Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1015-10/2014.
Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. február 24. napján 11:30
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
Budai Erzsébet
Dr. Csiba Gábor
Csiger Lajos
Farkas Félix
Holcman László
Hoczáné Frankó Anna
Kisgergely András

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

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

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

Szalai Szabolcs
Szamosvölgyi Péter
Szegedi Judit
Szeles András
Szitka Péter
Tóth Gábor
Török Dezső
Vadnai Zoltán
Vitális István

Távol:
Bíró László, Csabai Gyula, Vécsi István
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. Molnár Anita, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi
Regionális Marketing Igazgatóság igazgatója (Meghívó
szerint 13. napirend)
2. Hollósy János, NORDA (Meghívó szerint 14. 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
5. Magyar Nemzet, Liszkay László
6. MIKOM Kft.
7. MTI
8. Putnok Városi TV
9. Rádió M
10. RTL Klub
11. Szent István Rádió
12. TV2
13. Zemplén TV

nem
nem
igen

igen
nem
nem
nem

nem
nem
nem
igen
nem

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

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
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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.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a közgyűlés
napirendjére, azzal az eltéréssel, hogy
- a 6. napirendként szereplő „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Fejlesztési Programhoz kapcsolódó tervezési folyamat eredményeinek, a
további tevékenységek lebonyolításának és a Projektlista összefoglalójának
elfogadására” című előterjesztés ne kerüljön ma megtárgyalásra.
A társadalmasítás eddigi folyamata során olyan nagy mennyiségű szakmai, és
magas bonyolultságú szakmai, illetve módosító javaslat érkezett a szakágazati
és a kistérségi szereplőktől a projektlistákhoz, amelyeket mindenképpen
szeretnénk beépíteni az előterjesztésbe, ezért ez a napirend a következő ülésen
kerülne megtárgyalására.
A közgyűlés tagjai részéről egyéb napirendi javaslat van-e? Amennyiben van, kérem
szíveskedjenek azt megtenni. Lukács képviselő úr, parancsoljon.
Lukács András, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés frakciónk
részéről szeretném jelezni, hogy aggódunk Elnök úr egészsége iránt, hiszen
valószínűleg annyira leterhelt, hogy az elmúlt időszakban a közgyűlés időpontjának
előkészítése az saját medrében haladva mindig más és más időpontra lett áttéve. Nem
történelmi múltba kell visszatekinteni, amikor elfogadtuk a megyei közgyűlés 2014-es
munkatervét, amelyben február 13-án 10,00 órára volt tervezve a mai ülés anyaga.
Február 5-én kaptunk egy tájékoztatót, amely szerint 13-a helyett nagy valószínűséggel
18-án kedden, tehát ismét nem a megszokott csütörtöki napokon sor kerülne az ülés
megtartására. Majd 14-én 16,46 perckor kaptunk tájékoztatást, hogy a közgyűlés
természetesen nem 18-a, hanem 24-e, az nem 10,00 órakor hanem 11,30-kor kezdődik,
tehát volt néhány csúszás. Őszintén mondjuk azért a tervszerűségre legalább egy
nagyon pici figyelmet kellene fordítani. Tudjuk nagyon jól, hogy kampány van, nagyon
fontosak a kampány események, amihez nagyon sok sikert kívánunk, mint ahogy a
következő megyei vezetéshez is azoknak, akik majd elnyerik a következő
önkormányzati választásokat. Tisztelt Elnök úr, azt szeretnénk kérni, hogy a következő
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időszakban ne a közgyűlés 29 tagjának az időpontja, időbeosztása változzon
kényszerűen, hanem próbálja meg Elnök úr úgy intézni a napi sürgős feladatait, hogy a
munkatervben szereplő időpontok tervezhetőek maradjanak. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm képviselő úr. Kérdezem, hogy
mi volt a napirendi javaslat, mert hogy arra jelentkezett felszólalásra. Csak hogy ne a
közgyűlés tagjainak idejét terheljük, vagy hogy fogalmazott ezzel a dologgal.
Napirendi javaslatot kérdeztem, van-e?
Lukács András, frakcióvezető: Szeretném megkérdezni Elnök úr, mikor lehetett
volna szóvá tenni ugyanezt?
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Egyebek napirendi pontban.
Lukács András, frakcióvezető: A különféle dolgok között, a legvégén. Mivel az
SZMSZ úgy változott, gyakorlatilag semmilyen más lehetőségünk nem volt.
Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Azért kérem egy mondatot engedjen meg
erre. Én egyszerű szolgája vagyok a megyének, a megyei közgyűlésnek is, nem az én
időmhöz igazodunk. A frakcióvezetőknek a kötelessége, hogy határozatképes
közgyűléseket állítsanak össze, és tekintettel arra, hogy a Szocialista frakció soha nem
volt több 3-nál, most vannak éppen 4-en, én inkább ezt a vádat nem rám terhelném,
hanem a saját frakció társai között kéne rendet tenni, hogy rendesen képviseltessék a
Szocialista frakció véleményét, mert kíváncsiak vagyunk rá és fontos a megye
lakossága számára, hiszen valakik szavaztak önökre is. Úgy látom több napirendi
javaslat nincsen, kérem szíveskedjenek szavazni a napirendi javaslat elfogadásáról.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 23 igen
szavazattal, 2 nem szavazattal, 2
tartózkodással elfogadta a napirendi
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2014. (II. 24.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének
megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 24-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
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1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013.
költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

évi

2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetésére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

évi

2014.

3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító
Okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
6. Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnök
7. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2013. II. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő: Riz Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság
elnöke
8. Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonrészének átvételével
összefüggő intézkedésekre
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
9. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Európai Szén- és
Lignit Szövetségbe (EURACOAL) történő belépésével kapcsolatban megtett
intézkedésekről
Előterjesztő: Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke
10. Jelentés a 2013. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző
11. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselőkkel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és az
etikai eljárás szabályainak megállapítására
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Előterjesztő:

Dr. Kovács János főjegyző

12. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről
Előterjesztő: Molnár Anita, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi
Regionális Marketing Igazgatóság igazgatója
13. Tájékoztató a hazai forrású területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési
célelőirányzatok támogatási szerződései kapcsán hozott közgyűlési határozatok
végrehajtásáról
Előterjesztő: Gutyán Gergely, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
14. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
15. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj adományozására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
16. Egyebek

1.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 03.
sorszám alatt..
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot mind három bizottságunk
véleményezte, elsőként a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnökét
kérdezem, ismertesse a bizottsága véleményét.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr,
Bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta, 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett azt elfogadta és elfogadásra ajánlja a 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. A Pénzügyi Bizottság február 20-án tartotta ülését,
13 igen, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett a rendelet-tervezetet elfogadta és
elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Végül a Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságunk elnök asszonyát kérdezem.
Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés bizottságunk a rendelet-tervezetet
megtárgyalta, 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta
a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Dr. Mengyi Roland: Köszönöm szépen.
Kérdezem a képviselőcsoportok tagjait, vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben
kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt most megtenni. Nem látok
hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni
a napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadásáról. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 17 igen
szavazattal, 4 nem szavazattal, 6
tartózkodással elfogadta a rendelettervezetet.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2013. évi
költségvetési bevételi főösszegét
409.153eFt,
költségvetési hiány belső finanszírozására
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szolgáló költségvetési maradvány igénybevételét
összegben állapítja meg. (1. melléklet)”

134.353e Ft

2. §
A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat
2013. évi költségvetési kiadási főösszegét
543.506e Ft
összegben állapítja meg. (1. melléklet)”
3. §
A R. 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 4., 5., 6. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 4.,
5., 6. melléklete lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit
2013. december 31. napjától kell alkalmazni.
Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 04. sorszám alatt..

2.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi
költségvetésére
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés és melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a
Mellékletek között 05. sorszám alatt..
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot szintén mind három
bizottságunk véleményezte, elsőként Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottságunk
elnökét kérem, ismertesse a bizottság véleményét.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr, a
Bizottságunk a határozati javaslatot és a rendelet-tervezet egyaránt 7 igen, 0 nem
szavazattal és 3 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra ajánlja a közgyűlés felé.
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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. A Pénzügyi Bizottság a 2014. évi
költségvetésünket a határozati javaslatot és a hozzátartozó rendelet-tervezetet azonos
szavazati arányban, 13 igen, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett elfogadta,
elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Végül a Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságunk elnök asszonyát kérem.
Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, Bizottságunk mind a határozati javaslatot,
mind a rendelet-tervezetet 11 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 most megtenni. Lukács képviselő úr, parancsoljon.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt közgyűlés, kicsit
szomorú vagyok azért, mert olyan költségvetést kell ismét megtárgyalni, amihez a
kormánypárti frakciónak egyetlen gondolata, egyetlen szava sincs. Nincs szava ahhoz,
hogy arról szól a költségvetés, hogy 318 millió forint működési támogatásból
részesülünk, úgy mint tavaly és tavaly előtt. Olyanokról kell tartalmi kérdésként szólni
és lényegi kérdésként, hogy adunk-e 5 millió forint tagi kölcsönt, amit majd nem tud
visszafizetni a Kulcs Tour magazin, vagy a nonprofit kft. Higgyék el a szomorúság és
az elkeseredettség szól belőlem, amikor azt látjuk, hogy ennyire ki van üresítve egy
megyei önkormányzat. Korábban arról beszéltünk, hogy hány milliárdot, a költségvetés
hány százalékát fordítjuk fejlesztésre, felújításra, amortizáció pótlására, milyen
főirányokat szabunk meg a következő időszakra. Ma pedig arról, hogy még egyszer
mondom adunk-e 5 milliót ide vagy nem adunk, ennyi az érdemi vélemény. Köszönöm
szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Török Dezső
frakcióvezető úr, parancsoljon.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr. Képviselő úrnak jelezném, hogy nem mi nekünk
nincs véleményünk, hanem önöknek nincs véleményük. Ez a költségvetés 810 millió
forintról szól, semmi akadálya nem volt annak, hogy a Bizottsági ülésen meghallgassuk
az önök véleményét, mindenki hallgatott a másik oldalról. Ott kellett volna véleményt
mondani, szakmába vágóan lehetett volna mondani, módosító javaslatot tenni a
költségvetéshez, nem érkezett meg. Ez a költségvetés a mi részünkről rendben van. Az,
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hogy a feladatai a megyei önkormányzatnak milyen módon változtak, mindenki
számára világos, mindenki tudja, hogy most már nem arról kell vitatkoznunk, hogy
dologi kiadásokra mennyit adunk egyik másik intézménynek, vagy hogyan
finanszírozzuk a kórházak működését. Ezért ilyen ez a költségvetés.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kormos képviselő úr, parancsolj.
Kormos Dénes közgyűlési tag: Köszönöm szépen Elnök úr, tisztelt közgyűlés.
Valóban egy más szerkezetű megyei önkormányzati feladatról van szó és gyakorlatilag
a következményt látjuk a költségvetés számaiban, ami a megyei önkormányzat feladata
maradt. Talán majd egyszer a területfejlesztési része is több forrással gazdálkodik. A
frakcióvezető úr véleménye pedig, hogy tulajdonképpen ilyen helyzet van, ez az
általános állapottal összefügg és ennek csak a következménye a forrás. Frakcióvezető
úr említette, hogy nem jelentkeztünk hozzászólásra. Ajánlok figyelmébe egy adatot,
lassan a végéhez közeledik a megyei közgyűlés, tessék szíves lenni megnézni a saját
bizottságánál, de megnézheti a közgyűlésnél is, hogy ha a Szocialista frakciónak nincs
kérdése, nincs véleménye, akkor gyakorlatilag 10 napirendet le lehet tárgyalni, mert a
megye egészét érintő kérdésben a kormányzati oldal képviselői meg sem szólalnak.
Vélhetőleg azért, mert nagyon tökéletesen elő van készítve az előterjesztés és ők ezzel
egyetértenek, mert gyakorlatilag véleményük nincsen. Itt az aktivitást meg lehet nézni
különböző kérdésekben, akár észrevételben is, ezt felesleges egymás szemére hányni.
Ha érdemleges érvek vannak, abban vitatkozzunk, ez nem abba a kategóriába tartozik,
szerintem nem is idevaló.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Több hozzászólásra
jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Egy mondatot engedjenek meg ehhez,
mindenféle politikai felhang nélkül. Most már sokadjára térünk erre vissza,
megváltozott feladatunk van, megváltozott céljaink vannak. A költségvetésünk már rég
nem az intézmény fenntartásról szól, hanem a fejlesztés politikának a koordinálásáról,
és ha ehhez számoljuk, hogy milyen fejlesztéspolitikai források fognak kapcsolódni,
vagy hogy most megkapjuk a közreműködő szervezetet tulajdonba – éppen ma fogjuk
tárgyalni – annak is van egy költségvetése, ha ezt mind-mind összeadogatnánk, amiről
majd lehetősége és módja lesz a közgyűlésnek tárgyalni fejlesztés politikai
megfontolásokból, az többszöröse lesz annak a 45 milliárdos költségvetésünknek, akár
háromszorosa is lehet, amiről az elmúlt években folyamatosan tárgyaltunk. Én azt
gondolom, nem állunk egymástól túl messze, csak az éremnek a másik oldaláról
nézzük ezt a dolgot, ha mindig kritikusan akarnak ebben az ügyben felszólalni, akkor
soha nem lesz más érvük, mint az, hogy egy más feladathoz más minőségű, típusú
forrás kapcsolódik. Ez szerintem teljesen rendben van.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat és egy rendelet-tervezet kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni elsőként a napirendhez kapcsolódó határozati
javaslat elfogadásáról. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 17 igen
szavazattal, 4 nem szavazattal, 6
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tartózkodással
javaslatot.

elfogadta

a

határozati

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2014. (II. 24.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésével
kapcsolatos megállapítások
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a középtávú tervezéshez a
következőket állapítja meg:
1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése
szerinti saját bevételekkel, mint a
- helyi adóból származó bevétel,
- vagyonértékesítésből származó bevétel,
- tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel,
- bírság, pótlék, díjbevétel,
- kezességvállalással kapcsolatos megtérüléssel
a költségvetési évet követő 3 évben nem számol.
2. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §
(1) bekezdése szerint pénzintézet felé kötelezettsége nincs és adósságot
keletkeztető ügyletet a költségvetési évet követő 3 évben nem vállal.
3. Az értékcsökkenési leírás mértékének megfelelő elhasználódott eszközök
pótlására elkülönített keret betervezése nem lehetséges.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
értelemszerűen

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a
napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadásáról. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 17 igen
szavazattal, 4 nem szavazattal, 6
tartózkodással elfogadta a rendelettervezetet.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2014. évi költségvetéséről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a megyei közgyűlésre, bizottságaira és az önkormányzati hivatalra
terjed ki.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2014. évi költségvetése
2. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének
- költségvetési bevételi főösszegét
- finanszírozási bevételek főösszegét
- bevételi főösszegét

410.000 e Ft-ban
400.000 e Ft-ban
810.000 e Ft-ban

állapítja meg (1. melléklet).
Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegek előirányzat csoportonkénti és
kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok
szerinti részletezését a 2. melléklet és a 2.1. tartalmazza.
3. §
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének
-

költségvetési kiadási főösszegét
460.000 e Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét
350.000 e Ft-ban
kiadási főösszegét
810.000 e Ft-ban
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állapítja meg. (1. melléklet)
(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegek előirányzat csoportonkénti és
kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok
szerinti részletezését a 3. melléklet és a 3.1. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési létszámkeretet e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá a
közgyűlés.
(4) A Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetés bevételeinek-kiadásainak
előirányzat felhasználási tervét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(5) A Megyei Önkormányzat kiadásainak hivatali
csoportosítását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

szakfeladatok

szerinti

(6) A 2013. évi záró mérlegben szereplő eszközök 2014. évi értékcsökkenésének
számítását a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb
csoportokban a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő
hozzájárulását elkülönítetten a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(9) Több évre szóló kötelezettségvállalást és közvetett támogatást a költségvetési
rendelet nem tartalmaz.
A Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásának
szabályai
4. §
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, illetve hivatalát a költségvetésben előírt működési
és felhalmozási célú bevételek beszedésére, és a jóváhagyott működési, valamint a
felhalmozási célú kiadások teljesítésére.
5. §
A 4. §-ban megállapított kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást két közgyűlés
között 10 millió Ft-ig, illetve a pályázatok saját forrás fedezete előirányzat terhére a
pályázati kiírásban előírt saját forrás erejéig a közgyűlés elnöke végrehajthat, melyet a
2014. évi költségvetés I. félévi, valamint az I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló
előterjesztésekben jóváhagyásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Ez kiterjed az
általános tartalékkal való rendelkezésre is.
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Ez a hatáskör új feladat vállalására nem terjed ki.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtott
pályázatokra vonatkozóan nyilatkozatot adjon ki a saját forrás biztosításáról.
6. §
Az Áht. 23. § előírásaira vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos
hatáskört egy éven belüli hitelművelet esetében a Közgyűlés Elnökének, az egy éven
túli hitelműveletek esetében a Közgyűlés hatáskörébe utalja.
7. §
Az Áht. 85. §-a szerint a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor
készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő
teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, illetve igényelhető készpénz felvétel a
kincstártól:
- a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,
- a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra,
- egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
- foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegekre,
- az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek számára biztosított
támogatások kifizetésére, abban az esetben, ha a támogatott szervezet nem rendelkezik
hitelintézeti számlával.
A részletes szabályokat a pénzkezelési szabályzatban kell meghatározni.
8. §
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét és főjegyzőjét, hogy Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. mellékletében szereplő
megyei önkormányzatok által igényelhető kiegészítő támogatásra az év közben
jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra, pályázatot nyújtson be.
9. §
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzat bevételeinek
növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközökért tőkegarantált értékpapírt
(kincstárjegy) vásároljon.
Záró rendelkezések
10. §
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E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de a pénzügyi bevételi és kiadási
előirányzat meghatározására irányuló rendelkezéseket 2014. január 1. napjától kell
alkalmazni.
A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 06. sorszám alatt..

