügyi helyzetéről, a
foglalkoztatás bővítésének lehetőségéről
Előterjesztő:
Lórántné Orosz Edit, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központ vezetője

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 06.
sorszám alatt..
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő Lórántné Orosz
Edit Asszonyt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Igazgatóját, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a
tájékoztatót.
Lórántné Orosz Edit, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ vezetője: Jó napot kívánok. Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés,
tekintettel arra, hogy a tegnapi napon kapta meg a tisztelt közgyűlés valamennyi tagja a
Munkaügyi Központ írásos tájékoztatóját, azért gondoltam, hogy nagyon rövid és
tömör szóbeli kiegészítést szeretnék tenni. Összegezni szeretném igazából az anyagunk
lényegét. 2013. év tekintetében a megye gazdasági teljesítményének javulása, az ipari,
építőipari termelés növekedése, beruházások növekedése, export teljesítmény
javulásának eredménye, valamint a munkaerő piaci folyamatok kedvező alakulása,
stabilitásának, és a kormányzati intézkedéseknek, a munkaügyi szervezet
rendelkezésére álló foglalkoztatás bővítő támogatásoknak, közöttük a
közfoglalkoztatásnak is eredményeként jól érzékelhető, kedvező módon alakultak a
megye foglalkoztatási mutatói. Akár a KSH, akár a Munkaügyi Központ statisztikai
adatait vesszük figyelembe, akár éves viszonylatban, negyedéves, havi viszonylatban
figyeljük a statisztikai mutatókat 2013-ban mindenféleképpen kedvezőbbek a
foglalkoztatás és a munkanélküliség mutatói, mint a megelőző évben, években. A KSH
adatai tekintetében látható, hogy a foglalkoztatás bővült a megyében, mindez egy
foglalkoztatási arány növekedés mellett és a munkanélküliség csökkenése mellett
valósult meg. Ugyanezt tanúsítják a Munkaügyi Központ írásos anyagunkhoz csatolt
idősoros anyagai is. 2013 valamennyi hónapjában a február hónapot kivéve
alacsonyabban alakult az álláskeresők száma, mint a megelőző évben, vagy az azt
megelőző évben is. A tegnapi napon váltak publikussá a decemberi adatok, hiszen az
anyagunk még a novemberit tartalmazza, tekintettel arra, hogy délután vált publikussá
az anyag. Tovább folytatódott, ha minimális mértékben is az álláskeresők számának
csökkenése és a decemberi adatok szerint 47.761 álláskeresőt tartott nyilván a
Munkaügyi Központ. A nyilvántartott álláskeresők aránya 16,8%, 1995. óta nem volt
példa arra, hogy decemberben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az álláskeresők
aránya ilyen értéket mutatott volna. Nyilvánvalóan a téli közfoglalkoztatás hatásának is
betudhatóan téli hónapokban, novemberben 50.000 alá csökkent az álláskeresők
száma, amire szintén nem volt példa 2001. óta. Decemberben folytatódott ez a
tendencia. Közismerten a téli hónapokban beszűkülnek a munkalehetőségek, és a téli
közfoglalkoztatás és az ahhoz kapcsolódó képzés nagyon sok lehetőséget jelentett a
megyében, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező szakképzetlenek számára. Mi
jellemezte a 2013-as évet? Amint az anyag is tartalmazza részleteiben, hogy a
Munkaügyi Központ eszközeinek eredményeként, részben a mi eredményünk és a
gazdaság eredményeként több, mint 80.000 állás állt rendelkezésünkre. Gyakorlatilag
ennek 20%-a érkezett a versenyszférából, jóval alacsonyabb a tartós munkanélküliek
száma és aránya, ugyanez jellemző az alacsony iskolai végzettségűek számára és
arányára. De amit nagyon fontosnak tartok, hogy az ifjúsági munkanélküliség is
csökkent a megyében. A 25 év alatti pályakezdő fiatalok száma is jelentős mértékben
csökkent, ez igaz az alulképzettekre, de igaz a képzettek tekintetében is. Nagyon sokat
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jelentett az első munkahely garancia elnevezésű központi programunk, amelynek révén
1000 pályakezdő fiatalt helyeztünk el a versenyszférában. Az anyagunkban próbáltunk
válaszokat adni, illetve tényszerű adatokat közölni az egyes foglalkoztatás politikai
támogatások mérhető hatása tekintetében, illetve az írásos előterjesztéshez csatolt
idősorokból azt gondolom, hogy a fő megállapításaink talán alátámasztást nyernek.
Röviden ennyit szerettem volna mondani, és a tisztelt közgyűlés kérdéseire tudásom
szerint megpróbálok válaszolni. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Igazgató Asszonynak. A
tájékoztatót bizottságaink véleményezték, elsőként a Foglalkoztatási és
Közrendvédelmi Bizottság elnökét kérem ismertesse a Bizottsága véleményét.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr, a
szóbeli tájékoztatót a Bizottságunk megtárgyalta. 12 igen, 0 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett azt javasolja elfogadni a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Pénzügyi, Terület- és
Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság elnökét kérem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt közgyűlés, a Pénzügyi Bizottság ülése
idején még éppen véglegesedett az anyag, mint ahogy Igazgató Asszony mondta.
Igazgató Asszony részletes tájékoztatást adott a foglalkoztatás politikáról, illetve az
elmúlt időszakban történt eseményekről, amelyet a szerdán megküldött anyag elég
részletesen tartalmaz. Ajánlom mindenki figyelmébe a 4. számú mellékletet, ami arról
szól, hogy a nyilvántartott álláskeresőknek az aránya milyen módon változott az elmúlt
időszakban. 4 körzetet emelnék ki, a 4 körzeten belül 16,17, 17 és 18%-kal csökkent az