3.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés és melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a
Mellékletek között 07. sorszám alatt..
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot mind három bizottságunk
véleményezte, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottságunk elnökét kérdezem,
ismertesse a bizottság véleményét.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr, a
Bizottságunk 10 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett azt elfogadta és
elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek. Köszönöm.
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: Bizottságunk a rendelet-tervezetet 13 igen, 0 nem szavazattal és 5 tartózkodás
mellett elfogadta, elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Végül a Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság elnök asszonyát kérdezem.
Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke: Bizottságunk a rendelet-tervezetet megtárgyalta, 11 igen, 0 nem szavazattal és
0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Pasztorniczky képviselő társunk, parancsoljon.
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Pasztorniczky István közgyűlési tag: A novemberi ülésen szóvá tettem már azt az
elvi egyet nem értésünket, ami a főjegyző, illetve jegyző megnevezéssel kapcsolatos.
Talán tudják mindnyájan, hogy 2013. január 1-jétől változott meg az a paragrafus,
illetve az önkormányzati törvénynek ez a paragrafusa ekkor lépett hatályba, amely
szerint a megyei közgyűlés elnöke nevezi ki a jegyzőt, a jegyző javaslatára az
aljegyzőt. Én továbbra is fenntartom és akkor ígéretet tettem rá, és a jegyzőkönyv miatt
is mondom ismételten el, meg a törvényességi felügyeletet gyakorló Kormányhivatal
kedvéért, hogy továbbra is azt tartanánk jogszerűnek, hogy ha ugyanúgy, mint a
Megyei Önkormányzat Hivatalának is az elnevezése megváltozott, ugyanúgy a
főjegyző elnevezés is megváltozna. Mivel a főjegyzőt, amit az új önkormányzati
törvény, amely jelenleg hatályban van, csak a fővárosi önkormányzat hivatalának
vonatkozásában ismeri el, tehát annak az élén áll főjegyző, a megyei önkormányzatok
élén jegyző. Ez az én álláspontom, én szeretném ha ezt elfogadnák és a törvényt
alkalmaznánk. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Főjegyző úrnak adnám
meg a szót.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés,
tisztelt képviselő úr. Én azt gondolom, hogy ez a téma nem feltétlenül álláspont
kérdése, hanem jogkérdés. Én remélem, hogy az eddigi 49 évemben mindig
következetesen tartózkodtam más szakmai kérdésekben való megnyilvánulástól. De
engedje meg, hogy miután ezt jogkérdésként és törvényességi kérdésként értékelem, a
következőt mondjam el erről. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény a
következőként szól erről az intézményről: a megyei közgyűlés elnöke pályázat alapján
nevezi ki a jegyzőt, a jegyző javaslatára az aljegyzőt. 2012. január 1-jén a megyei
önkormányzatokról szóló törvény úgy találta a megyei önkormányzatot, hogy volt
kinevezett főjegyzője, ezért nem volt szükség elnök úrnak megyei jegyző kinevezésére.
Ez az állapot azóta sem változott. Az én álláspontom sem változott azóta sem, viszont
annyi különbség van a kettőnk megközelítése között, hogy nekem az a dolgom, hogy
törvényességi szempontból is véleményezzem az előterjesztéseket is. Én eddig nem
találtam ebben sosem törvényességi aggályt, és ebben bírom a Kormányhivatal
támogatását is. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Több hozzászólásra
jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet
kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet
elfogadásáról. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 19 igen
szavazattal, 4 nem szavazattal, 2
tartózkodással elfogadta a rendelettervezetet.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(5) A megyei önkormányzat alaptevékenysége:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010 Országgyűlési,
önkormányzati
és
európai
parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
041140 Területfejlesztés igazgatása”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő
második napon hatályát veszti.

4.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító
Okiratának módosítására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 08.
sorszám alatt..
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot szintén mind három
bizottságunk véleményezte, elsőként a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság
elnökét kérem, ismertesse a bizottsága véleményét.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr, a
Bizottságunk 10 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta, és
elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek. Köszönöm.
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, Bizottságunk 13 igen, 0 nem
szavazattal és 5 tartózkodás mellett elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Végül a Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságunk elnök asszonyát kérem.
Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, bizottságunk megtárgyalta a határozati
javaslatot és 11 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, javaslatuk,
véleményük van, szíveskedjenek azt most 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.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 19 igen
szavazattal, 4 nem szavazattal, 4
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2014. (II. 24.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának
módosítása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának módosításáról
szóló javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító
Okiratának módosító okiratát az 1. számú mellékletben, illetve az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a 2. számú mellékletben foglaltak szerint
elfogadja.
2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy az Alapító Okiratot módosító okiratot és az
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartáson történő
átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóságának küldje meg.
Felelős:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: azonnal
1. számú melléklet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala
Alapító Okiratát
módosító okirat
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat bevezető része helyébe a következő szövegrész lép:
„A
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése
az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az
alábbi Alapító Okiratot adja ki:”
2. Az Alapító Okirat 1. pontja (A költségvetési szerv neve) helyébe lép:
„1. Megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal”
3. Az Alapító Okirat 5. pontja (Államháztartási
Alaptevékenysége) helyébe a következő szövegrész lép:

szakágazati

besorolása,
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„5. Szakmai alaptevékenysége: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése, annak bizottságai és tisztségviselői döntéseinek szakmai
előkészítése, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, gazdálkodási,
önkormányzati, jogi és igazgatási tevékenység”
4. Az Alapító Okirat az alábbi 6.-7. ponttal egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi
6.-7. pont sorszámozása 8.-9. pontra módosul:
„6.
Államháztartási 841105 Helyi önkormányzatok és társulások
igazgatási tevékenysége
szakágazati besorolása:
7.
Szakmai 011130
alaptevékenységek
kormányzati
funkció
szerinti
megjelölése: 011140
013330
013350
013360

016010

016020
016080
041140
041231
041233
084010

Önkormányzatok
és
önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Országos
és
helyi
nemzetiségi
önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
Az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási,
üzemeltetési,
egyéb
szolgáltatások
Országgyűlési, önkormányzati és európai
parlamenti
képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Országos
és
helyi
népszavazással
kapcsolatos tevékenységek
Kiemelt
állami
és
önkormányzati
rendezvények
Területfejlesztés igazgatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Társadalmi
tevékenységekkel,
esélyegyenlőséggel,
érdekképviselettel,
nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő
feladatok igazgatása és szabályozása”

5. Az Alapító Okirat jelenlegi 8. pontja (Gazdálkodási besorolása) törlésre kerül, azt
követően a sorszámozás értelemszerűen módosul.
6. Az Alapító Okirat jelenlegi 9. pontja (Vezetőjének kinevezési rendje) helyébe a
következő szövegrész lép:
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„10. Vezetőjének kinevezési rendje: Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (3) bekezdése alapján a megyei
közgyűlés elnöke pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt.”
7. Az Alapító Okirat jelenlegi 10. pontjában (A foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony) az „Egyes foglalkoztatottak jogviszonyára a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény irányadó” szövegrész helyébe az
„Egyes foglalkoztatottak jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény irányadó.” szövegrész lép.
Miskolc, 2014. február 24.
Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

Záradék:
Jelen Alapító Okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzéssel lép hatályba.
Jelen Alapító Okiratot módosító okiratot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése 8/2014. (II. 24.) határozatával fogadta el.
2. számú melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi Alapító Okiratot adja ki:
A költségvetési szerv:
1. Megnevezése:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati
Hivatal

2. Székhelye:

3525 Miskolc, Városház tér 1.

3. Alapításáról rendelkező
jogszabály:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 38. § (1) bekezdése

4. Közfeladata:

A megyei önkormányzat működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével
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és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása,
továbbá területfejlesztési, vidékfejlesztési,
területrendezési, valamint koordinációs feladatok
ellátása
5. Szakmai alaptevékenysége:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése, annak bizottságai és tisztségviselői
döntéseinek szakmai előkészítése, végrehajtásának
szervezése és ellenőrzése, gazdálkodási,
önkormányzati, jogi és igazgatási tevékenység

6. Államháztartási szakágazati 841105 Helyi önkormányzatok és társulások
besorolása:
igazgatási tevékenysége
7. Szakmai alaptevékenységek
kormányzati funkció
szerinti megjelölése:

011130

011140
013330
013350
013360

016010

016020
016080
041140
041231
041233
084010

Önkormányzatok
és
önkormányzati
hivatalok
jogalkotó
és
általános
igazgatási tevékenysége
Országos
és
helyi
nemzetiségi
önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
Az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási,
üzemeltetési,
egyéb
szolgáltatások
Országgyűlési, önkormányzati és európai
parlamenti
képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással
kapcsolatos tevékenységek
Kiemelt
állami
és
önkormányzati
rendezvények
Területfejlesztés igazgatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Társadalmi
tevékenységekkel,
esélyegyenlőséggel,
érdekképviselettel,
nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő
feladatok igazgatása és szabályozása

8. Illetékessége, működési
köre:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

9. Irányító szervének neve és

Borsod-Abaúj-Zemplén

Megyei

Önkormányzat
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székhelye:

Közgyűlése
3525 Miskolc, Városház tér 1.

10. Vezetőjének kinevezési
rendje:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 27. § (3) bekezdése alapján a
megyei közgyűlés elnöke pályázat alapján
határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt.

11. A foglalkoztatottakra
vonatkozó foglalkoztatási
jogviszony:

A foglalkoztatottak jogviszonyára a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az
irányadó, míg a választott tisztségviselőre a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény.
Egyes foglalkoztatottak jogviszonyára a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény irányadó.

12. Alapító szerv neve és
székhelye:
Alapítás éve:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
3525 Miskolc, Városház tér 1.
1990

13. Jogelőd neve és
székhelye:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács VB.
3525 Miskolc, Tanácsház tér 1.

14. Képviseletre jogosult:

A megyei főjegyző, illetőleg az általa megbízott
személy

Miskolc, 2014. február 24.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke
Záradék

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. április 30-i ülésén a
31/2009. (IV.30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozattal hagyta jóvá, melyet a 2009. június 25-i
ülésén az 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozattal, a 2009. december 17-i ülésén
a 149/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozattal, a 2012. február 16-i ülésén a
3/2012. (II. 16.) határozattal, továbbá a 2014. február 24-i ülésén a 8/2014. (II. 24.)
határozattal módosított.
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5.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Hivatal