álláskeresők száma, meglehetősen pozitív hírekkel szolgált. Bizottságunk 12 igen, 2
nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett a tájékoztatót tudomásul vette,
tudomásulvételre ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság elnökét kérdezem.
Miklós Árpád, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés Bizottságunk a szóbeli
tájékoztatót meghallgatta, megtárgyalta és 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett elfogadta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Elsőként Miklós Árpád képviselő úr, parancsoljon.
Miklós Árpád, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, én csak egy
kérdést szeretnék föltenni. Benne van a tájékoztatóban, hogy csökkent az álláskeresők
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száma, azt szeretném megkérdezni, hogy a külföldre távozottak bele vannak-e itt
számolva, tehát miért csökkent ennyire, vagy ennyi új munkahely teremtődött, vagy
azért mert esetleg sokan távoztak a megyéből külföldre. Van-e erről valamilyen adat,
hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei munkaerő állomány hány százaléka lehet most
külföldön, hány százaléka dolgozik ott, vagy a közmunkában foglalkoztatottak
mennyire befolyásolják ennek az aránynak a csökkentését? Ezt szeretném
megkérdezni, köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Lukács képviselő úr,
parancsoljon.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt képviselő társak,
köszönjük az előterjesztést, hiszen ha tegnap késő délután is, de megkaphattuk azt,
amit a mai napon elemzünk. Valóban az idő rövidsége miatt azért minden táblázatnak a
részletes elemzésére nem futotta. Viszont néhány beszédes adat, tény, ami tovább
gondolásra érdemes. Továbbra is riasztónak ítéljük meg a statisztikák ellenére azt,
hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az év első 11 hónapjában az álláskeresés
keretében a számított munkanélküliségi ráta meghaladta a 21%-ot, miközben
országosan ez adat 12% volt. Ez azért egy döbbenetes arány. Tudjuk azt, hogy az
érintettek alacsony képzettsége a gazdasági potenciál az jelentősen befolyásolja a
munkaerőpiacon való elhelyezkedést. De azért higgyük el, hogy nagyon súlyos
társadalmi helyzetet eredményez az, hogy az anyag szerint is az álláskeresők több, mint
50%-a semmilyen pénzügyi támogatásban nem részesül. Képzeljük el, milyen azoknak
a családoknak a helyzete, akiknél az álláskeresők már segélyre sem, vagy álláskeresési
támogatásra sem jogosultak. Ugyancsak döbbenetes, hogy a munkát keresőknek 91%-a
a közfoglalkoztatásban tudott elhelyezkedni. Igazából a megye gazdasága nem képes
érdemi szívóhatást fölmutatni az álláskeresőknél, ezt ugyancsak mutatják azon adatok,
amelyek a rendelkezésre állnak. Tudjuk nagyon jól, hogy a közfoglalkoztatás még
hosszú időn keresztül meghatározó lesz azoknak az élethelyzeteknek a kezelésére,
amikor bizony a szabad munkaerő piacon vagy a gazdasági ágazatokban nem tudnak
elhelyezkedni. És tudjuk azt is, az anyag tételesen mutatja, hogy érdekes módon ez
mindig akkor fontos, amikor közelednek a választások. 2001 tele, illetve most 2012
tele, amely kiugró közfoglalkoztatást eredményez. Hozzá szeretném tenni, hogy
természetesen örülünk minden olyan közfoglalkoztatási lehetőségnek is, amely
megoldást jelent, ha átmenetileg is egy-egy család jelentős gondjának a kezelésére.
Mindezek alapján azért úgy hisszük, hogy a helyzet nem rózsás, a gazdaság szárnyalása
az azért itt még nem látszik a foglalkoztatásban. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pasztorniczky képviselő
úr, parancsoljon.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm. Tisztelt közgyűlés, tisztelt vezető
asszony valóban nagyon rövid idő volt a tájékoztatónak az átolvasására és nem az
elemzésére, de azért vannak benne figyelemre méltó és riasztó adatok. Az egyik a
demográfia, a népesség csökkenés, amit minden más jellegű beszámolóban is
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olvashatunk, az utolsó egy évi 1%. Ez ötszörösen haladja meg az országnak az
egyébként is szomorú lakosság csökkenését. De vannak más adatok is. Én ilyennek
találom a felsőfokú végzettségű álláskeresők 3,7%-os aránya, az utolsó 10 hónapban
talán. Ez akkor lenne informatív, ha mellette lenne az is, hogy a társadalomnak hány
százaléka a felsőfokú végzettségűek aránya. Én ezt eléggé nagynak érzem, lehet hogy
sokkal magasabb százalék jönne ki, hogy ha ahhoz lenne viszonyítva. A nem
támogatott állások tekintetében január-novemberi adatok alapján kisebb csökkenés
mutatkozik, és ide kívánkozik a következő adat, utána olvastunk, hogy szintén 2013.
január-november tekintetében a megyében a nem támogatott állások és bejelentett
álláshelyek aránya mindössze 9%, amit Lukács képviselő társam is mondott. Az
összesből 81% a közfoglalkoztatási munkahelyeknek az aránya. Tehát ezek az adatok
mutatják azt, hogy a gazdaság nem egészséges, amit persze mindnyájan tudunk,
mondhatnám azt, hogy beteg. És ez a megye gazdaságára vonatkozik elsősorban, ezek
a közfoglalkoztatási éhbérek, amiket kifizetnek, ez arra jó, hogy a tömeges éhezést és a
humanitárius vészhelyzetet elkerüljük, de nem pótolják az egészséges és piacra termelő
munkahelyeket. A társadalmi, gazdasági fejlettségi mutatók alapján megyénkben
található az országon belül a két leghátrányosabb helyzetű kistérség, ezt is olvashattuk
az anyagban, az Abaúj-hegyközi és Bodrogközi kistérség. Többek közt ezért is tettük
volna azt a napirendi, illetve határozati javaslatot, ami a leszakadó kistérségeknek a
halaszthatatlan felzárkóztatásra hívta volna fel a figyelmet, az országgyűlés, parlament
figyelmét. Maga a tájékoztató egyébként korrekt és szívünk szerint azt elfogadnánk.
Az, hogy nemmel fogunk szavazni, az nem a tájékoztatónak szól, hanem a megyében,
illetve a megyében annak a 12 leszakadó kistérségében zajló és folyamatos süllyedést
eredményező gazdasági folyamatoknak, és gazdaságpolitikának. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Szamosvölgyi képviselő
úr, parancsoljon.
Szamosvölgyi Péter közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Igazgató nő, közgyűlés, minden relatív, ugye Lukács képviselő úr. Többször hangzott
el, hogy önmagában döbbenetes, amikor számokról beszélt, illetve magáról a
tájékoztatóról. Én pedig azt mondom, hogy ez is relatív. Én azt gondolom, hogy az a
döbbenetes, hogy amikor egy beteg, egy halálos beteg a betegség állapotában regnált,
elkezdett gyógyulni, de még nem egészséges. Azt mondjuk, hogy rettentően beteg és
kizárt, hogy meggyógyuljon. Képviselő úr, azt is mondhatnám, hogy ezekre a számokra
vártunk legalább egy évtizede, hogy elmozduljunk arról a holtpontról, önmagában a
megyén belül, amely a munkahelyek számának a csökkenéséhez vezetett.
Elmozdultunk erről a holtpontról, most pedig csak fanyalgás van mellette. Úgy tudom,
ez csak választáskor szokott előfordulni, különösebben nagy érdekfeszítést nem
szokott eredményezni ez és az ehhez hasonló tájékoztató. Többen említették, hogy ez
nem igazi fejlődés, hiszen a közfoglalkoztatások viszik el a 80-81% az új
munkahelyeknek. Ezzel kapcsolatban két véleményem lenne. Az egyik, hogy akkor
most 19-18% a versenyszférába került, ez önmagában nem rossz, információként sem,
a valóságban sem. Sajnálom, hogy sokan legyintenek és lebecsülik a közmunkát.
Összefügg ez az előterjesztés az előzővel. A megye mentális és egészségügyi állapota
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akkor lesz jobb, ha munkát kapnak az emberek. Azokért az emberekért itt könnyeket
potyogtatni, a munkába való visszahúzására, akik 8 általános alatti végzettséggel vagy
8 általánossal rendelkeznek, abból is 4 első és 4 második, sok esetben, tisztelet a
kivételnek, azoknak nem tudunk a versenyszférában munkát adni. De szokatni kell
őket, hogy 8 órán keresztül dolgozzanak, hogy ezzel példát mutassanak, hogy
egzisztenciájuk, egyáltalán tartásuk legyen, mert az embert az különbözteti meg
minden más élőlénytől, hogy munkát is képes vállalni. Én nem becsülném le azt a
közmunkát és azt a programot, amelyet ez a kormány az elmúlt években indított el,
koncentráltan azokon a területeken, azokban a régiókban, megyékben, ahol a
legnagyobb a probléma, itt is. Végezetül az előző napirendi ponttal is összefüggésben
van ez a mostani előterjesztés, amikor is a megye fejlesztési koncepciója és az ehhez
kapcsolódó pályázatok határozzák meg a következő uniós ciklust, illetve a megye
jövőjét. A megyei javaslatok 60%-a a gazdaságba, a magyar gazdaságba, a gazdasági
életbe kerül a megyén belül és Sátoraljaújhelyen a beérkezett javaslatok alapján és az
ehhez megteremtett munkahelyek számát figyelembe véve alapul, ha minden pályázati
elképzelés megvalósulna, amit az ott, a városban működő vállalatok, cégek terveznek,
önmagában 1700 munkahelyet tudnak teremteni. Erre csak azt tudom mondani, hogy
bizonyára a fele lesz igaz körülbelül, nagyjából a lehetőség ennyit ad.
Gondolkozhatnak majd rajta az akkori önkormányzatok, vagy polgármester, hogy
honnan szerez szakképzett munkaerőt. Ilyen lehetőségek vannak, ha jól használjuk ki,
már pedig a megye elkezdte a telepítését a fejlesztési koncepciónak, terveinek. Ennek
lehet az az eredménye, hogy néhány éven belül nem csak és kizárólag arról tudnak
bírálatokat adni, hogy sok és nagy a száma a közmunkában résztvevőknek, hanem arról
is, hogy ide kell hozni embereket más megyéből, hogy ki tudjuk elégíteni a szakképzett
munkaerő igényt. Még egy utolsó mondat. Köszönöm szépen a Munkaügyi
Központnak, a munkaügyi központok hálózatának azt a lelkiismeretes munkát,
amellyel nagyon sok esetben, nagyon sok problémás emberrel kell együttműködniük.
Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Aros képviselő úr,
parancsoljon.
Aros János közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Igazgató asszony, tisztelt
képviselő társaim, én csak a köszönetet nyilvánítók közé szerettem volna csatlakozni.
Hallva az előttem lévő hozzászólásokat, néhány mondattal azért én is szeretném
kiegészíteni ezt a köszönet nyilvánítást. Nagyon bízom benne, hogy mindannyian
ugyanazt az anyagot kaptuk meg tegnap délután, mégis látszik, hogy mennyire látjuk
ennek az anyagnak a tartalmát. Nagyon beszédesek azok a táblázatok, amelyek
mellékletként szerepelnek, csak néhányat hadd említsek belőle. Valóban a regisztrált
álláskeresők száma olyan adat, amit nem lehet elvitatni, tény, hogy erre az adatra
vártunk nagyon hosszú idő óta. 76365-ről csökkent 48166-ra megyei szinten, óriási
adat. Egy kicsit visszautalás a saját városomba, nagyjából sejtem, hiszen napi
kapcsolatban vagyunk a Munkaügyi Központnak a dolgozóival, 3586-ról 1332-ra
csökkent a regisztrált álláskeresők száma, óriási szám. Ha a következő táblázatban
megnézzük és szintén csak Sárospatakot említem, akkor szintén a nyilvántartott
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pályakezdők, ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy az iskolát végzetteknek, a