Az előterjesztés és melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a
Mellékletek között 09. sorszám alatt..
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot szintén mind három
bizottságunk tárgyalta és véleményezte, elsőként a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi
Bizottság elnökét kérem ismertesse a bizottsága véleményét.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 10 igen, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta, köszönöm.
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, bizottságunk az SZMSZ
módosítást 13 igen, 0 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett elfogadta, elfogadásra
ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságunk elnök asszonyát kérem.
Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés bizottságunk 11 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 most 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.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 19 igen
szavazattal, 4 nem szavazattal, 4
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2014. (II. 24.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása
A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására vonatkozó
javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal (a
továbbiakban: hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát 2014. március 01.
napjától a következők szerint módosítja:
1.1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) megnevezése helyébe a „BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata”
megnevezés lép.
1.2. Az SZMSZ Bevezető részének szövege helyébe az alábbi szöveg lép:
„ A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § b) és d) pontja, 84. § (1) és
(3) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 9. § (5) bekezdése és 13. § (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzati
hivatal (a továbbiakban: hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a
továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint hagyja jóvá:”
1.3. Az SZMSZ I. fejezet 1) pontjában a hivatal elnevezése a következőre módosul:
„1) A hivatal elnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal”
1.4. Az SZMSZ I. fejezet 3) pontja a hivatal alapító okirata kelte, száma, az alapítás
időpontja tekintetében a következők szerint módosul:
„3) A hivatal alapító okiratának kelte: 2014. február …{a közgyűlés napja}
A hivatal alapító okiratának száma: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Hivatala alapító okiratát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése a 2009. április 30-i ülésén a 31/2009. (IV.30.)
B.A.Z.M.ÖNK. határozattal hagyta jóvá, melyet a 2009. június 25-i ülésén az
57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozattal, a 2009. december 17-i ülésén a
149/2009. (XII. 17.) B.A.Z.M.ÖNK. határozattal, a 2012. február 16-i ülésén a
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3/2012. (II.16.) határozattal és a 2014. február …. ülésén a …/2014. (II….)
határozattal módosított.
A hivatal alapításának időpontja: 1990.”
1.5. Az SZMSZ I. fejezet 5) pontja az alábbira módosul:
„5) A hivatal hivatalos pecsétje: körbélyegző, a következő felirattal: „Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Hivatal”, középen Magyarország címere.”
1.6. Az SZMSZ I. fejezet 6) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6) A hivatal jogállása: jogi személy, helyi önkormányzati költségvetési szerv.”
1.7. Az SZMSZ I. fejezet 7) pontja a következők szerint módosul:
„7) A hivatal irányítása: A közgyűlés elnöke a képviselő-testület döntései szerint és
saját hatáskörében irányítja a megyei önkormányzati hivatalt. A megyei
önkormányzat költségvetése tartalmazza a hivatal költségvetési bevételeit és
költségvetési kiadásait.”
1.8. Az SZMSZ I. fejezet 9) pontja a következők szerint módosul:
„9) A hivatal alapvető feladata: a testületi és a tisztségviselői, főjegyzői döntések
szakmai előkészítése, valamint a döntések végrehajtásának szervezése és
ellenőrzése.”
1.9. Az SZMSZ I. fejezet 10) pontja helyébe a következő lép:
"10) A hivatal ellátandó és kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységei:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
016010 Országgyűlési,
önkormányzati
és
európai
parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
041140 Területfejlesztés igazgatása
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
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084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel,
nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és
szabályozása”
1.10. Az SZMSZ I. fejezet 12) pontja a következők szerint módosul:
„12) A hivatal alaptevékenységét szabályozó jogszabályok megjelölése:
Magyarország Alaptörvénye
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és
a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011.
évi CLIV. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.)
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
A sportról szóló 2004. évi I. törvény
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény
A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről 2000. évi XCVI.
törvény
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat
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egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet)
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet
A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet”
1.11. Az SZMSZ I. fejezet 13) pontjának felsorolása a következő gazdálkodó
szervezettel egészül ki:
„13) A hivatal a következő gazdálkodó szervezetek tekintetében közreműködik az
alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogok gyakorlásában:
…
NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.-05-09-017690)”
1.12. Az SZMSZ II. fejezet 19) pontja a következők szerint módosul:
„19) A hivatal szervezeti felépítése:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal struktúrája az alábbiak
szerint tagozódik:”
1.13. Az SZMSZ II. fejezet kiegészül a 19.6. ponttal a következők szerint:
„19.6.
A belső ellenőrzési feladatok ellátása a hivatali szervezeten kívül, külső szolgáltató
bevonásával történik.”
1.14. Az SZMSZ II. fejezet 20.1.3. pontja a következők szerint módosul:
„20.1.3. Európai parlamenti tagok, országgyűlési képviselők, helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásával, nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásával, valamint a népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos
feladatai:
A Területi Választási Iroda vezetője a főjegyző.
A választási iroda ellátja a választások előkészítésével, szervezésével,
lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek
pártsemleges tájékoztatásával, a választási adatkezeléssel, a technikai feltételek
meglétével és a szakmai szabályok betartásának ellenőrzésével összefüggő
feladatokat.
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Kapcsolatot tart a helyi választási irodák (HVI-k) és országgyűlési egyéni
választókerületi választási irodák (OEVI-k) vezetőivel, az Nemzeti Választási
Iroda (NVI) elnökével, valamint az illetékes állami szervekkel.”
1.15. Az SZMSZ II. fejezet 21.2.1. pont a Szervezési és Jogi Csoport „Testületi,
törvényességi és szervezési feladatok” alcímének o), p) és q) pontja az alábbiakra
módosul:
„21.2.1. Szervezési és Jogi Csoport
Testületi, törvényességi és szervezési feladatok:
o) az európai parlamenti tagok választásában, országgyűlési és helyi
önkormányzati általános, időközi és nemzetiségi választásokban, népszavazás,
népi kezdeményezés feladatainak ellátásában való részvétel, kapcsolattartás a
települési jegyzőkkel;
p) közreműködés a bírósági ülnökök, a területi választási bizottság tagjai
megválasztásának előkészítésében;
q) kapcsolattartás önkormányzati feladatkörben a megye országgyűlési
képviselőivel, az illetékes Kormányhivatallal, a területi állami szervekkel, a
települési önkormányzatokkal, a pártok, társadalmi és érdekképviseleti
szervezetek képviselőivel;”
1.16. Az SZMSZ II. fejezet 21.2.1. pont a Szervezési és Jogi Csoport „Informatikai
feladatok” alcímének h) pontjában a „kisebbségi” kifejezés helyébe a „nemzetiségi”
kifejezés lép.
1.17. Az SZMSZ II. fejezet 21.2.1. pont a Szervezési és Jogi Csoport „Közbeszerzéssel
kapcsolatos feladatok” alcímének a) és e) pontjában a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Hivatala” megnevezés helyébe a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Hivatal” megnevezés lép.
1.18. Az SZMSZ II. fejezet 21.2.1. pont a Szervezési és Jogi Csoport „Egyéb
feladatok” alcímének f) pontjában a „kisebbségi” kifejezés helyébe a „nemzetiségi”
kifejezés lép.
1.19. Az SZMSZ II. fejezet 21.2.1. pont a Szervezési és Jogi Csoport „Egyéb
feladatok” alcíme a következő r) ponttal egészül ki:
„r) ellátja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság titkársági feladatait.”
1.20. Az SZMSZ II. fejezet 21.2.2. pont a Pénzügyi Csoport (gazdasági szervezet) „A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdasági programjának és
költségvetésének tervezésével kapcsolatos feladatok” alcíme b) pontjában a „Borsod-
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Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala” megnevezés helyébe a „BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal” megnevezés lép.
1.21. Az SZMSZ II. fejezet 21.2.2. pont a Pénzügyi Csoport (gazdasági szervezet)
„Operatív gazdálkodással kapcsolatos feladatok” alcíme a) pontjában a „BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala” megnevezés helyébe a „BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal” megnevezés lép.
1.22. Az SZMSZ II. fejezet 21.2.2. pont a Pénzügyi Csoport (gazdasági szervezet)
„Operatív gazdálkodással kapcsolatos feladatok” alcíme e) pontjában a „kisebbségi”
kifejezés helyébe a „nemzetiségi” kifejezés lép.
1.23. Az SZMSZ II. fejezet 21.3. pont Terület- és Vidékfejlesztési Osztály
„Területfejlesztéssel, területrendezéssel és koordinációval kapcsolatos feladatok”
alcíme és rendelkezései helyébe a „Területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok”, a
„Területrendezéssel kapcsolatos feladatok”, a „Vidékfejlesztéssel kapcsolatos
feladatok”, a „Koordinációval kapcsolatos feladatok” alcímek és rendelkezések
lépnek:
„Területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok:
a) A területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok ellátása keretében:
aa) az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban – a
megyei jogú város önkormányzatának egyetértésével – közreműködik a megyei
területfejlesztési koncepció és a megyei területrendezési terv kidolgozásában és a
megyei közgyűlés felé javaslatot készít a megyei területfejlesztési koncepció, illetve
- a megyei területfejlesztési koncepció és a megyei területrendezési terv
figyelembevételével - a megyei területfejlesztési program határozattal történő
elfogadására, a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter
állásfoglalásának beszerzését követően,
ab) részt vesz az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, valamint az
operatív programnak a kidolgozásában, a megyei jogú város önkormányzata
kötelező bevonásával észrevételei figyelembevétel,
ac) közreműködik az országos, valamint a megyét érintő ágazati fejlesztési
koncepciók és programok előzetes véleményezésében a megyei jogú város
önkormányzata kötelező bevonásával, észrevételei figyelembevételével,
ad) közreműködik a térségi területfejlesztési koncepciók és programok, előzetes
véleményezésében,
ae) a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének
érvényesítéséről,
af) részt vesz a határ menti megyék határon átnyúló nemzetközi fejlesztési
programjainak tervezésében, kidolgozásában;
b) A területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása
keretében:
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ba) nyomon követi és értékeli a megyei területfejlesztési koncepció és a megyei
területfejlesztési programok végrehajtását,
bb) előkészíti a megyei önkormányzat hatáskörébe utalt fejlesztési források
felhasználására vonatkozó döntés(eke)t,
bc) monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a területi
operatív programok irányításában, megvalósításuk végrehajtásában,
bd) figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak
megvalósítását, beleértve a megyehatáron átnyúló és más nemzetközi programok
végrehajtását a megyei jogú város önkormányzata kötelező bevonásával,
észrevételei figyelembevételével,
be) más megyei önkormányzatokkal és az államigazgatási szervekkel közösen,
monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a határon
átnyúló nemzetközi fejlesztési programok irányításában, részt vesz azok
lebonyolításában, végrehajtásában,
bf) előkészíti a Kutatási és Innovációs Alapnak a miniszter által a megyei
önkormányzat hatáskörébe utalt pénzeszközeinek pályázati kiírásairól, illetve
felhasználásáról szóló döntés(eke)t,
bg) részt vesz a megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében
a megyei önkormányzat gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző tevékenységének
ellátásában, és ezen tevékenység elősegítésének ellátása érdekében a megyei
önkormányzat által létrehozható külön szervezettel vagy megállapodás alapján
más szervezettel történő együttműködési feladatokat ellátja;
c) A területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása keretében:
ca) részt vesz a megyei önkormányzat illetékességi területén az államigazgatási
szervek, a települési önkormányzatok, a megyei jogú város önkormányzata, a
gazdasági és civil szervezetek fejlesztési elképzeléseinek összehangolásában,
cb) területileg összehangolja a megyei önkormányzat politikai és a területi
szerepéből, továbbá a nemzetközi és határon átnyúló együttműködésből adódó
feladatait, biztosítja azok összhangját,
cc) a települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi
önkormányzatok területfejlesztési társulásainak szerveződését,
cd) szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a
térségi fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró,
pályázatokat megalapozó tevékenységét,
ce) a térségi gazdaságfejlesztő szervezet útján koordinálja a megye területén az
ipari parkok és a szabad vállalkozási zónák tevékenységét, az önkormányzatok és a
gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági szereplőivel
együttműködve,
cf) vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti
állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a
vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja,
cg) kölcsönös információcserével segíti a területfejlesztési és területrendezési
információs rendszer működését, információkat biztosít a területi tervek
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készítéséhez, valamint fogadja a törvényben szereplő megyei szintre delegált
feladatok elvégzése érdekében a központi adatbázisok adatait,
ch) előkészíti, kidolgozza a területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok
ellátása érdekében a megyei önkormányzati rendeletalkotást a települési
önkormányzatok, a megye területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező
gazdálkodó szervezetek által a megye területén uniós, központi vagy helyi
önkormányzati
költségvetési
forrásból
megvalósítandó
fejlesztéseinek
koordinációjáról.
Területrendezéssel kapcsolatos feladatok:
a) az országos területrendezési tervvel összhangban, az érintett települési
önkormányzatok véleményeinek kikérésével előkészíti a megye területrendezési
tervének elfogadását,
b) előzetesen véleményezi az országos, valamint a területét érintő területrendezési
terveket,
c) részt vesz a megye területére vagy térségére – a megyei jogú város
önkormányzata kötelező bevonásával, észrevételei figyelembevételével – az
országos területrendezési tervvel összhangban területrendezési terv készítésében,
d) a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének
érvényesítéséről,
e) együttműködik a többi érintett megyei önkormányzattal a - Budapesti
Agglomeráció, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervének
kivételével - a kiemelt térségek összehangolt tervezése érdekében,
f) megküldi az elfogadott területrendezési terv kihirdetésétől számított 15 napon
belül a terv elfogadásáról szóló önkormányzati rendeletet a rajzi munkarészek
vektoros állományaival együtt a dokumentációk gyűjtésére jogszabályban kijelölt
szervnek.
Vidékfejlesztéssel kapcsolatos feladatok:
a) előkészíti a megyei önkormányzat hatáskörébe utalt vidékfejlesztési források
felhasználásáról szóló döntés(eke)t,
b) közreműködik a vidékfejlesztési stratégiákat és akciókat a megyei, térségi, határ
menti és határon átnyúló fejlesztési és területfejlesztési koncepciókkal és
programokkal, valamint a megyét érintő területrendezési tervekkel történő
összehangolásában,
c) előkészíti a megyei önkormányzat egyetértési jogkör gyakorolását a
vidékfejlesztési stratégiák, akciók jóváhagyását megelőzően,
d) a vidékfejlesztési források felhasználásával kapcsolatban ellátja a megyei
önkormányzat közreműködői szervezeti feladatait a regionális fejlesztési
ügynökség útján,
e) elláthatja a helyi akciócsoportok, a közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett
szervezetek munkaszervezeti feladatait,
f) a helyi akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek
tevékenységében való részvétellel közreműködik azok tevékenységében,
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g) összehangolja a helyi akciócsoportok tevékenységét a fejlesztéspolitikához és a
területfejlesztéshez kapcsolódóan,
h) külön megállapodás szerint a vidékfejlesztési akciók végrehajtása során
közreműködik a koordinációs és döntéshozatali feladatok ellátásában,
i) nyomon követi és értékeli a vidékfejlesztési akciók lebonyolítását és előkészíti a
monitoring bizottsági feladatokat a programok végrehajtásához kapcsolódóan,
j) ösztönzi a települési önkormányzatok összefogását vidékfejlesztési programok
kidolgozására és megvalósítására,
k) előkészíti a vidékfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátásáról
szóló önkormányzati rendelet alkotását.
Koordinációval kapcsolatos feladatok:
a) A megyei önkormányzat koordinációs feladatkörének ellátása érdekében részt
vesz a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és
közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és
szakmai szervezetekkel történő együttműködésben.
b) Előkészíti a megyei önkormányzat által alkotandó, a területfejlesztési
tervezéssel, a területfejlesztési koordinációval, a területrendezéssel összefüggésben
meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a Tftv.-ben előírt önkormányzati
rendeleteket.
c) Közreműködik a megye települései településfejlesztési koncepciója és integrált
településfejlesztési
stratégiája,
valamint
településrendezési
eszközei
kidolgozásának összehangolásában, a megyei területrendezési tervhez való
illeszkedésük érdekében.
d) Közreműködik a megyei önkormányzat előzetes véleményének elkészítésében a
megye települései településfejlesztési koncepciója és integrált településfejlesztési
stratégiája, valamint településrendezési eszközei tekintetében, azoknak a megyei
területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz való illeszkedése érdekében.
e) Közreműködik a megyei önkormányzat véleményezési jogkörének gyakorlásában
a megye települései településrendezési eszközei vonatkozásában, a megyei
területrendezési tervvel való összhang megteremtése érdekében.
f) A megye területén működő bírósági nyilvántartásba vett területfejlesztési,
környezetvédelmi, természetvédelmi civil szervezetek, valamint a nők és férfiak
esélyegyenlőségéért küzdő szervezetek által – a területfejlesztést érintő kérdések
megtárgyalására – létrehozott egyeztető fórummal való együttműködésben való
részvétel.
g) Közreműködik a megyei önkormányzat és a térségi fejlesztési tanács Tftv.-ben
meghatározott területfejlesztési feladataival összefüggésben végzett munkájáról a
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszternek, valamint a
területrendezési feladataival összefüggésben a területrendezésért felelős
miniszternek évente készítendő tájékoztató összeállításában.
h) Együttműködik és szakmai kapcsolatot tart a NORDA Észak-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal.
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i) Figyelemmel kíséri a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tftv.-ben
meghatározott feladatainak ellátását.”
1.24. Az SZMSZ II. fejezet 21.3. pont Terület- és Vidékfejlesztési Osztály
„Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok” alcíme a) pontja a következők szerint
módosul:
„Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok:
…
a) a tervezési területen működő települési önkormányzatokkal együttműködve részt
vesz a területi hulladékgazdálkodási terv kidolgozásában;”
1.25. Az SZMSZ II. fejezet 21.3. pont Terület- és Vidékfejlesztési Osztály
„Mezőgazdasággal, kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos
feladatok” alcíme és annak szövege a következők szerint módosul:
„Mezőgazdasággal kapcsolatos feladatok:
Figyelemmel kíséri a megye mezőgazdaságának helyzetét, fejlődését, valamint a
mezőgazdaság területén megjelenő jogszabályokat és pályázati lehetőségeket.”
1.26. Az SZMSZ II. fejezet 21.3. pont Terület- és Vidékfejlesztési Osztály „Egyéb
feladatok” alcíme és annak szövege helyébe a következő lép:
„Egyéb feladatok:
a) kivizsgálja és intézi a feladatkörébe tartozó panaszokat és bejelentéseket;
b) véleményezi az önkormányzatot érintő jogszabály-tervezeteket;
c) segíti a tisztségviselők, a főjegyző és az aljegyző munkáját;
d) részt vesz a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács által
támogatott programok ellenőrzésében (monitoring). Összegzi az ellenőrzési
tapasztalatokat, elkészíti a szükséges módosításokat, valamint előkészíti a
programok lezárását, elkészíti a tevékenységhez kapcsolódó jelentéseket,
tájékoztatókat, statisztikákat;
e) a feladatok megvalósítása érdekében együttműködik a megye fejlesztésében
közvetlenül és közvetve közreműködő szervekkel: önkormányzatokkal, területi
államigazgatási szervekkel, kormányzati és felügyeleti szervekkel, valamint az
érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel;
f) közreműködik a megyei önkormányzat közgyűlése előzetes véleményének
kialakításában a megye területét érintő, külön jogszabályban meghatározott
villamos energia korlátozás sorrendjének megállapításával kapcsolatban;
g) közreműködik a területfejlesztési koncepció alapján a megye területére
vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott energiaellátási tanulmány
elkészíttetésében;
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h) ellátja az Országos Területfejlesztési
tevékenységével összefüggő feladatokat.”

és

Érdekegyeztető

Fórum

1.27. Az SZMSZ III. fejezet 22) Munkarend és Ügyfélfogadási rend alcím 22.1.
pontjában a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala” megnevezés
helyébe a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal” megnevezés lép.
1.28. Az SZMSZ III. fejezet 23) A kiadmányozás rendje alcím 23.8. pontjában a
„Szervezési és Pénzügyi Osztály” megnevezés helyébe a „Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály” megnevezés lép.
1.29. Az SZMSZ IV. fejezet Záró rendelkezések alcíméhez tartozó keltezés a jelen
SZMSZ módosítást elfogadó közgyűlési határozat dátumára változik.
1.30. Az SZMSZ Záradék szövegezése a következő mondattal egészül ki:
„Záradék:
…
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése 60/2012. (XI.15.) határozatával és …/2014. (…..)
határozatával hagyta jóvá.
2. A Közgyűlés felhívja főjegyzőjét, hogy gondoskodjon a Szervezeti és Működési
Szabályzat egységes szerkezetbe foglalásáról, az abban foglaltak végrehajtásáról,
és a szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: azonnal

6.

Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások
felülvizsgálatára
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnök

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 10.
sorszám alatt..
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a tisztelt közgyűlést, hogy a
megállapodás módosítását valamennyi területi nemzetiségi önkormányzat
megtárgyalta. A javaslatot mind három bizottságunk véleményezte, elsőként a
Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnökét kérem ismertesse a bizottsága
véleményét.

36

Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr a
Bizottságunk 10 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta és
elfogadásra ajánlja a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm.
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. Mind a négy visszatérő
előterjesztést bizottságunk 16 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett
elfogadta, elfogadásra ajánlja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Végül az érintett Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságunk elnök asszonyát kérem.
Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke: Elnök úr, bizottságunk a határozati javaslatot 11 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt most megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a
vitát lezárom.
Az előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen
szavazattal, 1 nem szavazattal, 3
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2014. (II. 24.) határozata
Tárgy: a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások módosítása
A Borsod–Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a területi nemzetiségi
önkormányzatokkal kötött megállapodások módosításáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés jóváhagyja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzattal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német
Nemzetiségi Önkormányzattal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Roma
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Önkormányzattal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin
Önkormányzattal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi
Önkormányzattal a költségvetés tervezése, elfogadása, végrehajtása, valamint az
általános gazdálkodási szabályok rögzítése, és a működés feltételeinek biztosítása
tárgyában kötött megállapodások módosítását, e határozat 1-5 mellékletében
foglaltak szerint.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 1. pontban felsorolt öt területi
nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodások módosításait aláírja.
Felelős: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
1. számú melléklet
MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525
Miskolc, Városház tér 1. szám, képviseli Dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke; a
továbbiakban: Megyei Önkormányzat),
másrészről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat (3525 Miskolc, Városház tér 1. szám, képviseli Poros Andrásné a
Közgyűlés elnöke, a továbbiakban: Területi Nemzetiségi Önkormányzat) – együtt:
Felek – között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:
Felek elsődlegesen rögzítik, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 19/2012. (V. 10.) határozata alapján, közöttük a költségvetés tervezése,
elfogadása, végrehajtása, valamint az általános gazdálkodási szabályok rögzítése, és a
működés feltételeinek biztosítása tárgyában megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) jött létre.
Felek a Megállapodást 2014. január 01. napjával az alábbiak szerint módosítják:
1.) A Megállapodás I. pontjának 2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2) Felek a Megállapodásban foglaltak kialakítása során különösen a következő
jogszabályi rendelkezéseket vették figyelembe:
-

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.),
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)
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-

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nek. tv.),
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet (Ávr.)
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény”

2.) A Megállapodás II. pontjának 1-2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével
kapcsolatos feladatok, így a testületi ülések meghívóinak elkészítése, a meghívók
kiküldése, előterjesztések tervezetének elkészítése és postázása, továbbá a testületi
ülések jegyzőkönyveinek vezetése, elkészítése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladata. A testület és tisztségviselők
döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a döntéshozatalhoz szükséges
nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat szintén a Hivatal látja el.
2. A Hivatal a megyei főjegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő
munkatársa az önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a Nemzetiségi
Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. A testület
üléséről készített jegyzőkönyvet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az ülést követő
15 napon belül megküldi a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak,
valamint az ülésen a Hivatal képviseletében a megyei főjegyző megbízásából jelen
lévő tagja részére.”
3.) A Megállapodás III. pontjának 1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Területi Nemzetiségi Önkormányzat az Áht. 24. §-ában foglaltakra figyelemmel a
következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a Pénzügyi Csoportja
közreműködésével készíti el, amelyet a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
október 31. napjáig benyújt a Területi Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének. A
Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a Pénzügyi Csoport közreműködésével a
költségvetési határozat-tervezetet legkésőbb a központi költségvetésről szóló törvény
hatálybalépését követő negyvenötödik napon benyújtja a Területi Nemzetiségi
Önkormányzat közgyűlésének. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését
határozatban állapítja meg.”
Miskolc, 2014. február
…………………………………
Dr. Mengyi Roland
a Megyei Közgyűlés Elnöke

……………………………
Poros Andrásné
a Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke
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Záradék:
1. A Megállapodás módosítását a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése 10/2014. (II. 24.) határozatával jóváhagyta.
2. A Megállapodást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése
/2014. határozatával elfogadta.
2. számú melléklet
MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525
Miskolc, Városház tér 1. szám, képviseli Dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke; a
továbbiakban: Megyei Önkormányzat),
másrészről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi
Önkormányzat (3525 Miskolc, Városház tér 1. szám, képviseli Stumpf Andrásné a
Közgyűlés elnöke, a továbbiakban: Területi Nemzetiségi Önkormányzat) – együtt:
Felek – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
Felek elsődlegesen rögzítik, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 19/2012. (V. 10.) határozata alapján, közöttük a költségvetés tervezése,
elfogadása, végrehajtása, valamint az általános gazdálkodási szabályok rögzítése, és a
működés feltételeinek biztosítása tárgyában megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) jött létre.
Felek a Megállapodást 2014. január 01. napjával az alábbiak szerint módosítják:
1.) A Megállapodás I. pontjának 2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2) Felek a Megállapodásban foglaltak kialakítása során különösen a következő
jogszabályi rendelkezéseket vették figyelembe:
-

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.),
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nek. tv.),
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
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-

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet (Ávr.)
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény”

2.) A Megállapodás II. pontjának 1-2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével
kapcsolatos feladatok, így a testületi ülések meghívóinak elkészítése, a meghívók
kiküldése, előterjesztések tervezetének elkészítése és postázása, továbbá a testületi
ülések jegyzőkönyveinek vezetése, elkészítése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladata. A testület és tisztségviselők
döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a döntéshozatalhoz szükséges
nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat szintén a Hivatal látja el.
2. A Hivatal a megyei főjegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő
munkatársa az önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a Nemzetiségi
Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. A testület
üléséről készített jegyzőkönyvet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az ülést követő
15 napon belül megküldi a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak,
valamint az ülésen a Hivatal képviseletében a megyei főjegyző megbízásából jelen
lévő tagja részére.”
3.) A Megállapodás III. pontjának 1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Területi Nemzetiségi Önkormányzat az Áht. 24. §-ában foglaltakra figyelemmel a
következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a Pénzügyi Csoportja
közreműködésével készíti el, amelyet a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
október 31. napjáig benyújt a Területi Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének. A
Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a Pénzügyi Csoport közreműködésével a
költségvetési határozat-tervezetet legkésőbb a központi költségvetésről szóló törvény
hatálybalépését követő negyvenötödik napon benyújtja a Területi Nemzetiségi
Önkormányzat közgyűlésének. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését
határozatban állapítja meg.”
Miskolc, 2014. február
…………………………………
Dr. Mengyi Roland
a Megyei Közgyűlés Elnöke

Záradék:

……………………………
Stumpf Adrásné
a Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke
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1. A Megállapodás módosítását a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése 10/2014. (II. 24.) határozatával jóváhagyta.
2. A Megállapodást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Közgyűlése
/2014. határozatával elfogadta.
3. számú melléklet
MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525
Miskolc, Városház tér 1. szám, képviseli Dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke; a
továbbiakban: Megyei Önkormányzat),
másrészről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Roma Önkormányzat (3527
Miskolc, Selyemrét u. 1. szám, képviseli Farkas Félix a Közgyűlés elnöke, a
továbbiakban: Területi Nemzetiségi Önkormányzat) – együtt: Felek – között alulírott
helyen és időben az alábbi feltételekkel:
Felek elsődlegesen rögzítik, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 19/2012. (V. 10.) határozata alapján, közöttük a költségvetés tervezése,
elfogadása, végrehajtása, valamint az általános gazdálkodási szabályok rögzítése, és a
működés feltételeinek biztosítása tárgyában megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) jött létre.
Felek a Megállapodást 2014. január 01. napjával az alábbiak szerint módosítják:
1.) A Megállapodás I. pontjának 2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2) Felek a Megállapodásban foglaltak kialakítása során különösen a következő
jogszabályi rendelkezéseket vették figyelembe:
-

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.),
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nek. tv.),
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet (Ávr.)
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény”
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2.) A Megállapodás II. pontjának 1-2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével
kapcsolatos feladatok, így a testületi ülések meghívóinak elkészítése, a meghívók
kiküldése, előterjesztések tervezetének elkészítése és postázása, továbbá a testületi
ülések jegyzőkönyveinek vezetése, elkészítése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladata. A testület és tisztségviselők
döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a döntéshozatalhoz szükséges
nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat szintén a Hivatal látja el.
2. A Hivatal a megyei főjegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő
munkatársa az önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a Nemzetiségi
Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. A testület
üléséről készített jegyzőkönyvet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az ülést követő
15 napon belül megküldi a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak,
valamint az ülésen a Hivatal képviseletében a megyei főjegyző megbízásából jelen
lévő tagja részére.”
3.) A Megállapodás III. pontjának 1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Területi Nemzetiségi Önkormányzat az Áht. 24. §-ában foglaltakra figyelemmel a
következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a Pénzügyi Csoportja
közreműködésével készíti el, amelyet a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
október 31. napjáig benyújt a Területi Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének. A
Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a Pénzügyi Csoport közreműködésével a
költségvetési határozat-tervezetet legkésőbb a központi költségvetésről szóló törvény
hatálybalépését követő negyvenötödik napon benyújtja a Területi Nemzetiségi
Önkormányzat közgyűlésének. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését
határozatban állapítja meg.”
Miskolc, 2014. február
…………………………………
Dr. Mengyi Roland
a Megyei Közgyűlés Elnöke

……………………………
Farkas Félix
a Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

Záradék:
1. A Megállapodást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
10/2014. (II. 24.) határozatával jóváhagyta.
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2. A Megállapodást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Önkormányzat Közgyűlése
/2014. határozatával elfogadta.