pályakezdőknek a foglalkoztatása az egyik legfontosabb, 318-ról 194-re csökkent,
nagyon örülünk ennek az adatnak. És végezetül az utolsó táblázatban szintén
Sárospatakra vonatkozóan 18,9%-kal csökkent a regisztrált álláskeresőknek a száma,
és ugye ez novemberi anyag. Ha hozzávennénk azt a speciális helyzetet, amikor a Start
munka programosok még dolgoztak, de már fölvettük a téli közmunka programban
résztvevőket, akkor ez a szám sokkal-sokkal kedvezőbb lenne, és kérném is Igazgató
asszonyt, ha a decemberi adatokat át tudná küldeni, azt szívesen venném, hogy ezt a
számot is pontosítsuk még. Most térek vissza az eredeti témámhoz, én is tisztelettel
megköszönöm Igazgató asszonynak a konstruktivitását, a munkáját és kérem, hogy
tolmácsolja ezt a köszönetet valamennyi kollegájának, alkalmazottnak is. hiszen
nagyon jól látjuk városvezetőként is, hogy mit jelent 600-700 álláskeresőt kiközvetíteni
3 nap alatt, mert most télen erre volt példa és láttuk, hogy volt olyan, aki hajnal 2-kor
még küldte az e-maileket, mert akkor is dolgoztak a kollegák a Munkaügyi
Központokban. Köszönetemet szeretném kifejezni és kérem, hogy tolmácsolja Igazgató
asszony a kollegáknak is.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Vitális képviselő úr,
parancsolj.
Vitális István közgyűlési tag: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés itt már
többen megköszönték a Munkaügyi Központ munkáját, én magam csak röviden
tenném meg, hogy köszönet érte. És egy gondolatot szeretnék megosztani a tisztelt
közgyűléssel, az utóbbi napokban, hetekben többen évértékelő beszélgetéseken vettünk
részt, hiszen egy új kezdődött el. Ennek keretében jómagam is, a választókerület
számos településén, közel 50 település polgármesterével volt szerencsém találkozni.
Ennek jelentős része kicsi, pár 100 lelkes település, amely településekről korábban
csak azokat a híreket hallottuk, hogy magas a munkanélküliség, és egyszerűen
fulladoznak a települések attól, hogy nem tudnak mit kezdeni a munkaerővel, aki
mégis szeretne dolgozni. Örömmel jelenthetem, hogy én is számtalan polgármestertől,
színtől függetlenül hallottam azt a mondatot, hogy nincs munkanélküliség a
településen. Nem százalékban mérhető, egyszerűen nincs, ez egy száraz tény, ennek
bárki utána járhat, felelős vezetők felelősen jelentették ki ezt a mondatot, amit én
évtizedek óta nem hallottam. Amennyiben kell, névvel, címmel tudom ezeket a neveket
prezentálni, ezek tények, és ebben a Munkaügyi Központ is meg tud engem erősíteni,
az értékteremtő közmunka során ezen településeknek sok esetben az egyetlen
lehetősége a foglalkoztatásra, amivel élnek a polgármesterek és örömmel nyugtázzák.
Még egyszer mondom, az értékteremtő részét kiemelték, hogy nem csak egy látszat
foglalkoztató munkahelyet, hanem most már a települést fejlesztő, látványosan a
mindennapokat segítő munkákat tudtak végrehajtani. Ezt a polgármesterek hitem
szerint felelősséggel jelentették ki azokon az egyébként nem politikai, hanem az
általános körből meghívott rendezvényeken, amelyeken én is az utóbbi időben részt
vehettem. Még egyszer mondom, elhangzott az a szó, hogy nincs munkanélküliség.
Még utolsóként hozzászólásra egy gondolat, amely lehet, hogy nem komplexen emeli
ki a foglalkoztatás helyzetét, hiszen azt megtette a beszámoló, de talán egy színes adat
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lehet, volt ott olyan polgármester, aki arról számolt be, hogy átigazolt munkaerőt a
környező településről, ideiglenes lakcímet biztosított neki azért, hogy a részére a
Munkaügyi Központ által biztosított keretet ki tudja használni. Ez természetesen
egyfajta együttműködés és azt hiszem egy beszédes, és igen érdekes információ volt,
remélem önök is így gondolják. Köszönet még egyszer a munkájukért, és egy utolsó
gondolat, hogy Ózdon 8,1%-kal csökkent ebben az évben az első 11 hónap
vonatkozásában az előző időszakhoz képest a nyilvántartott álláskeresők száma, és
nem utolsó sorban a mi településünkön is 1000 ember dolgozik, közfoglalkoztatás
keretében. A polgármester úr is elismerte előbb, hogy ez az egyetlen lehetőség az
alulképzettek számára, akik a versenyszférában nem tudnának elhelyezkedni.
Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Szegedi Judit képviselő
asszony, tessék parancsoljon.
Szegedi Judit közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, tisztelt Igazgató
asszony igazán örülök, hogy a megyében akkor Ózd és környékén nincsenek
problémák, én másképp látom. Egy kérdést szeretnék föltenni, mi lesz azokkal az
emberekkel, hogyha véget ér a Start munka, illetve a közmunka program, ugyanis
december 2-tól szerencsém volt részt venni ennek a közfoglalkoztatási programnak a
kidolgozásában, és a megyében 13 helyen voltam, ahol beindították az otthoni ápoló
tanfolyamot. Nagyon jó dolog, hogy valóban beülnek az emberek és tanulnak, de ezzel
a tanfolyammal nem tudnak különösebben munkát találni. Arra jó, hogy a családban
ápolási tevékenységet tudjanak folytatni. Márciusban vége lesz a programnak, mi lesz
ezekkel az asszonyokkal, emberekkel? Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Több hozzászólásra
jelentkezőt nem látok, így megadom a lehetőséget Igazgató Asszonynak a
válaszadásra.
Lórántné Orosz Edit: Köszönöm szépen. Először is meg szerettem volna köszönni az
elismerő szavakat magam és munkatársaim nevében is, meg szeretném köszönni az
építő észrevételeket is. Azt gondolom, hogy az anyagunk, az tárgyszerű és a