Roma

4. számú melléklet
MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525
Miskolc, Városház tér 1. szám, képviseli Dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke; a
továbbiakban: Megyei Önkormányzat),
másrészről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin Önkormányzat (3525
Miskolc, Városház tér 1. szám, képviseli Minyóczki Bertalan a Közgyűlés elnöke, a
továbbiakban: Területi Nemzetiségi Önkormányzat) – együtt: Felek – között alulírott
helyen és időben az alábbi feltételekkel:
Felek elsődlegesen rögzítik, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 19/2012. (V. 10.) határozata alapján, közöttük a költségvetés tervezése,
elfogadása, végrehajtása, valamint az általános gazdálkodási szabályok rögzítése, és a
működés feltételeinek biztosítása tárgyában megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) jött létre.
Felek a Megállapodást 2014. január 01. napjával az alábbiak szerint módosítják:
1.) A Megállapodás I. pontjának 2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2) Felek a Megállapodásban foglaltak kialakítása során különösen a következő
jogszabályi rendelkezéseket vették figyelembe:
-

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.),
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nek. tv.),
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet (Ávr.)
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény”

2.) A Megállapodás II. pontjának 1-2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„1. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével
kapcsolatos feladatok, így a testületi ülések meghívóinak elkészítése, a meghívók
kiküldése, előterjesztések tervezetének elkészítése és postázása, továbbá a testületi
ülések jegyzőkönyveinek vezetése, elkészítése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladata. A testület és tisztségviselők
döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a döntéshozatalhoz szükséges
nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat szintén a Hivatal látja el.
2. A Hivatal a megyei főjegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő
munkatársa az önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a Nemzetiségi
Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. A testület
üléséről készített jegyzőkönyvet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az ülést követő
15 napon belül megküldi a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak,
valamint az ülésen a Hivatal képviseletében a megyei főjegyző megbízásából jelen
lévő tagja részére.”
3.) A Megállapodás III. pontjának 1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Területi Nemzetiségi Önkormányzat az Áht. 24. §-ában foglaltakra figyelemmel a
következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a Pénzügyi Csoportja
közreműködésével készíti el, amelyet a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
október 31. napjáig benyújt a Területi Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének. A
Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a Pénzügyi Csoport közreműködésével a
költségvetési határozat-tervezetet legkésőbb a központi költségvetésről szóló törvény
hatálybalépését követő negyvenötödik napon benyújtja a Területi Nemzetiségi
Önkormányzat közgyűlésének. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését
határozatban állapítja meg.”
Miskolc, 2014. február
…………………………………
Dr. Mengyi Roland
a Megyei Közgyűlés Elnöke

……………………………
Minyóczki Bertalan
a Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

Záradék:
1. A Megállapodást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
10/2014. (II. 24.) határozatával jóváhagyta.
2. A Megállapodást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Önkormányzat Közgyűlése
/2014. határozatával elfogadta.

Ruszin
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5. számú melléklet
MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525
Miskolc, Városház tér 1. szám, képviseli Dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke; a
továbbiakban: Megyei Önkormányzat),
másrészről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi
Önkormányzat (3980 Sátoraljaújhely, Balassi B. u. 4. szám, képviseli Kuczik Júlia a
Közgyűlés elnöke, a továbbiakban: Területi Nemzetiségi Önkormányzat) – együtt:
Felek – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
Felek elsődlegesen rögzítik, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 19/2012. (V. 10.) határozata alapján, közöttük a költségvetés tervezése,
elfogadása, végrehajtása, valamint az általános gazdálkodási szabályok rögzítése, és a
működés feltételeinek biztosítása tárgyában megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) jött létre.
Felek a Megállapodást 2014. január 01. napjával az alábbiak szerint módosítják:
1.) A Megállapodás I. pontjának 2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2) Felek a Megállapodásban foglaltak kialakítása során különösen a következő
jogszabályi rendelkezéseket vették figyelembe:
-

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.),
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nek. tv.),
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet (Ávr.)
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény”

2.) A Megállapodás II. pontjának 1-2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével
kapcsolatos feladatok, így a testületi ülések meghívóinak elkészítése, a meghívók
kiküldése, előterjesztések tervezetének elkészítése és postázása, továbbá a testületi
ülések jegyzőkönyveinek vezetése, elkészítése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
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Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladata. A testület és tisztségviselők
döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a döntéshozatalhoz szükséges
nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat szintén a Hivatal látja el.
2. A Hivatal a megyei főjegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő
munkatársa az önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a Nemzetiségi
Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. A testület
üléséről készített jegyzőkönyvet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az ülést követő
15 napon belül megküldi a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak,
valamint az ülésen a Hivatal képviseletében a megyei főjegyző megbízásából jelen
lévő tagja részére.”
3.) A Megállapodás III. pontjának 1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Területi Nemzetiségi Önkormányzat az Áht. 24. §-ában foglaltakra figyelemmel a
következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a Pénzügyi Csoportja
közreműködésével készíti el, amelyet a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
október 31. napjáig benyújt a Területi Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének. A
Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a Pénzügyi Csoport közreműködésével a
költségvetési határozat-tervezetet legkésőbb a központi költségvetésről szóló törvény
hatálybalépését követő negyvenötödik napon benyújtja a Területi Nemzetiségi
Önkormányzat közgyűlésének. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését
határozatban állapítja meg.”
Miskolc, 2014. február
…………………………………
Dr. Mengyi Roland
a Megyei Közgyűlés Elnöke

……………………………
Kuczik Júlia
a Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

Záradék:
1. A Megállapodást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
10/2014. (II. 24.) határozatával jóváhagyta.
2. A Megállapodást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi
Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése
/2014. határozatával elfogadta.

7.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2013. II.
félévi tevékenységéről
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Előterjesztő:

Riz Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár
Bizottság elnöke

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 11.
sorszám alatt..
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Felkérem az előterjesztő Riz Gábor Alelnök
Urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság elnökét, hogy amennyiben
szükségesnek találja, egészítse ki az írásos beszámolót.
Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke: Köszönöm szépen Elnök úr. Tisztelt közgyűlés
valóban egy történetet zárt le a Megyei Értéktár Bizottság eddigi munkája, ahogyan a
törvény szabályozza, illetve a kapcsolódó rendelet. Az elsődleges nemzethatáron belül
és nemzethatáron túl azoknak a magyar értékeknek a minél előbbi számbavétele,
rendszerbe foglalása, amelyekkel együtt mi magunk magyarok vagyunk. Fontos azt
tudnunk, hogy ezeknek az értékeknek mindannyiunk számára elérhetővé kell válniuk,
ezért a törvény pontosan szabályozza a gyűjtés mikéntjét, a rendszerezés teljes leírását,
és azt is szabályozza, hogy nemcsak írott, nyomtatott, képi formátumban, hanem
digitalizált formátumban a világhálón is elérhető legyen minden érdeklődő számára,
minden olyan kincs, amely ebben a kis hazában és határon túl is föllelhető. Nos, ennek
jegyében végezte a Megyei Értéktár Bizottság II. félévi munkáját, tevékenységét, és
mintegy 17 olyan település volt, amely csatlakozott a Megyei Értéktár munkához,
hiszen a törvény azt is lehetőségként biztosítja a települések számára, hogy önállóan
létesítsenek vagy hozzanak létre értéktár bizottságot. Vegyék föl az általuk fontosnak
tartott látnivalót, attrakciót, terméket vagy éppen kézműves munkát, amely számukra
értéket hordoz és amennyiben a minőségét, egyediségét hungarikummá kívánják
nyilvánítani, akkor azt a megfelelő úton akár közvetlenül, akár közvetve a megyei
szint bevonásával megtehetik, és a Hungarikum Bizottság fogja majd kimondani a
végső szót ennek az ügyében. Ennek megfelelően helyi, megyei és nemzeti értékről,
hungarikumról beszélünk a törvény értelmében. Arra szeretném biztatni valamennyi
jelenlévő képviselő társamat, hiszen politikai hovatartozás nélkül mindenki számára
fontos, hogy településeink minél teljesebb értéktárat tudjanak készíteni, segítsenek
abban, hogy a 17-en túl további települések is kapcsolódjanak bele ebbe a munkába,
hozzanak létre bizottságot, tegyék lehetővé a minél teljesebb szintű gyűjtést akár helyi,
akár megyei szintre továbbítva azokat az értékeket, amelyeket fontosnak ítélnek. Azt is
szeretném még kiegészítésként elmondani, hogy azok a szakmai szervezetek, akik
szaktanácsadóként részt vesznek a Megyei Értéktár Bizottság munkájában, azok
minden olyan instrukciót megadnak, és minden szakmai segítséget biztosítanak az
értékek szakmai kiválasztásában és rendszerezésében. Több olyan döntést is hozott az
elmúlt időszakban a bizottság, amely alapján már termékeket, attrakciókat, látnivalókat
vett föl a Megyei Értéktár, többek között a vizsolyi Bibliát is, és azokat a templomokat
vagy egyéb kegyhelyeket, amelyek fontosak a megye szempontjából. Én arra szeretnék
biztatni mindenkit, segítsen és vegyen részt abban a munkában, amelyet a törvény
feladatul szab a megyei önkormányzatok számára. Köszönöm szépen.

48

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Alelnök úr. A
beszámolót a Foglalkoztatási és Társadalmi Bizottságaink véleményezték, ebben a
sorrendben kérem az elnökeiket ismertesse bizottságuk véleményét.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr a
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 10 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett elfogadta és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságunk elnök asszonyát kérem.
Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke: Elnök úr, a Bizottság a határozati javaslatot elfogadta 11 igen, 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni. Szamosvölgyi képviselő úr, parancsolj.
Szamosvölgyi Péter közgyűlési tag: Köszönöm szépen tisztelt Elnök úr, tisztelt
közgyűlés. Amikor annak idején megjelent a törvény, elkezdtünk vele foglalkozni
részleteiben, azt gondoltuk, hogy ez egy könnyű feladat lesz. Igazából mindenki tudja a
településén, a környékén, hogy ha a valóban fontos szellemi és épített, kulturális
értékeket talál, össze kell írni egy papírra és már küldhetjük is tovább. Az a
fantasztikus, hogy ahogy elkezdtünk belemélyedni ebbe a munkába, akár
Sátoraljaújhelyen, akár a Hegyközben, akár a Bodrogközben, azt láttuk és tapasztaltuk,
hogy sokkal több van, mint amennyit gondoltunk. Pedig azt hittük, hogy jól ismerjük a
vidéket, jól ismerjük a környéket, az embereket és az értékeinket. De attól is sokkal
több van, és ha más nem, csak egy leltár készült az egész országra vonatkozóan, aztán
persze kisebb területekre, régiókra vonatkozóan is, azt gondolom, hogy ez önmagában
emelni fogja az összetartozást, a nemzeti büszkeséget és a lokálpatriótizmust, a helyhez
való tartozást, amelyre nagyon nagy szükségünk van. Bizonyára ebben lesznek
kiadványok, ebből a gyűjtésből lebontva megyei szintre és kisebb szintekre,
településekre, nyomtatott és elektronikus formában látni- és olvasnivalók. Nagyon
fontosnak tartom, hogy annak idején a kormány tovább gondolta azt a lehetőséget,
hogy ezt megjelentesse az adott települések iskoláiban. Mert a legfontosabb, hogy a
gyereket 6-7-8 éves korától kezdve hazaszeretetre és a szűkebb pátriája szeretetére,
tiszteletére neveljük, mert ezzel erősíthetjük azt, hogy az idetartozás, a munkahely
megszerzése az iskola, egyetem elvégzése után abban gondolkozzanak, hogy azon a
vidéken jó élni, ahol ennyi érték van. Bizonyára a választási kampány ezt egy kicsit
háttérbe sorolja, gondolom az országban mindenhol, de én azt gondolom és remélem,
hogy ha április 6-án vége a választási időszakban, akkor minél több település tud újult
erővel dolgozni. Köszönjük szépen a munkáját Elnök úrnak és megpróbálunk
közreműködni.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Lukács képviselő úr,
tessék parancsolj.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt képviselőtársak,
Szamosvölgyi Péter szavaival teljes mértékben egyetértek, hasonló dolgokat
tapasztaltunk a Bizottság munkájában, a megtartott konferencián azzal szembesülünk,
hogy ami mellett nagyon sokan elmentek helyben, most elkezdenek rá fölfigyelni,
milyen értékek mellett megyünk, mentek el nap, mint nap. Az eddigi munka alapján azt
lehet mondani, hogy az a néhány önkormányzat, magánszemély és történelmi egyház
aki eddig megkereste az Értéktár Bizottságot, és kidolgozott javaslataival bemutatta a
helyi értékeket, úgy hiszem példát mutat azoknak a településeknek, amelyek eddig
sajnos figyelmen kívül hagyták ezt a lehetőséget, melyet nem tartották fontosnak. Én a
Bizottság ülésén is azt kértem és javasoltam, hogy a megyei sajtónak ebben jóval
nagyobb szerepet kell kapnia, és ez nem követelés, hanem egy igény megfogalmazása,
mert nagyon sok olyan ember van, akitől, ha megkérdezik, hol laksz? Hol élsz? Melyik
területen? Akkor szégyenkezve mondja ki, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében,
vagy éppen melyik településen. Közben ha azzal szembesítik hogy milyen értékek
vannak Regéc, Gönc környékén, Edelényben, Boldván, akkor pedig akár
lokálpatriótaként büszke lehet arra, hogy egyébként milyen történelmi, kulturális,
egyházi és vallástörténeti, kulináris dolgok vannak. Tehát én a sajtó figyelmét
szeretném felhívni és kérni, valóban pártpolitikai felhangok nélkül, hogy nem
kisajátítva, hanem közös kincsként bemutatva éljük meg a mindennapokat. És kérjük
meg barátainkat, ismerőseinket, hogy minél többen éljenek a javaslattétel jogával, hogy
ne csak mi helyben, hanem a megye, az ország közvéleménye, és szerte a világban is
megismerhessék ezeket a kincseket, értékeket. Természetesen frakciónk jó szívvel
fogja támogatni az előterjesztés elfogadását.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Több hozzászólásra
jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Felkérem Riz Gábor Alelnök Urat a
válaszadásra. Nem kíván választ adni.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról. Köszönöm
szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 27 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
11/2014. (II. 24.) határozata
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Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2013. II. félévi
tevékenysége
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) megtárgyalta
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2013. II. félévi tevékenységéről
szóló beszámolót, és az alábbi döntést hozza:
A Közgyűlés elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2013. II.
félévi tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős:
Határidő:

8.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
értelem szerint

Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonrészének
átvételével összefüggő intézkedésekre
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 12.
sorszám alatt..
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy
Pasztorniczky István közgyűlési tag módosító indítványt tett, amely szerint a határozati
javaslat 2. pontja egészüljön ki a következő mondattal:
„A Közgyűlés felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a megállapodás tartalmáról az annak
megkötését követő közgyűlési ülésen tájékoztassa.”
Tisztelt közgyűlés, tájékoztatom önöket, hogy a módosító indítványt támogatom. A
javaslatot a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottságunk
véleményezte, kérem a Bizottság elnökét ismertesse a Bizottság véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés a tulajdonrész átvételéről szóló
előterjesztést bizottságunk 20-ai ülésén tárgyalta meg. A határozati javaslatot 15 igen,
0 nem szavazattal és 3 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 megtenni. Pasztorniczky képviselő úr, parancsoljon.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm, tisztelt közgyűlés, Elnök úr. Három
kérdésem lenne, az első az, hogy miután a törvény erejénél fogva a tulajdonrész átszállt
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a három megyei közgyűlésre, megyei önkormányzatra és a társasági szerződés már alá
lett írva, sőt be lett jegyezve a cégbíróságon, gyakorlatilag itt egy utólagos jóváhagyást
kérnek egy eldöntött döntésre. Teoretikus kérdés az, hogy ha nem szavazza meg a
közgyűlés, akkor mi a jogi helyzet? Mert gondolom, meg fogják szavazni. A másik
kérdésem az, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke dr. Kovács János azonos-e a BorsodAbaúj-Zemplén megyei Önkormányzat Hivatala vezetőjével, mert nyíregyházi lakos,
nem tudom jegyző úr hol lakik, a név azonosság miatt kérdezem. A harmadik kérdésem
az, hogy az NFM és a Megyei Önkormányzat közötti tárgyalások a társasági részesedés
technikai átadásáról nem zárultak le, mi ennek az oka és mikor fognak lezárulni? Erről
kérnék egy tájékoztatást. Köszönöm a módosítás támogatását, és ezt kérem a
közgyűléstől is. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Több
hozzászólásra jelentkező képviselőt nem látok, Főjegyző úrnak adom meg a
lehetőséget a válaszadásra.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés,
tisztelt képviselő úr. Természetesen miután a törvény erejénél fogva ezek a
módosulások beálltak, nem azt jelenti, hogy a törvény maga átvezeti a társasági
szerződésen, ez történik meg a taggyűlésen meghozott döntésekkel. Az is a megyei
közgyűlés gyakorlata, még ha utólagos jóváhagyásra is, de be szoktuk hozni az ilyen
típusú előterjesztéseket. A képviselő úr második felvetésére az a válaszom, hogy a
Felügyelő Bizottság elnöke azonos velem, én nyíregyházi lakos vagyok. A harmadik
kérdésre: a technikai átadás-átvétel gyakorlatilag arról szól, hogy a főszabály szerint a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek kellett volna ezt átadnia, ő azonban meghatalmazta
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, mint korábbi tulajdonosi jog gyakorló
szervezetet, hogy végezze ezt el. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a jogszabály
alapján nem mind a három megyei önkormányzattal köti meg ezt a technikai
megállapodást, hanem úgy szól a törvény, hogy illetékességi terület székhelye szerinti
önkormányzattal, ez a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Közgyűlése.
Így a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium azt szabta feltételül, hogy előzőleg a szerződés
felhatalmazására a megyei közgyűlés elnökének adjon a közgyűlés egy felhatalmazást,
akkor fogja megkötni ezt a megállapodást. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen főjegyző úr. Az
előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. De kérem, először szíveskedjenek
szavazni Pasztorniczky István közgyűlési tag módosító indítványáról. Köszönöm
szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 25 igen
szavazattal, 1 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta Pasztorniczky
István közgyűlési tagunk módosító
indítványát.
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Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról a módosító indítvánnyal együtt. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot a módosító indítvánnyal együtt.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
12/2014. (II. 24.) határozata
Tárgy: a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonrészének átvételével összefüggő
intézkedések
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta NORDA
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonrészének átvételével összefüggő intézkedések
tárgyában készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló 1996. évi XXI. törvény 29. § (2) bekezdése értelmében a NORDA ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (Cg.-05-09-017690, 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.) a
magyar állam könyveiben 2013. december 31-én szereplő értéken, térítésmentesen
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, Nógrád Megye Önkormányzata
és a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonába került 2014. január 1. napjával, és a
gazdasági társaság tulajdonjoga a tulajdonosok között egyenlő arányban oszlik
meg.
2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat között a
társasági részesedés átadás-átvétele tárgyában kötendő megállapodás megkötésére
és az azzal összefüggésben szükséges intézkedések megtételére.
A Közgyűlés felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a megállapodás tartalmáról az
annak megkötését követő közgyűlési ülésen tájékoztassa.
3.) A Közgyűlés jóváhagyja a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a – társaság
taggyűlése által 2014. január 29-én elfogadott – társasági szerződését a határozat 1.
melléklete szerint.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke
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12/2014. (II. 24.) határozat 1. melléklet
cégnév: NORDA Észak-Magyarországi Regionális
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

2014. január 29.

Fejlesztési

Ügynökség
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A NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács Alapítói döntése értelmében 1999. szeptember 15. napján jött létre
az 1996. évi XXI. törvényben foglalt feladatok végrehajtása érdekében.
Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), a
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) rendelkezéseinek
megfelelően, a következők szerint állapítjuk meg az alábbi közhasznú nonprofit
korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését:

I. FEJEZET
A TÁRSASÁG ADATAI
1. A Társaság cégneve
NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság rövidített cégneve:
NORDA Nonprofit Kft.
A Társaság idegen nyelvű elnevezése:
NORDA Regional Development Agency of North- Hungary Non-profit Limited
Liability Company
A Társaság idegen nyelvű rövidített elnevezése:
NORDA Non-profit Ltd.
2. A Társaság székhelye, fióktelepei:
2.1. A Társaság székhelye: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.
2.2. A Társaság telephelye: 3529 Miskolc, Csabai kapu 37.
2.3. A Társaság fióktelepei:
3300 Eger, Szálloda u. 5.
3100 Salgótarján, Kassai sor 54.
3. A Társaság jogállása és időtartama:
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A Társaság közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik. A
társaság működésének időtartama határozatlan.
4. A Társaság Tagjai
A Társaság tagjai a Tftv. 29.§ (1) bekezdése, valamint 17.§ (1) bekezdése alapján:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
törzskönyvi azonosító száma: 726511
adószáma: 15726511-1-05
Képviseletre jogosult neve: Dr. Mengyi Roland megyei közgyűlés elnöke
anyja születési neve: …
lakcím: …
Nógrád Megye Önkormányzata
székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
törzskönyvi azonosító száma: 735265
adószáma:15735265-1-12
Képviseletre jogosult neve: Becsó Zsolt megyei közgyűlés elnöke
anyja születési neve: …
lakcím: …
Heves Megyei Önkormányzat
székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. út 9.
törzskönyvi azonosító száma: 728944
adószáma:15728946-2-10
Képviseletre jogosult neve: Szabó Róbert megyei közgyűlés elnöke
anyja születési neve: …
lakcím: …
5. A Társaság által ellátott közfeladatok:
A Társaság a Tftv. alapján végzi a regionális fejlesztési ügynökségek számára
meghatározott feladatokat. A Tftv. értelmében az egy régió területén működő megyei
önkormányzatok a területi operatív programok megvalósításával összefüggő fejlesztési
döntések előkészítésére és végrehajtásában való közreműködésre a régióban nonprofit
gazdasági társasági formában regionális fejlesztési ügynökséget működtetnek.
A társaság feladatait, többek között a Tftv. 17. §-a határozza meg.
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A Tftv. 17.§ (2) bekezdése értelmében a regionális fejlesztési ügynökség feladata
különösen:
- folyamatos kapcsolatot tart a régióban működő közigazgatási szervezetekkel,
intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása
érdekében;
- szervezi a programok megvalósítását, részt vesz a programok – külön jogszabályban
meghatározott – pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a
pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezet;
- külön megállapodás alapján részt vesz a területfejlesztési programok
lebonyolításában;
- közreműködő szervezeti feladatokat lát el a területi operatív programok
végrehajtásában és ellenőrzésében;
- külön megállapodás alapján részt vesz az ágazati területfejlesztési operatív
programok, vagy más programok lebonyolításában, szervezi a programok
megvalósítását, részt vesz a programok pénzügyi finanszírozási feladataiban, a
programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást
vezet,
- közreműködik a megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési
feladatainak ellátásában.
A Társaság a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Közreműködő
Szervezetként vesz részt az Irányító Hatóság által meghatározott feladatok
megvalósításában az arra vonatkozó szerződés keretei között rögzített, a Strukturális
Alapok kezelésével kapcsolatos felhatalmazások, kötelezettségek és jogkörök alapján.
5.1. A Társaság fő tevékenységi köre:
8413 ’08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

5.2.

A Társaság közfeladataihoz kapcsolódó közhasznú tevékenységei:

9499 ’08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
A Társaság által végzett cél szerinti közhasznú tevékenységek:
8413 ’08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
5.3. A Társaság tevékenységei, melyet közhasznú, és a közhasznú tevékenység
elősegítése érdekében folytatott üzletszerű vállalkozási körben végez:
7021 ’08 PR, kommunikáció
7022 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
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8413 ’08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
6820 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7219 ’08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7220 ’08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7320 ’08 Piac-, közvélemény-kutatás
8230 ’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8559 ’08 M.n.s. egyéb oktatás
7711 ’08 Személygépjármű kölcsönzés
7739 ’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés
5.4. A társaság közreműködő szervezetként az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti közhatalmi tevékenységet végez.
Közhatalmi tevékenységnek minősül a jogszabály által kijelölt közreműködő
szervezeteknek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjét, a
végrehajtását meghatározó jogszabályok hatálya alá tartozó uniós és egyéb nemzetközi
források felhasználásának lebonyolításával kapcsolatos tevékenysége.
A társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély kézhezvétele után
gyakorol. A társaság azon tevékenységeket, amelyekhez szakmai képzettség szükséges,
alkalmazottak foglalkoztatásával fogja végezni. Az alkalmazottak foglalkoztatására
akkor kerül sor, amikor az adott tevékenységet a társaság ténylegesen megkezdi.
5.5. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a társasági
szerződésben meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú
célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A társaság végzi mindazon
feladatokat, amelyekre jogszabály kötelezi.
5.6. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen
társasági szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
5.7. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
5.8. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről
törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint,
valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.
6. A Társaság törzstőkéje:
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A Társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft (azaz: Hárommillió forint), amely pénzbeli
hozzájárulásból áll. A Társaság törzstőkéje teljes egészében befizetést nyert.
7. Az egyes tagok törzsbetétei
Borsod-Abaúj-Zemplén
hozzájárulás

Megyei

Önkormányzat

1.000.000

Ft

pénzbeli

Nógrád Megye Önkormányzata

1.000.000 Ft pénzbeli hozzájárulás

Heves Megyei Önkormányzat

1.000.000 Ft pénzbeli hozzájárulás

8. Az üzletrész
A tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti
meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is
lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak, jogaikat csak
közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért
egyetemlegesen felelnek.
Az üzletrészek mértéke a tagok törzsbetétjéhez igazodnak. Az azonos mértékű
üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek.
Minden 1.000.000 Ft törzsbetét után a tagot 1 szavazat illeti meg.
Az üzletrészek megoszlása a következő:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

1/3

Nógrád Megye Önkormányzata
Heves Megyei Önkormányzat

1/3
1/3

Az üzletrészhez kapcsolódó szavazatok száma:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

1 szavazat

Nógrád Megye Önkormányzata

1 szavazat

Heves Megyei Önkormányzat

1 szavazat

9. A Társaság üzleti éve:
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A társaság üzleti éve azonos a naptári évvel, mely a tárgyév január 1-től december 31ig tart.

II. FEJEZET
A TÁRSASÁG SZERVEZETE
10. A Társaság taggyűlése
10.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlést legalább évi egy alkalommal
össze kell hívni. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. A taggyűlés a társaság
székhelyétől, vagy fióktelephelyeitől eltérő helyre is összehívható. A taggyűlésre a
Felügyelőbizottság tagjait is meg kell hívni, akik azon tanácskozási joggal részt
vehetnek.
A taggyűlés összehívása úgy történik, hogy az összehívásra jogosult személy a
napirend megküldésével együttesen az ülés helyét és időpontját írásban vagy
elektronikus úton közli a tagokkal, a Felügyelőbizottság tagjaival, ha a taggyűlést nem
az ügyvezető hívja össze, az ügyvezetővel. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja
között legalább 15 napnak kell eltelnie.
A tagok a taggyűlést jogosultak olyan módon is megtartani, hogy a tagok a taggyűlésen
személyes jelenlétük helyett elektronikus hírközlő eszköz (konferenciabeszélgetés,
videotelefon, web kamera) közvetítésével vesznek részt. A taggyűlés ilyen módon
történő megtartása esetén nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlő eszközök,
amelyek nem teszik lehetővé a taggyűlésen résztvevők személyének megállapítását.
Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott taggyűlésen elhangzottakat és a
hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető
legyen. Ha a taggyűlésen hozott határozatot be kell nyújtani a cégbíróságra, a felvétel
alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az ügyvezető hitelesít.
A tagok a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben ülés tartása nélkül is határozhatnak.
A taggyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban és a döntésre
legalább 8 napot biztosítva kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban (postai
úton, telefax, vagy e-mail útján), vagy más, döntésük bizonyítására alkalmas módon
adják le. A taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal esetében a határozatot az utolsó
szavazat beérkezését követő napon belül kell meghozottnak tekinteni. A szavazás
eredményéről az ügyvezető a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követően 8 napon
belül írásban tájékoztatja.
10.2. A taggyűlés, valamint az ott hozott határozatok nyilvánosak.
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10.3. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a
leadható szavazatok többsége képviselve van.
10.4. A taggyűlés határozatait – az alábbi kivétellel- a jelen lévő tagok szavazatainak
egyszerű többségével hozza meg.
10.5. A taggyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges az alábbi
ügyekben:
- társasági szerződés módosításához,(kivéve a társaság cégneve, székhelye,
telephelye, fióktelepe és a társaság tevékenységi köre);
- döntés a tag kizárása iránti perindításáról;
- a vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő tőkeemelés során a tagokat a
törvény szerint megillető elsőbbségi jogoknak a törzsbetétektől eltérő arányban
való gyakorlásához;
- a törzstőkének a törzstőkén felüli vagyonból való felemelése esetén rendelkezés
arról, hogy a tőkeemelés ne a törzsbetéteik arányában illesse meg a tagokat;
- törzstőke felemelésének, leszállításának elhatározásához;
- társaság megszűnésének elhatározásához;
10.6. A taggyűlés egyhangú határozata szükséges az alábbi ügyben:
- a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségének növeléséhez, új
kötelezettségek megállapításához, illetve az egyes tagok különjogainak
csorbításához;
10.7. A Gt. rendelkezései alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörbe tartozik:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának
elrendelése;
a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának - alapbér, mozgóbér,
prémium, jutalom, bónusz- megállapítása, valamint ha az ügyvezető a
Társasággal munkaviszonyban áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;
a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása,
díjazásuk megállapítása
könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
valamint a vele kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása;
olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával,
ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve
élettársával köt;
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k) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló
elleni követelések érvényesítése; továbbá Intézkedés az ügyvezető ellen indított
perekben a Társaság képviseletéről
l) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló
által történő megvizsgálásának elrendelése;
m) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, más nonprofit
társaságokkal történő egyesülésének, illetve szétválásának, formaváltásának
elhatározása;
n) a társasági szerződés módosítása;
o) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
p) törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
q) törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
r) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a
törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
s) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
t) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
u) mindazon ügyek, amelyeket törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
10.8. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a taggyűlés csak a Felügyelőbizottság
és a Könyvvizsgáló előzetes írásbeli véleményének és jelentésének birtokában
határozhat.
10.9. A Gt. 71. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, az ott meghatározott
feltételek teljesülése esetén, a taggyűlés a Társaság átalakulásáról egy alkalommal
határoz.
10.10. A Tagok döntése, a Civil törvény és egyéb jogszabályok alapján a taggyűlés
kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá:
a) a Civil törvény szerinti közhasznúsági melléklet jóváhagyása;
b) rendelkezés a közreműködő szervezeti feladatok ellátására és finanszírozási
rendszerére vonatkozóan megkötött ún. SLA megállapodás (a továbbiakban:
SLA megállapodás) terhére kifizethető bónusz-és jutalom keretről;
c) a Társaság éves üzleti tervének jóváhagyása;
d) a Társaság éves közbeszerzési tervének jóváhagyása azzal, hogy az éves
közbeszerzési tervben szereplő közbeszerzések feltételeinek módosítása esetén
csak az uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárások és az azon közbeszerzési
eljárások tekintetében szükséges a taggyűlés jóváhagyása, amelyek a módosítás
következtében elérnék az uniós értékhatárt. Nemzeti eljárásrendű közbeszerzési
eljárás, illetve részben vagy egészben EU forrás felhasználásával megvalósuló
közbeszerzési eljárás esetében a taggyűlés tájékoztatása a közbeszerzési terv
módosításáról;
e) az éves, jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzés előzetes
engedélyezése a következő kivételekkel:
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 amennyiben – a tárgyévi közbeszerzési terv elfogadását megelőzően –
olyan közbeszerzési eljárást kíván indítani a Társaság, amelyet az előző
évi közbeszerzési terv tartalmazott, de annak megindítására nem került
sor, az adott közbeszerzés az előző évi közbeszerzési tervben
jóváhagyott feltételekkel, a tárgyév február hónap utolsó napjáig
megindítható a taggyűlés előzetes engedélye nélkül is;
 amennyiben a közbeszerzési eljárás értéke nem éri el az uniós értékhatárt;
 amennyiben a közbeszerzési eljárás részben vagy egészben EU forrás
felhasználásával valósul meg;