rendelkezésre bocsátott anyagok azok igazolják azt az állítást, amit mondtam. Azt
állítottam, hogy javultak a megye munkaerő piaci mutatói és nem az volt, hogy a
foglalkoztatás tekintetében teljesen rendben lenne minden, nem ezt sugallja az anyag.
Ezért mondtam, hogy észrevételt nagyon sokat kaptunk az anyaggal kapcsolatban, és
én ezeket az észrevételeket azt gondolom, hogy értem, fogadtam és tudom is, és
tesszük is a dolgunkat az irányba, hogy ezek a mutatók változzanak. Kérdések
hangzottak el, és én ezekre szeretnék inkább válaszolni, illetve az észrevételekre még
azért reflektálnék. A külföldi munkavállalás ügyében a Munkaügyi Központnak
nincsen nyilvántartása, nem ez a feladatunk, tehát erről nem tudok semmit mondani. A
munkahelyek számának alakulásáról az anyag tartalmazta, hogy 2013 folyamán több,
mint 80000 álláshelyet regisztrált a Munkaügyi Központ, ez december végéig éves
viszonylatban nem látszik, de mi már kiegészítettük az adatokat, ez 90000 álláshely.
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De az az arány, amit ez az 1-11 hónap tartalmazott, az változatlanul ez, nyilván ezt egy
hónap nem változtatja meg. Az, amit tisztelt képviselő urak felhoztak, hogy 80%
közfoglalkoztatás, 20% pedig a versenypiacról jött, ez az arány valós arány, de mi lehet
a cél? Az, hogy ez az arány változzon a megyében, és ezt szolgálják azok a programok,
amik ezt követően fognak a gazdaságfejlesztés során elindulni. Nem a
közfoglalkoztatás a cél a megyében, hanem elsődlegesen a munkaerő piac minél
nagyobb bővülése, egy megyében csak az lehet a cél, hogy ezen változtassunk, de
addig, amíg nincs más lehetőség, addig az alulképzett emberekről, szakképzetlen
emberekről nem lehet lemondani. Az anyagunk azért sajnos tartalmazza, hogy az
álláskeresők fele szakképzetlen, 43%-a általános iskolai végzettségű vagy azzal sem
rendelkező. Számukra is lehetővé kell tenni, hogy munkajövedelemhez jussanak. Én
azt gondolom, hogy a közfoglalkoztatás 2013-as rendszere ezt mindenképpen
megcélozta, és azt kell, hogy mondjam, hogy a megyébe érkező források tették
lehetővé azt, hogy a települések egy részén akár nem lehet már találni álláskeresőt, és
csökkent a szociális segélyben részesültek száma. Úgy gondolom, hogy a
közfoglalkoztatásnak ez a hatása bárki számára vitathatatlan ebben a dologban, és hogy
a megyénkben erre szükség van, ez nem kérdőjelezhető meg. Mi lesz a
közfoglalkoztatással ezt követően? Már tervezzük a 2014-et, márciusban indul a
következő Start minta program. Tehát igazából már márciusban a mezőgazdasággal
nyitunk, az értékteremtő közmunkaprogramokat tervezzük. Én nagyon szeretném, ha
ebben a megyében 2014-ben legalább 2013-as mértékű közfoglalkoztatásra lenne
lehetőségünk, és ehhez a forrásokat biztosítani tudnánk, mert erre a megyének még per
pillanat szüksége van. A téli közfoglalkoztatási programban résztvevő közel 15000
emberből nem mindenki alulképzett, és éppen ezért nem is mindenki alapkompetencia
képzésben vesz részt. Több, mint 7000 ember OKJ-s és betanított képzésen vesz részt.
Én azt gondolom, hogy lehetséges, hogy nem mindenki tud majd az általa tanult
képzést követően elhelyezkedni az elsődleges munkaerő piacon, de meggyőződésem,
hogy bárki, aki ezeken a tanfolyamokon részt vett, azok a személyek magasabb
színvonalon tudnak a közfoglalkoztatás keretében dolgozni és meggyőződésem, hogy
az esélyeik is nőnek az elsődleges munkaerő piacon. ECDL képzésen több, mint 300
vesznek részt, 1200-an motorfűrész szerelők lesznek, faipari gépkezelők lesznek,
zsaluzó ácsok lesznek, ECDL végzettséget szereznek, hentesek, vágóhídi munkások
lesznek, akkor azt gondolom, hogy ezek fontos információk. 7200 ember kap
valamiféle képesítést, ebből 2500 államilag elismert végzettséget, ezek az emberek
ettől biztos, hogy sokkal többek lesznek. Meggyőződésem, hogy az elődleges
munkaerő piacon sokkal nagyobb eséllyel indulnak el, és a következő időszak
fejlesztéseibe jobban be tudnak kapcsolódni. Köszönöm szépen megtisztelő
figyelmüket.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a választ. Egy mondatot
nekem is engedjenek meg. Ez egy olyan tájékoztató, aminek a számaiból kiolvasható
az, hogy jó az irány, jók a tendenciák, végre elindult, amire régen várunk. Még messze
nem vagyunk a végén, de kérem a szocialista képviselő társaimat, hogy egy pillanatra
tegyék félre a szocialista párttól kapott parancsaikat és gondolkozzanak a megyében
élő emberek érdekében. Ilyen számok soha nem voltak, ezért nagyon sokat tett nem
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csak a megye gazdasága, nem csak a megyében lévő állami foglalkoztatók, de a
kormányzat és kormányzat munkahely megőrző és létrehozáshoz kapcsolódó
támogatási rendszere is, hiszen erre kaptunk felhatalmazást. Kettőnk között a
különbség az, hogy szerintünk az jó, ha a munkanélküliség csökken, nekünk az jó, ha
munkáért kapott bérből élnek ezek az emberek, és nem segélyből. Szerintünk az jó,
hogy ha megtanulnak újra alkalmazkodni a munka világához, és ha az állam ennek az
élére áll, szerintünk az is jó, mert ez a dolga. Ennek a jegyében gondolkozva ilyen
eredményeket lehet elérni.
Tisztelt közgyűlés, a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
közgyűlés tagjait és a szocialista képviselő társainkat is, hogy szavazzunk a tájékoztató
tudomásulvételéről. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 16 igen
szavazattal, 3 nem szavazattal, 5
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.