f.) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása;
g.) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékossági törvény) 5. §-ának
(3) bekezdése szerinti javadalmazási szabályzat megalkotása;
h.) döntés a Társaság működése ellenőrzésének elrendeléséről;
i.) döntés a mindenkori nemzeti közbeszerzési értékhatárt meghaladó
hitelfelvételről, kölcsönfelvételről, kivéve, ha az szerepel a jóváhagyott
közbeszerzési tervben;
j.) döntés 5 millió Ft-ot meghaladó garancia- vagy kezességvállalásról;
k.) döntés 100 ezer Ft-ot meghaladó tartozásátvállalásról, illetve tartozás
elengedésről;
l.) döntés 5 millió Ft-ot meghaladó pénzügyi lízing, tartós bérleti szerződés
megkötéséről;
m.) döntés 100 ezer Ft-ot meghaladó ingyenes vagyonjuttatásról;
n.) döntés
1
millió
Ft-ot
meghaladó
követelésvásárlásról,
követelésengedményezésről;
o.) a társadalmi közös szükséglet kielégítése érdekében kötendő szerződések
jóváhagyása,
p.) minden olyan szerződés jóváhagyása, amely a Társasággal jogszabályi kijelölés
alapján kerül megkötésre és értéke meghaladja a 100 millió Ft-ot, kivéve, ha e
szerződést a Társaság a Taggal köti; valamint a közreműködő szervezeti
tevékenység ellátásával kapcsolatban kötött SLA szerződést
q.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása – a részben vagy egészben EU
forrásból megvalósuló szerződések, a közbeszerzési tervben vagy egyedileg
jóváhagyott közbeszerzések eredményeként kötendő szerződések, illetve a
befektetési szabályzat szerint kötött szerződések kivételével –, amelyben a
pénzbeli kötelezettségvállalás értéke a 75 millió Ft-ot meghaladja, függetlenül a
Társaság szerződéses pozíciójától;
r.) perbeli- vagy peren kívüli egyezség létrehozásáról szóló döntés, ha az
egyezséggel érintett követelés mértéke – járulékaival együtt – meghaladja az 5
millió forintot;
s.) a Társaság befektetési szabályzatának elfogadása, a Felügyelőbizottság előzetes
véleményének kikérését követően;
t.) a Társaság Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása.
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10.11. A 10. pontban meghatározott értékek bruttó értékek és tranzakciónként
értendők.
11. A Társaság ügyvezetője
11.1. A Társaságnak egy ügyvezetője van, aki ellátja a Társaság ügyeinek intézését és
törvényes képviseletét. Az ügyvezetőt a taggyűlés határozatlan időre választja meg.
11.2. A Társaság ügyvezetője:
Név: Gutyán Gergely
Születési hely és idő: …
Anyja születési neve: …
Lakcím: …
Adóazonosító jel: …
A megbízatás kezdő időpontja: 2013.02.05.
Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.
Az ügyvezető megbízatását munkaviszony keretében látja el.
11.3. Az ügyvezető feladatai különösen:
11.3.1. az éves mérleg, a vagyonkimutatás és a társaság működéséről szóló éves
jelentés előkészítése és annak Taggyűlés elé terjesztése;
11.3.2. a Társaság szakmai irányítása, üzleti és fejlesztési koncepciójának
kialakítása;
11.3.3. a Társaság üzleti tevékenységének szervezése és vezetése,
11.3.4. üzleti terv elkészítése a tárgyévet követő évre, és ennek a taggyűlés elé
terjesztése.
11.3.5. a Társaság Közbeszerzési Szabályzatának elkészítése, továbbá a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó tervezett
beszerzések esetében közbeszerzési terv elkészítése és a taggyűlés elé
terjesztése;.
11.3.6. a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, és ennek a
taggyűlés elé terjesztése;
11.3.7. a Társaság éves munkatervének elkészítése és jóváhagyás céljából
megküldése a szakmai felügyeletet gyakorló szervezet vezetőjének;
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11.3.8. a Társaság működésével kapcsolatos mindazon feladat elvégzése, amely
jogszabály rendelkezése alapján nem a taggyűléshatáskörébe tartozik;
11.3.9. a jogszabályban előírt határozatok, dokumentumok és változások
cégbírósági bejelentése, letétbe helyezése;
11.3.10. a Társaság könyveinek és a határozatok könyvének szabályszerű
vezetése;
11.3.11. a taggyűlés negyedévenkénti tájékoztatása a Társaság működéséről,
11.3.12. a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság valamennyi alkalmazottja
felett;
11.3.13. a Társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való
betekintés rendjének és szabályainak elkészítése, ennek a Társaság székhelyén
való kifüggesztése;
11.3.14. a Társaság szolgáltatásai igénybevételi módjának szabályozása és annak
érintettekkel történő közlése;
11.3.15. az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a Társaság közhasznúsági
mellékletének elkészítése és - jóváhagyás végett – a taggyűlés elé terjesztése,
emellett az SLA megállapodás terhére fizetendő bónusz, jutalom
forrásigazolásának csatolása; a közhasznúsági melléklet határidőben történő
közzététele és annak biztosítása, hogy az információáramlás a taggyűlés, a
Társaság működő szervezete, továbbá a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló
között zavartalan legyen;
11.3.16. a taggyűlés döntéseinek az érintettekkel való közlése;
11.3.17. a Felügyelőbizottság előzetes véleményének beszerzését követően a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §
hatálya
alá
tartozó
nem
ügyvezető
munkavállaló
számára
teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy
más juttatás meghatározása.
11.3.18. a Társaság likviditási tervének bemutatása a Felügyelőbizottság részére
negyedévente.
11.3.19. Nemzeti eljárásrendű közbeszerzési eljárás, illetve részben vagy
egészben EU forrás felhasználásával megvalósuló közbeszerzési eljárás esetében
a taggyűlés tájékoztatása a közbeszerzési terv módosításáról.
11.3.20. bruttó 75 millió forint feletti szerződések megkötésének előrehaladásáról
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és teljesítéséről beszámoló készítése a Felügyelőbizottság részre negyedévente,
függetlenül a Társaság szerződéses pozíciójától, illetve a forrás jellegétől
(költségvetési, uniós forrás).
11.3.21. adat- és információbiztonsági szabályzat elkészíttetése.
11.4. Az ügyvezető önálló képviseleti joggal és cégjegyzési jogosultsággal rendelkezik,
képviseli a Társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik
személyekkel szemben és gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai
felett. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság
munkavállalóira átruházhatja.
11.5. Az ügyvezető a taggyűlés döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet
(Határozatok könyve). A döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell
vezetni a Határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának
és hatályának, a döntést támogatók és ellenzők számarányának, személyének világosan
ki kell derülnie.
11.6. Az ügyvezető a taggyűlési határozatokról – amelyeket a Határozatok könyvébe is
bevezetett – köteles tájékoztatni a Felügyelőbizottságot és a Társaság könyvvizsgálóját.
Ezen túlmenően a Társaság munkavállalóit is köteles tájékoztatni a taggyűlési
határozat tartalmáról, ha annak tartalma szerint ez szükséges. Köteles továbbá a
taggyűlési határozatokról az abban érintetteket közvetlenül is tájékoztatni.
11.7. Az ügyvezető feladatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal, jelen társasági
szerződés, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatával és a taggyűlési
határozatokkal összhangban köteles végezni, jogosult minden olyan kérdésben dönteni,
amelyet jogszabály, vagy jelen társasági szerződés nem utal a taggyűlés kizárólagos
hatáskörébe.
11.8. Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől
elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége, a Társaság által ellátott
közfeladatok magas színvonalú ellátását, a nemzeti vagyonnal való átlátható és felelős
gazdálkodás követelményeit, a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő hatékony,
költségtakarékos, értékmegőrző, értéknövelő felhasználását biztosítva köteles ellátni.
A jogszabályok, a társasági szerződés, a taggyűlés által hozott határozatok, illetve az
ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a
polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
11.9. Amennyiben a taggyűlés más személyeket is érintő döntést hoz - az érintettek
számától függően -, a döntést az ügyvezető írásban közli az érintettekkel.
11.10. Az ügyvezető negyedévenként köteles beszámolni a Felügyelőbizottságnak a
taggyűlési határozatok végrehajtásáról.
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11.11. Nem lehet ügyvezető, akivel szemben a Gt. 23.§ szerinti, valamint a Civil
törvény 38-39.§ szerinti összeférhetetlenségi és kizáró okok fennállnak.
11.12. Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való
részvényszerzés kivételével - nem szerezhet részesedést a Társaságéval azonos
tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá
nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más
gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez taggyűlés hozzájárul.
11.13. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), valamint élettársa
nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó
ügyleteket.
11.14. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), valamint élettársa a
Felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.
11.15. Nem lehet a Társaság ügyvezetője az a személy, aki korábban olyan közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője volt, (annak megszűnését megelőző két évben
legalább egy évig):
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt
fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
Ez a tilalom a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig áll fenn.
11.16. Az ügyvezetőt tisztségéből a taggyűlés bármikor, indokolás nélkül
visszahívhatja.
11.17. Az ügyvezető felett, a taggyűlés hatáskörébe nem tartozó munkáltatói jogokat a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke gyakorolja.
12. A Felügyelőbizottság
12.1. A Társaságnál 3 természetes személyből álló Felügyelőbizottság működik,
amelynek tagjait és elnökét a taggyűlés választja határozatlan időre.
12.2. A Felügyelőbizottság tagjait a taggyűlés bármikor visszahívhatja. A taggyűlés
ilyen döntését indokolni nem köteles.
12.3. A felügyelőbizottság elnöke:
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Név: Dr. Kovács János
Születési hely és idő: …
Anyja születési neve: …
Lakcím: …
A megbízatás kezdő időpontja: 2014. január 30.
A megbízatás határozatlan időre szól.
A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Perényi Sigismund Peter
Születési hely és idő: …
Anyja születési neve: …
Lakcím: …
A megbízatás kezdő időpontja: 2014. január 30.
A megbízatás határozatlan időre szól.
Név: Makár Sándor
Lakcím: …
Születési hely, idő: …
Anyja neve: …
Megbízatásának kezdő időpontja: 2013. február 01.
A megbízatás határozatlan időre szól.
12.4. A Felügyelőbizottság feladata különösen:
12.4.1. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, működését,
gazdálkodását.
12.4.2. A taggyűlés felkérheti a Felügyelőbizottságot, hogy az általa
meghatározott kérdéskörben folytasson le vizsgálatot. Ezen felkérésnek a
Felügyelőbizottság köteles eleget tenni.
12.4.3. Ha a Felügyelőbizottság a közhasznú tevékenység folytatásának
feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni
a taggyűlést.
12.4.4. A Felügyelőbizottság köteles a taggyűlést és az ügyvezetőt haladéktalanul
tájékoztatni és intézkedést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
12.4.4.1. a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a
Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt,
amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve
enyhítése a taggyűlés vagy az ügyvezető döntését teszi szükségessé;
12.4.4.2. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;
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12.4.4.3. megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a
társasági szerződés rendelkezéseibe, illetve a taggyűlés határozataiba
ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a tagok érdekeit.
12.4.5. A Társaság számára jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségek
teljesülését a Felügyelőbizottság negyedévente ellenőrzi, és annak eredményéről
tájékoztatja az ügyvezetőt, valamint a taggyűlést.
12.4.6. A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, továbbá az
Mt. 208.§ (1) és (2) bekezdéseinek hatálya alá eső munkavállaló számára
teljesítménykövetelményről, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybérről
vagy más juttatásról szóló döntés előzetes véleményezése.
12.4.7. Az Mt. 207. § (3) bekezdésében foglalt megállapodás előzetes
véleményezése.
12.5. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen
kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
12.6. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A Felügyelőbizottság
ügyrendjének tartalmaznia kell olyan rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a
Felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus
hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt. Az ülés megtartásának részletes
szabályait az ügyrendben meg kell állapítani. A Felügyelőbizottság ülés megtartása
helyett írásban is hozhat határozatot, a határozathozatal részletes szabályait az
ügyrendben kell megállapítani.
12.7. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelőbizottság
bármely tagja kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 4 napon
belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra
történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult
az ülés összehívására.
12.8. A Felügyelőbizottság évente legalább négy ülést tart, negyedéves gyakorisággal.
A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen minden tag jelen van. Határozatait
egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek
tekintendő. A Felügyelőbizottság ülései nyilvánosak.
12.9. A Felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a
taggyűlés hagy jóvá.
12.10. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma a jelen társasági szerződésben
meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az ügyvezető
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a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének
intézkedés céljából köteles értesíteni a taggyűlést.

helyreállítása

érdekében,

12.11. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az
ellenőrzési jog megosztása nem érinti a Felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a
jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó
tevékenységre is kiterjessze.
12.12. A Felügyelőbizottság tagjaira a Gt. 23.§ szerinti, valamint a Civil törvény 3839.§ szerinti összeférhetetlenségi és kizáró szabályok az irányadóak.
12.13. A Felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a
Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
12.14. A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a tevékenységükkel összefüggésben
tudomásukra kerülő üzleti titkokat megőrizni.
13. A könyvvizsgáló
13.1. A taggyűlés a Társaság működésének ellenőrzésére könyvvizsgálót választ. A
könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz
javaslatot a taggyűlésnek.
13.2. A könyvvizsgáló megbízatása a taggyűlés döntésétől függő határozott
időtartamig, de legfeljebb 5 évig terjed azzal, hogy a megbízatásának időtartama nem
lehet rövidebb, mint a megválasztásától a számviteli törvény szerinti beszámoló
elfogadásáig tartó azon időszak, amelynek felülvizsgálatára megválasztották.
13.3. A Társaság könyvvizsgálója:
Név: Treier és Ritter Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 13-09-061189
Székhely: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Kamarai nyilvántartási száma: 000636
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Ritter
Imre
Anyja születési neve: …
Születési hely és idő: …
Lakcím: …
Kamarai tagszám: 004571
Adóazonosító jel: …
A megbízatás kezdő időpontja: 2011. július 08.
A megbízatás lejárta: 2015. május 31.
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13.4. A könyvvizsgáló feladatai
13.4.1. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számvitelről szóló
törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során
mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény
szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós
képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének
eredményéről.
13.4.2. A könyvvizsgáló véleményének megismerése nélkül a számviteli törvény
szerinti beszámolóról a taggyűlés nem hozhat döntést.
13.4.3. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe
betekinthet, az ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,
a Társaság pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit
megvizsgálhatja.
13.4.4. A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit, információit
üzleti titokként köteles megőrizni.
13.4.5. A könyvvizsgáló tanácskozási joggal a Felügyelőbizottság ülésein részt
vesz (meghívás vagy saját kezdeményezés alapján).
13.4.6. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról,
hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan
tényt észlel, amely az ügyvezető vagy a Felügyelőbizottság tagjainak - a Gt.-ben
vagy más jogszabályban meghatározott - felelősségét vonja maga után, köteles a
taggyűlést azonnal tájékoztatni és intézkedését kérni. Abban az esetben, ha a
taggyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, köteles
erről a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.
13.5. A könyvvizsgáló személyére vonatkozó követelményekre - beleértve a felelősségi
és összeférhetetlenségi szabályokat is – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
irányadóak.
14. Pótbefizetés
A taggyűlés a veszteségek fedezésére pótbefizetést nem írhat elő.
15. Közlési és nyilvánosságra hozatali szabályok
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15.1. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett azon iratokat, amelyek
nyilvánosak, az érintettek a Társaság székhelyén tekinthetik meg. A Társaság éves
mérlegét és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött
szerződést az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik.
Az érintett kérésére a Társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba
betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni.
15.2. A közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, illetőleg arról saját költségére
másolatot készíthet. A Társaság köteles a közhasznúsági mellékletet a Civil törvény
46.§ (1) bekezdésének megfelelően elkészíteni, a cégbíróságnál letétbe helyezni és
közzétenni.
15.3. Ahol jelen társasági szerződés a Társaság honlapját említi, azon a www.norda.hu
című honlapját kell érteni.
15.4. A Társaság a működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés
rendjéről és szabályairól,jelen társasági szerződés felhatalmazása alapján, az abban
külön nem szabályozott esetekben - figyelemmel a Civil törvény 37. §-a (3) bekezdése
első mondat második fordulatára - a Civil törvény. 37. §-ának (3) bekezdésében
foglaltakról belső szabályzattal rendelkezik, a szabályzatok nyilvánosak és a Társaság
székhelyén megtekinthetőek.
15.5. Az iratbetekintés a Társaság székhelyén, előre egyeztetett időpontban történik.
Az egyeztetés a Társaság honlapján megadott elérhetőségek útján történik.
15.6. A Társaság a jelen társasági szerződés szerinti tevékenységének és
gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is
nyilvánosságra hozza.

III. FEJEZET
CÉGJEGYZÉS, A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE
16. A Társaság cégjegyzése
16.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy
nyomtatott cégneve fölé a cégjegyzésre jogosult(ak) nevét/nevüket a közjegyző, illetve
ügyvéd által hitelesített formában aláírják.
16.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
16.2.1. a Társaság ügyvezetője önállóan;
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16.2.2. meghatározott ügykörökben a Társaság ügyvezetője által ilyen joggal
felruházott alkalmazottak közül kettő együttesen a Szervezeti és Működési
Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.
17. A Társaság megszűnése
A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén, a Társaság tartozásainak
kiegyenlítését követően, a tagok részére csak a megszűnéskori saját tőke összege
adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig, az ezt
meghaladó vagyont a taggyűlés által a megszűnéskor megjelölt közhasznú célra kell
fordítani.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18. A Társaság működésével összefüggésben az ügyvezető és a Felügyelőbizottság
tagjai, illetve a Társaság munkavállalói kötelesek valamennyi, tudomásukra jutott
olyan információt üzleti titokként kezelni és nem hozhatják azokat harmadik személy
tudomására, amelyeknek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő
megszerzése vagy felhasználása a Társaság jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci
érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a
Társaság a szükséges intézkedéseket megtette.
19. A jelen társasági szerződésben nem érintett, vagy teljes körűen nem szabályozott
kérdések vonatkozásában a Ptk., a Gt., a Civil törvény, a számviteli törvény, a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, a Takarékossági törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Miskolc, 2014. január 29.

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat

Ellenjegyezte:
Miskolc, 2014. január 29.

Nógrád Megye
Önkormányzata

Heves Megyei
Önkormányzat
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9.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Európai Szénés Lignit Szövetségbe (EURACOAL) történő belépésével kapcsolatban
megtett intézkedésekről
Előterjesztő:
Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 13.
sorszám alatt..
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Az EURACOAL közgyűlésén a megye
bemutatására egy angol nyelvű rövid bemutatóval került sor, amelyet magyar
fordításban a közgyűlés tagjai az ülést megelőzően kézhez kaptak.
Felkérem az előterjesztő Riz Gábor Alelnök Urat, hogy amennyiben szükségesnek
találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke: Tisztelt Elnök úr,tisztelt közgyűlés. Büszke vagyok
arra, hogy a megyének ez a közgyűlése mondta ki újra azt, ami ebben a megyében
különös hívó szóként hat, hogy a szén fontos ásványi alapanyag. Fontos a megye
szempontjából, mert energiahordozó, mert foglalkoztatás kérdése, mert szociális kérdés
is a szén. A megye mindig is törekedett arra, hogy komplex megoldásként, ne csak
energetikaiként kezelje a szén kérdését, és szép, apró lépésekkel, gondos
előkészítésekkel igazodva a magyar Nemzeti Energia Stratégiához és az azt kísérő
dokumentumokhoz, igyekezett lépést tartva, felkészülten várni azt a nyitányt, amely
közel 20 évig váratott magára. Hiszen a bányákat, nagyjából az utolsót is 15 éve zárták
be, ezzel így sok tízezer embert téve utcára. Azért is büszke vagyok erre a közgyűlésre,
és ennek minden tagjára, mert egyhangúlag szavazott meg minden olyan
kezdeményezést, beszámolót, amely ennek a témának kapcsán eddig megszületett.
Egyhangúlag támogatta azt, hogy a megye, mint önkormányzat legyen rendes tagja
annak az európai lobbi szervezetnek, amelynek kitűzött feladata a szén, mind
energiahordozó, mint alapanyag fajsúlyának a visszaadása. Fontosnak tartom ezt akkor,
amikor a szenet sokan, sokféleképpen ítélik meg, környezetszennyező, szén-dioxid
kibocsátó, melléktermékkel rendelkezik. Azt is el kell mondanunk, hogy a
környezetvédelmi szempontok mellett új, olyan technológiák jelentem meg most már
nagy számban, amelyek környezetbarát, európai emissziós értékeket bőven produkálva
jelentik a szén gazdaságos, egyre inkább gazdaságos felhasználását. És ennek a
szervezetnek az a célja, feladata, hogy tömörítve a tagállamok azon szervezeteit, és
cégeit, akik e területen mozognak, egy egységes lobbi tevékenységet tudjanak kifejteni.
A közgyűlés bölcsen döntött akkor, amikor azt mondta, hogy a megye legyen tagja
ennek a szervezetnek, illetve a megyén keresztül azok a szakemberek, akikkel
együttműködünk az aláírt Szénbányászati klaszterben, amely szintén a megye
közgyűlése jóvoltából hoztunk létre az elmúlt év utolsó hónapjában. Olyan
szakemberek kerülnek a szakmai bizottságba, amelyek olvashatnak a tájékoztatóban,
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akik nyilván mértékadó véleményt rendelkeznek, a politikai vélemény nyilvánítás az
mindig a közgyűlés szintje, úgy helyben, mint Brüsszelben. A szakmai bizottságban
mindaz a kérdés eldől, ami a szén jövőjét illeti. Kértük a felvételünket, elkészítette a
megye azt az anyagát, amely bemutatkozó anyag volt, két kiváló kollégám: Varga
Ferenc és Török Zoltán vettek részt ezen a közgyűlésen, bemutatták az elkészült video
anyagot, amely az idő szűkössége miatt nem kerül bemutatásra, de ennek
szövegkönyvét megkaphatják, illetve megkapták kiosztásként. Varga Ferenc és
jómagam is itt vagyunk, Török Zoltán is, tehát személyesen próbáljuk azt a hangulatot
idézni, ami Brüsszelben volt. Egyhangúlag fogadta el a EUROCOAL közgyűlése a
megye jelentkezését, rendes tagjaivá váltunk ennek a szervezetnek. Ezzel együtt tovább
tudjuk folytatni azt a munkát, amely az ésszerű, tervszerű és a gazdasági
lehetőségekhez igazodó szén jövőjét fogalmazza meg. Úgy a megyei fejlesztés
tekintetében, mint a megyei foglalkoztatás bővítése tekintetében. Hadd mondjam el,
hogy több települést jártunk végig tanult kollegáimmal, akkor amikor pontosan a
Megyei Fejlesztési Stratégiához cseréltünk véleményt azokkal a bányászokkal, akik
korábban aktívként szakmailag jól felkészülten tudnak véleményt mondani ehhez. Ők
maguk mondták el, hogy az a gyerek, amely járni tanul, ne kezdjen el szaladni, mert
eleshet. Ezért nagyon fontos, hogy lépésről-lépésre, megerősítve újra ezt a szakmát
tudjanak újra nyitni a bányák, amelyeknek biztos piaca van termékeit illetően. És óvva
intettek attól minket, politikusokat, hogy olyan dolgokat jelentsünk ki, hogy az összes
bányát ki fogják nyitni, ennek sem alapja, sem racionalitása, sem gazdasági lehetősége
nincs. Ez volt az üzenete a politikusok számára a szakembereknek, mi ezt tudomásul
vettük, megértettük, továbbítani fogjuk nyilván minden olyan politikai szereplőnek, aki
valóban komolyan gondolkodik ezen a területen. És kérem a közgyűlés tagjait, hogy
fogadják el újra támogató nyilatkozatukkal ezt a tájékoztatást, amely a EUROCOALba történő felvételről készült. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Alelnök úr. A javaslatot
a bizottságaink nem véleményezték, ezért most kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt most
megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így gondolom Alelnök úrnak választ
sem kell adnia. Magam részéről hadd jegyezzem meg, hogy nagyon fontos ez nekünk,
nem csak a gazdasági, nem csak a foglalkoztatás politikai hatása érdemes említésre,
hanem az is, hogy Magyarország mellett Borsod-Abaúj-Zemplén megye is jobban
teljesít a nemzetközi kapcsolataiban, hiszen egy nagyon komoly és meghatározó
nemzetközi, európai uniós szövetség örömmel fogadta Borsod-Abaúj-Zemplén megyét
tagjai közé és számít rá a jövőben a munkájával. Köszönöm szépen.
Tisztelt közgyűlés, az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 25 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
13/2014. (II. 24.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Európai Szén-és Lignit
Szövetségbe történő belépésével kapcsolatban megtett intézkedések
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Európai Szén-és Lignit Szövetségbe
(EURACOAL) történő belépésével kapcsolatban megtett intézkedésekről szóló
beszámolót, és azt elfogadja.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az 1. pontban megjelölt szervezetben végzett
tevékenységről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi
nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről szóló beszámoló részeként adjon
tájékoztatást.
Felelős:
Határidő:

10.

a közgyűlés elnöke
2014. december 31.

Jelentés a 2013. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 14.
sorszám alatt..
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Felkérem az előterjesztő Dr. Kovács János
Főjegyző urat, hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a jelentését. Nem
tartja szükségesnek. A jelentést mind három Bizottságunk véleményezte, elsőként a
Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnökét kérdezem, illetve helyettesítőjét.
Dr. Csiba Gábor közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés a bizottság 10
igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a közgyűlés számára
támogatandóként a javaslatot.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Pénzügyi, Terület- és
Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottságunk elnökét kérem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt közgyűlés bizottságunk is megtárgyalta a
belső ellenőrzési jelentést, amely részletesen tartalmazza mind hét alkalmat, amikor az

76

ellenőr úr ellenőrizte a megfelelő területet. Bizottságunk a határozati javaslatot 16
igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadta, és elfogadásra ajánlja a
közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Végül a Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságunk elnök asszonyát kérem.
Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, bizottságunk a határozati javaslatot 11
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 most megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkező
képviselőt, 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 20 igen
szavazattal, 1 nem szavazattal, 3
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
14/2014. (II. 24.) határozata
Tárgy: 2013. évi belső ellenőrzési terv végrehajtása
A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
2013. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló jelentést, és az alábbi döntést
hozta:
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi belső
ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló jelentést a melléklet szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Az ellenőrzési jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a Mellékletek
között 15. sorszám alatt..
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11. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselőkkel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek
és az etikai eljárás szabályainak megállapítására
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
Az előterjesztés és melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a
Mellékletek között 16. sorszám alatt..
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Felkérem az előterjesztő Dr. Kovács János
Főjegyző urat, hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a javaslatát. Nincs
kiegészítés. A javaslatot a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottságunk véleményezte, kérem a Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság
véleményét.
Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke: Tisztelt Elnök úr, a bizottság a határozati javaslatot 12 igen, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt most 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.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 21 igen
szavazattal, 3 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
15/2014. (II. 24.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselőkkel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás
szabályainak megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkkel
szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak
megállapítására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
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A közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és az etikai eljárás
szabályait a melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, főjegyző
2014. február 28.
Melléklet
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
Hivatásetikai Szabályzata

A Hivatásetikai Szabályzat célja a közszolgálathoz fűződő bizalom erősítése, az
ügyintézés színvonalának emelése, a hivatalon belüli munkatársi kapcsolatok erősítése,
jó munkahelyi légkör kialakítása.
Ennek érdekében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
231. § (1) bekezdése alapján, és figyelemmel a Kttv. 83. §-ban foglaltakra, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
köztisztviselőire és közszolgálati ügykezelőire (továbbiakban együtt: köztisztviselő)
vonatkozó hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás
szabályait az alábbiak szerint állapítja meg:
Általános magatartási normák
1. Hűség és elkötelezettség
A köztisztviselő köteles munkáját az Alaptörvény iránti elkötelezettséggel végezni, az
esküjében vállaltakat lelkiismeretesen megtartani. Munkája során köteles a
jogszabályoknak megfelelően eljárni, a jogszerűséget maradéktalanul érvényesíteni.
2. A nemzeti érdekek előnyben részesítése
A köztisztviselő kötelezettségeit a hazaszeretet és a haza iránti lojalitás alapértékek
érvényre juttatásával a legnagyobb odaadással és felelősséggel teljesítse, a nemzeti
érdekek előnyben részesítése érdekében cselekedjen.
3. Igazságos és méltányos jogszolgáltatás
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A köztisztviselő köteles a jogszabályok és a rá vonatkozó sajátos szabályokat
tiszteletben tartva, azoknak megfelelően eljárni, valamint különös gondot fordítani
arra, hogy a személyek jogait, érdekeit érintő döntések megfeleljenek a jog
előírásainak.
4. Méltóság, tisztesség
A köztisztviselőnek hivatása gyakorlása során, de a magánéletben is olyan magatartást
kell tanúsítani, hogy az állampolgárok bizalma ne rendüljön meg a közigazgatásban.
Hivatásából eredően minden esetben olyan magatartást kell tanúsítania, amellyel
kiérdemli az állampolgárok, hivatali felettesei és munkatársai bizalmát, tiszteletét és
megbecsülését. Meg kell tartani a magánérdek és a közérdek közötti egyensúlyt.
A köztisztviselőtől elvárható, hogy munkája során udvarias és előzékeny magatartást
tanúsítson az ügyfelekkel és munkatársaival szemben, valamint munkahelyén
kulturáltan, az általános elvárásoknak megfelelően, szélsőségektől mentesen
öltözködjön.
A köztisztviselő tisztességessége és feddhetetlensége a korrupció-mentesség területén
is meg kell nyilvánuljon, ezért köteles elutasítani minden – működésével összefüggő,
nem jogszabályon alapuló – előnyt (pl. ajándékok, egyéb gazdasági előnyök), amelyek
döntéseiben befolyásolhatják. Tartózkodni kell a hatalommal való visszaéléstől.
5. Előítéletektől való mentesség
A köztisztviselő munkájában az egyenlő elbánás elvének és az előítéletektől való
mentességnek kell érvényesülnie: a közigazgatásban a hátrányos megkülönböztetés
valamennyi fajtája elfogadhatatlan. Ennek az alapelvnek a mindennapi munka során
érvényesülni kell. Az ügyfélbarát közigazgatás jellemzőjét közvetíteni kell az
állampolgárok felé.
6. Pártatlanság
A köztisztviselő tevékenysége során nem lehet részrehajló, a közhivatali tevékenysége
és eljárása mindenkor elfogulatlan és pártatlan kell, hogy legyen. A köztisztviselő
köteles tartózkodni valamennyi – a pártatlanságot hátrányosan érintő – önkényes
intézkedéstől, valamint a magatartását nem irányíthatja sem személyes, sem családi,
sem pedig politikai érdek.
A köztisztviselő köteles a külön jogszabályokban rögzített összeférhetetlenségi
előírásokat megtartani, az elfogultság, az előnytelen jogszerzés, a hivatallal való
visszaélés, a mások által való befolyásoltság elkerülésének követelményét szem előtt
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tartani. Az esetlegesen felmerülő összeférhetetlenségi helyzeteket – jogszabályi
határidő betartásával – mielőbb fel kell oldani.
7. Felelősségtudat és szakszerűség
A köztisztviselő munkáját – a jogszabályoknak és a szakmai előírásoknak megfelelően
– a legjobb szakmai tudása szerint kell végeznie, és feladatait az anyagi jogi és eljárási
szabályok érvényre juttatásával és a határidők pontos megtartásával kell végrehajtania.
Az egyéni és a közigazgatási szerv által biztosított lehetőségekhez mérten a
köztisztviselőnek szakmai tudását, képességeit, kompetenciáit folyamatosan
fejlesztenie szükséges.
8. Az együttműködés, az intézkedések megtételére irányuló arányosság és a
védelem
Az ügyintézés során eljáró köztisztviselőtől elvárás, hogy az ügyfelek, hivatali
felettesei, társszervek munkatársai, a közgyűlés tagjai, valamint saját munkatársai
számára minden esetben naprakész tájékoztatást adjon a közigazgatást érintő
kérdésekkel kapcsolatban.
A köztisztviselőnek döntései meghozatala során mindig biztosítania kell, hogy a
meghozott intézkedések arányosak legyenek az elérni kívánt céllal. Intézkedései során
köteles tiszteletben tartani a magánszemélyek érdekei és az általános közérdek közötti
egyensúlyt.
Munkája során figyelemmel kell lenni az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló törvényben megfogalmazottakra.
Vezetőkkel szemben támasztott további etikai alapelvek
1. Példamutatás
A vezető személyes példamutatással köteles motiválni a beosztott munkatársait a
jogszabályban előírt vagy a hivatal által meghatározott kötelezettségeik teljesítésére, a
folyamatos szakmai tudás megszerzésére, az önképzésre.
A vezető köteles önmagával szemben a legmagasabb követelményeket támasztani, az
általa vezetett szervezeti egység eredményes működését legjobb tudása és ismeretei
szerint biztosítani. Ennek érdekében köteles a kívánt cél érdekében elméleti és
gyakorlati ismeretek elsajátítására, a meglévő tudás elmélyítésére, saját ismereteinek
továbbfejlesztésére.
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A vezetőnek törekedni kell arra, hogy az elvégzendő munka jellegétől, illetve a helyzet
adta lehetőségektől függően kérje ki és vegye figyelembe munkatársai véleményét,
ötletét, javaslatát s azokat érdemük szerint méltassa, ismerje el.
2. Szakmai szempontok érvényesítése
A vezetőnek törekednie kell arra, hogy növekedjen az általa vezetett szervezeti egység
tekintélye, elismertsége, előnyös megítélése, ugyanakkor kerülni kell más szervezeti
egység megalapozatlan bírálatát, a rivalizálást, a személyeskedést.
A vezetőnek a munkahelyi problémák és konfliktusok feloldásában kellő tapintattal,
empátiával és körültekintéssel, de határozottan kell eljárnia.
A vezető szakmai és közéleti fórumokon képviselje a pártatlan közigazgatás érdekeit,
megnyilvánulásaival erősítse a szakma tekintélyét és legyen fogékony a megalapozott
bírálatokra.
A vezető segítse elő munkatársai karrierfejlődését, munkateljesítményüktől függően
kezdeményezzen vagy döntsön szakmai előmenetelük, anyagi és erkölcsi elismerésük
kérdéseiben.
3. Számonkérési kötelezettség
A vezető feladata, hogy a hatékony és eredményes munkavégzés végrehajtása
érdekében éljen számonkérési kötelezettségével. Köteles a jogszabályokban, a Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatában, a kiadott szabályzatokban, utasításokban
foglaltakat betartani és számon kérni.
A vezető utasítási jogával köteles körültekintően élni, törekednie kell beosztottjai
tulajdonságainak megismerésére, hogy utasításainak teljesítése az adott személynél ne
keltsen indokolatlan konfliktus helyzetet.
A munkatársak közötti munkamegosztás során törekedni kell az egyenlő terhelés
kialakítására.
A feladatok kiosztásánál az egyértelműségre, tárgyilagosságra és a megfelelő
hangnemre ügyelni kell, mivel a sikeres vagy sikertelen teljesítésért a felelősség a
vezetőt terheli.
Az elvégzett feladatok számonkérése során a szükséghez mérten határozottan, de
mindig igazságosan lépjen fel, tisztelve a beosztottak méltóságát, személyiségi jogait.
A hivatásetikai eljárás szabályai
1. Az a köztisztviselő, aki megsérti a hivatásetikai alapelveket, etikai vagy fegyelmi
felelősséggel tartozik.
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2. A munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a hivatásetikai alapelveket megsértő, etikai
vétséget elkövető köztisztviselővel szemben kiszabható figyelmeztetésről,
súlyosabb esetben megrovásról.
3. Amennyiben a hivatásetikai eljárás szabályainak megsértése, illetve
következményeinek mértéke nem egyértelmű, az etikai eljárás lefolytatására a
munkáltatói jogkör gyakorlója a szabályok megsértésének felfedezését követő egy
hónapon belül intézkedhet. Az eljárás lefolytatására háromtagú bizottságot jelöl ki,
amelynek feladata az etikai vétség körülményeinek és következményeinek feltárása,
a vizsgálati eredmények összegzése. A vizsgálat során az eljárás alá vont személyt
meg kell hallgatni, a meghallgatásáról jegyzőkönyvet kell felvenni. A bizottság az
eljárás végén, szükség esetén javaslatot tesz az elkövető köztisztviselővel szemben
kiszabható III./2. pont szerinti büntetésre. A bizottság a javaslatát
szavazattöbbséggel hozza meg.
4. Amennyiben a köztisztviselő magatartása vagy annak következményei a
köztisztviselő fegyelmi felelősségét alapozzák meg, a munkáltatói jogkör
gyakorlójának kezdeményezésére a fegyelmi eljárást a Kttv. szabályai szerint kell
lefolytatni.
5. A főjegyző etikai vétsége esetén az etikai bizottság elnökét és tagjait a megyei
közgyűlés elnöke az önkormányzati képviselők közül jelöli ki.
6. Az etikai bizottság eljárása azonos a köztisztviselőkkel szemben lefolytatott etikai
eljárással.
Záró rendelkezések
1. Jelen szabályzat 2014. március 1. napjától lép hatályba, az etikai vétség miatti
eljárásra vonatkozó rendelkezéseit az azt követően elkövetett etikai vétségekre kell
alkalmazni.
2. A jelen szabályzat
I. és III. fejezetében foglaltakat a Hivatal Munka
Törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállalóira is megfelelően alkalmazni
kell.
3. A Hivatásetikai Szabályzatban foglaltakról a Hivatal köztisztviselőit és
munkavállalóit tájékoztatni kell.

12.