5.

Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű
határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 06.
sorszám alatt..
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Előterjesztőként felkérem Dr. Kovács János
Főjegyző Urat, hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a jelentést. Nem
tartja szükségesnek. Bizottságaink véleményezték az előterjesztést, elsőként a
Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnökét kérdezem, ismertesse a
Bizottsága véleményét.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr.
Bizottságunk 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta és
elfogadásra ajánlja a közgyűlés felé.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Pénzügyi, Terület- és
Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság elnökét kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt közgyűlés a Bizottságunk a határozati
javaslatot vita nélkül 10 igen, 0 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett elfogadta,
elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság elnökének helyettesét kérdezem.
Miklós Árpád, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés Bizottság a határozati
javaslatot 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát
lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról. Köszönöm
szépen. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 19 igen
szavazattal, 1 nem szavazattal, 4
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2014. (I. 16.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak
végrehajtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Közgyűlés lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést és azt tudomásul veszi.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: azonnal

6.

Javaslat a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs
Központ 2014. évre vonatkozó működésének támogatására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 08.
sorszám alatt..

30

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot a Pénzügyi, Terület- és
Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottságunk véleményezte, felkérem a Bizottság
elnökét ismertesse a Bizottsága véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés Bizottságunk az iroda további
működését 15 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta, elfogadásra
ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt most megtenni. Kormos képviselő úr, parancsoljon.
Kormos Dénes közgyűlési tag: Köszönöm szépen Elnök úr, tisztelt közgyűlés,
támogattuk az iroda működését. Nyilván az információ az fontos, és azt kértük a
Bizottsági ülésen, és megismételjük most itt is, hogy következő alkalommal, amikor
ilyen előterjesztés kerül elénk, ne csak arról szóljon, hogy az elkövetkezendő
időszaknak mennyi a tagdíja és a hozzájárulása, ezt biztosítani kell. Természetesen
megtesszük, hanem kapjunk arról is tájékoztatót, hogy milyen forgalommal, milyen
érdeklődési körrel, milyen eredménnyel tudta ezt a szolgáltatást az iroda elvégezni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a hozzászólást és ezt
megígérhetem, hogy ilyen tájékoztatást majd nyújtani is fogunk. Más hozzászólásra
jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról. Köszönöm
szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2014. (I. 16.) határozata
Tárgy: a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs Központ 2014.
évre vonatkozó működésének támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Europe Direct BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Információs Központ 2014. évre vonatkozó működésének
támogatására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
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1. A Közgyűlés támogatja a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Információs Központ 2014. évi működését.
2. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi
költségvetésében a tevékenység megvalósítására 7.000 € összegnek megfelelő saját
forrást biztosít, a támogatás feltételeként meghatározott önerőként.
Felelős:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

7.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi
nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 09.
sorszám alatt..
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A beszámolót két bizottságunk
véleményezte, elsőként a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs
Bizottság elnökét kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt közgyűlés Bizottságunk a beszámolót és a
határozati javaslatot 12 igen, 0 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett elfogadta és
elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek. Néhány bizottsági tag hiányolta az elmúlt
időszakban a delegációk felsorolását, ki, merre járt és a tételes költségeket, ezért nem
tudták támogatni a határozati javaslatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságunk elnök helyettesét kérdezem.
Miklós Árpád, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés Bizottságunk 12 igen, 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Kormos képviselő úr elsőként, parancsoljon.
Kormos Dénes közgyűlési tag: Köszönöm szépen Elnök úr, tisztelt közgyűlés először
is bizottsági Elnök úrnak szeretném megköszönni a bizottsági ülésről a korrekt
tájékoztatást, mert nem mindig hangoznak el kisebbségi vélemények, de most ezt
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megtette. Ha már lendületben vagyok itt a dicsérettel a végén, akkor folytatnám azzal,
hogy az látszik az előterjesztésből, hogy a nemzetközi kapcsolatokban és annak
lehetőségeiben igen felkészült szakember irányítja a Hivatal részéről ezt a munkát. A
beszámolóval kapcsolatban csak annyit, hogy szeretném megerősíteni, hogy fontos a
nemzetközi kapcsolat és itt látszódnak új lehetőségek is. Látszik, hogy néhány
hagyományos területünk nem tud úgy működni, mint ahogy szeretnénk, akár Hargita
megyére gondolok. Ott is több lehetőség van, ugye készül egy konferencia. De úgy
gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy azokat hozzuk helyzetbe ezekkel a nemzetközi
kapcsolatokkal, akár egy delegáció összeállításánál, akik az adott területen dolgoznak,
akik azt képviselik. Feltételezem, mert ez ugye a jóindulat időszaka itt a vége felé,
hogy ez így van a delegáció összeállításában, mert erre törekedni kell. Tételezzük fel,
csak nem látjuk. Mivel valóban közpénzekről van szó fontos a nemzetközi kapcsolat,
tisztelettel kérjük, hogy a következő ülésre ezt legyenek kedvesek pótolni: kik, milyen
összetételű delegációk, milyen költségkeretekkel dolgoztak? Ez látszik abból, hogy
kiket szeretne bevonni a megyei önkormányzat abba, hogy részesei legyenek
gyakorlatban is a nemzetközi kapcsolatnak. Bízom benne, hogy nagyon megnyugtató
előterjesztést fogunk kapni, és akkor már majd Elnök urat fogom dicsérni, nem a
Hivatalt.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pasztorniczky István
képviselő úr, parancsoljon.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm. Tisztelt közgyűlés, csak egy
pontjára szeretnék ennek az anyagnak reflektálni, mivel hogy most tudtam meg, hogy
létezik ilyen, hogy Romák befogadását célzó Európai Helyi és Regionális Hatóságok
Szövetsége. És örömmel olvasom az anyagban, hogy Farkas Félix képviselőtársam
bevonásával hozták létre ezt a szövetséget, illetőleg az ő határozott kérésére került be a
Szövetség alapokmányába, hogy a Szövetség saját eszközeivel támogatja az Európában
élő roma lakosságot jogairól és kötelességeiről. Ezt üdvözöljük, egy kérésem lenne,
hogy ne csak a roma lakosságot, hanem minket is tájékoztassanak erről, és ne csak egy
általános beszámolóból tudjuk meg az ez irányú tevékenységet. Egyébként pedig
gratulálok Elnök úrnak, akit ez a Magbizottság, amely ezt a Szövetséget létrehozta,
teljes jogú tagjává meghívta. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Lukács képviselő úr,
parancsoljon.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm szépen Elnök úr. Tisztelt közgyűlés,
bizottsági ülésen már fölvetettem és örülök, hogy ennek a kérésnek Varga Ferenc úr
eleget tett. Örömmel olvastuk, hogy készült egy kétnyelvű turisztikai információs
anyag, amellyel megyénket népszerűsítik külföldön járva, illetve egy gazdasági típusú
befektetést elősegítő, színvonalas kiadvány. Ahogy az ülés előtt megkaptuk, gyorsan
belenéztem, nagyon jó minőségűnek és jónak tűnik. A Magyar Tájakon kiadvány
viszont egy kicsit elgondolkoztat, ahogy belelapoztam, nem szeretném kritizálni, mert
a nyomdai minősége jó, de hogy a megyében ne legyen fontos bemutatni, hogy van egy
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világörökségi helyszínünk, az Aggteleki karszt vidék, hogy büszkélkedhetnénk ezzel a
barlang rendszerrel, ez egy kicsit elgondolkodtat. Lokálpatriótaként nekem nagyon
szívügyem, főleg úgy, hogy a Stratégiai Programban benne van az első napirend
keretében. Ott viszont hiányoltam korábban, hogy abban a Stratégiai anyagban nem
szerepel, még csak említés szintjén sem a Tapolcai barlangfürdő. Ebben legalább ott
van és tájékoztatást kaphatnak a külföldi utaztatók, hogy van ilyen lehetőségünk. Azért
mondom, hogy ezek jók. Én azt szeretném kérni és javasolni, ha készülnek ilyen
kiadványok, azért ebben a kiadványban több, mint a fele a terjedelemnek különböző
gazdasági szereplőknek a bemutatása. Tudjuk, hogy ez pénz kérdés, hiszen hirdetnek,
de egy idegenforgalmi kiadványban talán az idegenforgalom kellene, hogy a főszerepet
vezesse. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Több hozzászólásra
jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Egyetlenegy apróság, örülök annak, hogy a
mi kiadványunk jobban tetszik, mint a turisztikai vállalkozások kiadványa. Ugyanis a
gazdasági az a miénk, a másik az nem, csak rólunk szól. A másikat mi csináltuk, ez
tényleg a dicséretek napja, a szocialista frakció minden munkánkkal elégedett,
köszönöm szépen.
Az előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról. Köszönöm
szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 22 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2014. (I. 16.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi
nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi nemzetközi kapcsolatainak
helyzetéről szóló beszámolót és a fejlesztés irányaira vonatkozó javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
1. A Közgyűlés elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi
nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről szóló beszámolót és a fejlesztés irányaira
vonatkozó javaslatot.
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2. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi
nemzetközi kapcsolatok tervét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos, illetve a kiküldetési tervben foglaltak szerint
melléklet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2014. évi nemzetközi kapcsolatok terve
2014. január 1.–2014. december 31.
közötti időszakra vonatkozóan
terület

feladat

Shandong és Jiangxi Tartomány,
Együttm. Megállapodásnak megfelelően, külgazdaság
Kína
Isztambul Tartomány, Törökország megkezdett együttműködés folytatása, külgazdaság
Szilézia régió, Lengyelország
Kassa megye, Szlovákia
Barcelona, Spanyolország
Rheingau-Taunus járás,
Németország
Vologda régió, Oroszország
Párizs-Yerres
Hargita megye, Székelyföld,
Románia
Tatársztán Köztársaság,
Oroszország
Európai Szén és Lignit Szövetség
(EURACOAL)
Európai Régiók Gyűlése (AER)
Európa Tanács Kongresszusa
(CLRAE)

szénbányászat technikai segítségnyújtás, szakképzés
témában
a kétoldalú együttműködés, az EGTC előrehaladásának
megfelelően
elnöki delegáció, együttm. kapcsolat folytatása,
technológia park témában, külgazdaság
elnöki delegáció kiutazása, külgazdaság
elnöki delegáció, külgazdasági együttműködés
létrehozása
II. Rákóczi Ferenc emlékünnepség
együttműködésnek megfelelően
megkezdett együttműködés folytatása, külgazdaság
Közgyűlésen, Végrehajtó Bizottsági ülésen és
munkabizottsági üléseken való részvétel
Plenáris Ülésen és más gazdasági, energetikai eseményen
való részvétel
a Romák Befogadását célzó Európai Helyi- és Regionális
Hatóságok Szövetséggel kapcsolatos tevékenység

Európai Bortermelő Régiók Gyűlése Plenáris Ülésen, ill. más eseményen való részvétel
Európai Unió HU-SK Területi
Együttműködési Program

HU-SK Területi Együttműködési Program 2014-2020
Előkészítő Bizottságban való részvétel
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Európai Unió HU-SK-RO-UA
Szomszédsági Program

HU-SK-RO-UA Szomszédsági Program 2014-2020
Előkészítő Bizottságban való részvétel

egyéb

előre nem tervezhető

8. Egyebek
Dr. Mengyi Roland: Tekintve hogy napirendi javaslat nem érkezett, felhívom
ismételten a tisztelt közgyűlési tagok figyelmét arra, hogy vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségüknek 2014. január 31. napjáig kell eleget tenniük. Köszönöm szépen a
mai munkájukat, a mai közgyűlést ezennel bezárom. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