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről
Előterjesztő:
Molnár Anita, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi
Regionális Marketing Igazgatóság igazgatója
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 17.
sorszám alatt..
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő Molnár Anita
asszonyt, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi Regionális Marketing
Igazgatóság Igazgatóját, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse
ki a tájékoztatóját. Parancsoljon.
Molnár Anita, Magyar Turizmus Zrt.: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Molnár
Anita vagyok, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi Regionális Marketing
Igazgatóság igazgatója. Tájékoztatómat a 2013. évi KSH adatokkal szeretném
kiegészíteni. A vendégéjszakák számát illetően a december havi hónapunk is nagyon
jól sikerült a régióban, 15%-os bővülés tapasztalható a kereskedelmi szálláshelyeinken,
ami azt jelenti, hogy másodikként a legjobban teljesítő turisztikai régiója az országnak
az észak-magyarországi régió. Érdekességképpen tudom mondani, hogy 24%-os
bővülés tapasztalható december hónapban a Tisza-tavi turisztikai régióban. Ez
összességében azt jelenti, hogy az országos átlaghoz képest 4,6%-os bővülésről számol
be, míg Észak-magyarország 11,7%-os bővülést, a Tisza-tavi turisztikai régió pedig
2,7%-os bővülést ért el a kereskedelmi szálláshely területén. E mögött a teljesítmény
mögött mindenképpen húzódik a turisztikai szolgáltatóknak a professzionális
marketing munkája, valamint egyértelműen látszódik a turisztikai térségekben
felállított desztinációs menedzsment munkája, amit szeretnék kérni a közgyűléstől,
hogy továbbra is támogassák ezeket a tdm szervezeteket. Hiszen ezek adnak
lehetőséget arra, hogy jól megfogalmazható turisztikai célokat tudjanak prezentálni.
Természetesen ezek mögött ott van az Igazgatóságunk munkája, hiszen mi a belföldi és
a nemzetközi piacon is az Észak-magyarországi régió elismertségéért dolgozunk.
Köszönöm szépen a figyelmet, és a kérdésekkel kapcsolatban állok rendelkezésre.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen a kiegészítést. A
tájékoztatót a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottságunk és a
Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságunk is
véleményezte, elsőként a Pénzügyi Bizottság elnökét kérem, ismertesse a Bizottság
véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Bizottsági ülésünkre készülve
kaptuk az információt, hogy a senki nem tud jönni a Magyar Turizmus Zrt.-től a
bizottsági ülésre a feltett kérdések megválaszolására, így arra bíztattam képviselő
társaimat, hogy akkor tegyék meg itt a közgyűlésen. A tájékoztatót bizottságunk 17
igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett tudomásul vette, tudomásul vételre
ajánlja a közgyűlésnek.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Társadalmi
Bizottságunk elnökét kérdezem.
Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság a tájékoztatót 10 igen, 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett tudomásul vette.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Most kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt most megtenni. Kormos Dénes képviselő úr elsőként,
parancsoljon.
Kormos Dénes közgyűlési tag: Köszönöm szépen Elnök úr, tisztelt közgyűlés.
Valóban szívesen hallgattuk volna a tájékoztatót szóban a bizottsági ülésen, hiszen a
megye gazdasága, foglalkoztatása szempontjából akár termékek, helyi termékek
elhelyezése szempontjából nyilván a turisztikának egy additív jelentősége van több
tekintetben is, akár a kulturális értékekről, amikről már szó volt. Az is látszik, hogy az
utóbbi időben nem készülnek el az előterjesztések, majd aztán utólag érkeznek
statisztikai adatok, amik nagyon pozitívak, aminek örülünk és reméljük, hogy így van.
Bízunk benne, hogy Igazgató asszonyt is megteszi, hogy majd eljuttatja ezeket és meg
tudjuk ezt nézni. A mai napirend elsősorban arról szólna, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén
megye turisztikai és idegenforgalmi helyzete. Mindamellett nagyon örülünk annak,
hogy a régióban pozitív tendenciák vannak, örülünk a Tisza-tónak is, azzal is
csatlakozunk, ha nem is nagy területen. Az előterjesztés, illetve maga az adatgyűjtés
szerkezete nem teszi lehetővé, hogy mélyreható elemzés történjen Borsod-AbaújZemplén megye tekintetében. Ezt a kérdést föltettük korábban is, nem történt semmi
ezzel kapcsolatban, majd az eredeti előterjesztésben látszódik olyan, hogy
megkérdeztünk különböző szolgáltatókat, néhányat, nem reprezentatív információt
válaszoltak. Magára adó valamilyen szakmai szervezet ennek alapján von le
következtetéseket, akkor engedtessék meg, hogy én is levonjak következtetéseket, de a
hely tisztelete megkívánja, hogy ezt most ne mondjam el. Tisztelt Igazgató asszony,
szóbeli kiegészítésében annak örültünk volna, és nagyon hálásak lennénk, ha megteszi,
hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye hogy néz ki a régióban, hogy néz ki
vendégéjszakák szempontjából, és egyéb szempontból. Összességében hogyan néznek
ki ezek a folyamatok? Korábbi időszakban lehetett látni, hogy a régiónál voltak ugyan
pozitív elmozdulások, akár Hevesben is, ahhoz képest Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében vendégéjszaka csökkenések voltak egyértelműen a korábbi adatok szerint.
Ez az önök adata volt, tehát feltehetően ez létezik. A viszonyítási adatok ezekhez az
adatokhoz kapcsolódnak-e, a tendencia hogyan néz ki. Összességében az a
meglátásunk, hogy ez az előterjesztés ebben a formában nem ad kellő képet a megye
közgyűlése számára a megye turisztikai, idegenforgalmi helyzetével kapcsolatban.
Nehezen ad lehetőséget arra, hogy ezzel kapcsolatban akár elvárásokat, észrevételeket
fogalmazzon meg, vagy adott esetben néhány stratégiai kérdést. Ha a kiegészítésében
Borsod-Abaúj-Zemplén megyére is kitérne, akkor azt megköszönném. Köszönöm
szépen.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Szamosvölgyi képviselő
társunk következik.
Szamosvölgyi Péter közgyűlési tag: Elnök úr, Igazgató nő, tisztelt képviselők. Azt
hiszem ez a napirendi pont is szerves összefüggésben van a néhány napirendi ponttal
ezelőtt tárgyalt helyi értéktárakról és a helyi értékek összegyűjtéséről szóló napirendi
ponttal. Szeretném megköszönni a szervezők munkáját, mert a beszámoló egy hiteles
és jól látható képet mutat a megye turisztikai helyzetéről, azokból az adatokból,
amelyeket megkap és rendelkezésre állnak. Én azt hiszem, hogy akkor, ha a
vendégéjszakák számát figyelembe véve sokkal jobban állunk mint ami kimutatásra,
elmondásra kerül. Hiszen a mai napig azért előfordul, hogy nem minden esetben
történik meg a regisztrálás egész pontosan a szállásadók részéről. Nagyjából
megbecsülhető, hogy hány százaléka a vendégéjszakák számának, amivel növekedést
tudnánk elérni, vagy kimutatni. De hányan vannak vajon, akik egy napos útra jönnek
Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe, rengetegen. Ezt sem egészen pontosan lehet
megbecsülni, hiszen határon túlról és belülről is jönnek sokan, akkor azt vesszük észre,
hogy a látogatottsága a megyének már kifejezetten jó helyzetben van. Az is érezhető az
elmúlt 10-15 évben, hogy nagyon sok település nagyon sok uniós forrást kapott.
Mondok egy példát, a füzéri várnak most 1,2 milliárdos beruházása indul meg,
rekonstrukció, feltárások, de korábban is már több száz millió forintot költöttek rá. De
említhetnénk Sárospatakot és Sátoraljaújhelyt is, azt gondolom, hogy a következő
időszakban a legfontosabb feladata a megyei önkormányzatnak az lesz, hogy azt
próbálja meg elérni, hogy ha már van látnivaló, van kóstolni való, kortyolni való, akkor
tegyük hozzá az infrastruktúrát, mert én azt tapasztalom, hogy jelen esetben ez
visszaveti a kirándulni szándékozókat. Most említhetném az utakat, például a hegyközi
út éppen Füzér felé nem megfelelő, tehát jól kell vele sáfárkodni, de mindenkinek azon
kell dolgozni, hogy a megközelítést, a kiépítettséget is mellé tudjuk tenni. Köszönöm
szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Csiger Alelnök úr,
parancsolj.
Csiger Lajos, a közgyűlés alelnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, tisztelt
Igazgató asszony. Én egy dologra szeretnék rákérdezni, az anyagban azt olvastam,
hogy ezekről a turisztikai desztinációs menedzsmentekről a megyében tudjuk vannak
térségek ahol működik ilyen, vannak esetleg, ahol nem, ezt szeretnénk, ha meg tudná
mondani. A turisztikai desztinációs menedzsmenteknek pozitív hatását érzékeljük-e?
Milyen a kapcsolatuk ezekkel a szervezetekkel? És mi a véleményük róla, hogy jól
működnek, fejleszteni kell őket, van-e valamilyen hiányosság? Kellene esetleg egy
megyei turisztikai desztinációs menedzsment szervezet, tehát ezzel kapcsolatosan
kérném az állásfoglalását. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen . Lukács képviselő úr,
parancsoljon.
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Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés.
Látszik, hogy a téma olyan, amely nagyon nagy érdeklődést vált ki, ezért értek egyet
azokkal, akik azt mondják, hogy maga az előterjesztés is többet érdemelt volna
tartalmában, mélységében. Szeretnék arra rákérdezni, hogy az elmúlt időszakban mely
területen érezhető leginkább, hogy a vendégéjszakák száma, bár egy-egy utalás van rá,
minek köszönhetően emelkedett mondjuk 2012-höz képest. Azáltal, hogy a külföldiek
számára olcsóbbá vált bizonyos fokig a forint árfolyam változás miatt, hogy udvarias
legyek. A külföldiek beutazása vagy a közösségi marketing változott meg, lett
hatékonyabb és eredményesebb? Szimpatikusabbá váltak-e a kárpát-turizmussal vagy
ökoturizmussal kapcsolatos kínálati dolgok vagy sikerült olyan termék fejlesztést
megvalósítani, amit korábban kifogásoltunk többen a frakcióból. És amiről kevés szó
esik most is, hogy attrakció fejlesztés, szálláshely bővítés van, de termék fejlesztéssel
hogyan állunk? Lehetne sorolni a kérdéseket, még egy dolgot, hogy azok a számok,
amelyek a vendégéjszakák számának pozitív emelkedéséből következnek, ezek az
elmúlt időszak visszaesései kapcsán milyen bázist jelentenek 2010, 2011, 2012-höz
képest hol tartunk most? Egy szám önmagában nagyon keveset mond, akkor vagyunk
bölcsebbek és nem azért, mert szeretnénk kedvezőbb szájízzel hazamenni, hanem
azért, mert szeretnénk büszkén hazamenni azzal, hogy megnőtt az érdeklődés és ez az
érdeklődés tartós, és ez a gazdaságban is jelent valami pluszt. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Több hozzászólásra
jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Felkérem Molnár Anita Igazgató Asszonyt,
hogy szíveskedjen a kérdésekre választ adni.
Molnár Anita: Köszönöm szépen. Kezdem sorban, először Kormos képviselő úr
kérdéseire adnék választ. Naprakész információkkal rendelkezünk a vendéglátóktól, ők
napi szinten látják és tudják a látogatottságot, valamint az önkormányzatoktól is
rendelkezünk információkkal. Azzal egyetértek és ha önök is tudják szorgalmazni,
hogy az Észak-magyarországi régióban egy kutatást tudjunk elvégezni, mennyi időt
tartózkodnak itt, milyen időtöltéssel, ezek a KSH adatokon is túlmutatnának, ezt a
felmérést 2-3 évente ismételni lenne szükséges. A vendégéjszakák száma egy bizonyos
tendenciát képes mutatni, de annak örüljünk, hogy ezek a tendenciák pozitívak és
vélhetően 2013-ban ebben jelentős változás történt. Ha 2008-2012 között
megvizsgáljuk az adatokat, abból egyértelműen az látszik, hogy Zemplén térsége
kiugró volt ebben az időszakban, Miskolci térsége stagnált, Aggtelek térsége szintén
visszaesett. Most a 2013-as év vizsgálata alapján azt lehet mondani, a szálláshelyeken
megnövekedett a vendégforgalom. A tdm helyzete a megyében – amit Alelnök úr
kérdezett, a tdm szervezeteknél ha regionális szinten kezdünk el gondolkodni, azt kell
mondani, hogy országos helyzetet tekintve sokkal több tdm szervezet jött létre a Északmagyarországi régióban mint más turisztikai régióban. Ezek egy pályázati rendszert
generáltak, azt is meg kell mondani, hogy gyakorlatilag a szakmai rendszerek nem
biztos, hogy készek arra, hogy tdm rendszerekben gondolkozzanak, pedig az adatok azt
mutatják, hogy ezekre szükség van. Nagyon jól működik Miskolc tdm szervezete, a
Zemplén, Hegyalja térségi szervezet, amelyik kevésbé tud prosperálni, bár látni, hogy
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próbálnak szakmai kapcsolódási pontokat keresni, az Aggtelek és térsége. A pályázati
pénzek és források elakadását követően a tdm-ek sajnos egy kényszer helyzetben
vannak, akik nem képesek marketing tevékenységre, és fogadó felületen fejlesztést
végbe vinni, amivel segíthetnék a térségük felemelkedését. Kulcskérdés az, hogy ezek
a turisztikai formációk együtt gondolkodjanak és a tdm szervezetekbe tömörüljenek, és
dolgozni tudjanak. Megyei tdm szervezet létrehozását kérdezte tőlem, ezt mindig úgy
szoktam megválaszolni, hogy a kereslet fogja meghatározni, hogy milyen szintű tdm-k
létrehozására van szükség. A tdm a desztinációs, a fogadóképességet jelenti, ha egy
vendég bizonyos kilométer távolságból azt mondja, hogy utazok Borsod-AbaújZemplén megyébe, akkor van létjogosultsága. Ha úgy gondolkodik, hogy Tokajba,
Miskolcra utazik inkább, akkor azok a releváns szerveződések a vendég számára. Ha új
pénzeket szeretnének becsatornázni, meglévő intézmények fejlesztését nem feltétlen
javasolnám, hanem a meglévő térségek további támogatását javasolnám szakmailag.
Mindig a külföldi és a belföldi vendégéjszakák arányát érdemes vizsgálni, ÉszakMagyarország vonatkozásában azt tudnám elmondani, hogy mindig hatalmas az
elmozdulás. A belföldi piacnál 20%-os, a külföldi piacnál 12%-os növekedés
tapasztalható éves szinten, ezek elsősorban Lengyelországból és Szlovákiából
érkeznek, de ezt megint csak a szolgáltatói visszajelzésekből tudjuk, hiszen ezek az
adatok nem állnak rendelkezésre jelen pillanatban. Ezek a most megnyíló fejlesztések
nem olyan átütő erejűek, hogy országos viszonylatban átrendeznék a keresleti piacot.
Érdemes lenne a világörökségi helyszíneket további attrakciókkal megtámogatni,
valamint ezekben a térségekben releváns, minőségi szálláshely bővítést
kezdeményezni. Szeretném javasolni Elnök úrnak és a közgyűlésnek, hogy ezt a
tájékoztatót érdemes lenne kiegészíteni a térségi tdm-k beszámolóival, mert ők a
tagságuk által napi kapcsolatban állnak a keresleti piaccal, így sokkal több
információval rendelkeznek. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Igazgató asszonynak a
választ, remélem mindenkinek sikerült érdemben választ kapnia. Megpróbálom
összefoglalni: köszönjük a javaslatot, hogy egészítsük ki a tdm szervezetek
beszámolóival a turisztikával, helyzetértékeléssel összefüggésben a napirendi
pontjainkat, szerintem a jövőben ezt meg is fogjuk tenni. Ugyanakkor felvetésben
szerintem támogatható az a javaslat, hogy ha rendelkezésre állnak a 2013-as évi
adatok, akkor abból készüljön egy elmélyültebb elemzés, kifejezetten Borsod-AbaújZemplén megyére, ezt szintén kérjük. Ez hozzá tudna járulni a megyei közgyűlésnek a
fejlesztéspolitika koordinálásában betöltött munkájához. Itt szeretném harmadik
összefoglaló pontként megjegyezni, én azzal a kéréssel szeretnék fordulni önök felé,
hogy kérném a bizottsági munkában a részvételüket. Hiszen az elmélyült szakmai viták
hozzásegítik a közgyűlés tagjait ahhoz, hogy a lehető legjobb döntéseket tudják majd
hozni, a fejlesztési forrásokkal, a turisztikával, szálláshely- vagy attrakciófejlesztéssel
kapcsolatban. Még egy apróság, amit szeretnék megválaszolni, a forint árfolyamnak
nincs köze a turisztikához, bár fölmerült a kérdés, a beszámoló összefüggésében. Egy
apróságot hadd mondjak ennek kapcsán, azt tudjuk, hogy az állam adósságunk 85%-ról
79%-ra csökkent, 3 éve sikerül a kormánynak 3% alatt tartani a hiányt, amit a
szocialistáknak soha nem sikerült, ráadásul úgy, hogy több mint 1100 milliárd forintot
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vállalt át az önkormányzatoktól. Óriási teljesítmény, az infláció 0%, a GDP
decemberben 2,7%-kal növekedett, ami az önök utolsó miniszterelnökének az esetében
-7,5% volt. Több mint negyed-millióan dolgoznak többen Magyarországon, az eddigi
teljesítményünk és a külkereskedelmi mérleg egyértelműen pozitív és növekszik, az
átlagbérek 5%-kal növekedtek. Mindezt csak azért mondom, mert bár úgy tűnik,
mintha nem volna köze a turizmushoz, de tudni kell, hogy fundamentálisan a magyar
gazdaság erős és jól teljesít, ezért nem indokolja semmi a forint árfolyamában ezeket a
nagy változásokat, ezt egy valami indokolja, azok a külföldi nagy spekulációs lépések,
amelyekkel a magyar gazdaságot folyamatosan támadják. Néha esetleg belföldi,
politikai bíztatásokra. Tehát amikor szakmai elemzést hallgatunk, és valóban igaza
van, hogy koncentráltabban Borsod-Abaúj-Zemplén megyére kell fókuszálnunk, akkor
ilyen politikai, ráadásul megalapozatlan fricskákat én a szocialisták helyében biztos
nem engednék meg magamnak.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 22 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 4
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.
13. Tájékoztató a hazai forrású területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési
célelőirányzatok támogatási szerződései kapcsán hozott közgyűlési
határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő:
Gutyán Gergely, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
Az előterjesztés és melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a
Mellékletek között 18. sorszám alatt..
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő képviseletében
Hollóssy János Urat, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. hazai forrás divízióvezetőjét, és felkérem, hogy
amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót. Nem kívánja kiegészíteni.
A tájékoztatót a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
véleményezte, kérem a Bizottság elnökét, ismertesse a véleményüket.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés, bizottságunk a tájékoztatót 13
igen, 0 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett tudomásul vette, tudomásulvételre
ajánlja a közgyűlésnek.
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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.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 20 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 6
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a zárt ülés feltételeinek biztosítását.
A zárt ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.
A zárt ülést követően a közgyűlés ülése nyilvánosan folytatódik.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A közgyűlés ülése nyilvánosan folytatódik.

16.

Egyebek

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Többen is jelentkeznek hozzászólásra,
elsőként Szegedi Judit Katalin képviselőtársunk, parancsoljon.
Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés a Társadalmi, Nemzetiségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság a beadott vagyonnyilatkozatokat megvizsgálta
és mindent rendben talált.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, ez fontos, különösen
annak tekintetében, hogy 15 napirendi pontot végig szavazott a közgyűlés, így legalább
biztosak lehetünk benne, hogy minden rendben volt. Köszönöm szépen. Pasztorniczky
képviselő úr, parancsoljon.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm, tisztelt közgyűlés, Elnök úr. A múlt
héten bizottsági ülésre jövet a kapuban szokatlan módon feltartóztattak, és a portás
közölte, hogy tulajdonképpen ez a belépőmatrica az autóra fel van ragasztva, már nem
érvényes, de azért bejöhettek. Azért teszem ezt szóvá, mert itt egy elvi kérdésről van
szó, nekünk mint megválasztott képviselőnek, tulajdonképpen Alaptörvényben
biztosított jogunk, hogy a legfőbb hatalom hordozóját a minket megválasztó
állampolgárokat képviseljük. Na most a regnumnak a csorbítását nem tudjuk elfogadni
a legkisebb mértékben sem, még akkor sem, ha csak megjegyzés szinten, mintha úgy
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tüntetnék fel, hogy szívességi alapon jöhetünk be a közgyűlés udvarára. Szeretném, ha
tiszta vizet öntenénk a pohárba, úgy hallottam, hogy a Kormányhivatal vezetője
rendelte el azt, hogy a gyalogos forgalom megszűnt ott a hátsó kapun és a képviselők
pedig csak a bizottsági, illetve közgyűlési napokon jöhetnek be az autójukkal.
Kérdésem az lenne, hogy milyen joga van a közgyűlésnek, illetőleg a közgyűlés
tagjainak a Megyeháza udvarának használatával kapcsolatban? Másik pedig, hogy
érvényes-e ez a belépőmatrica vagy sem? Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Lukács képviselő úr,
parancsoljon.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés, tisztelt
képviselőtársak, először szeretnék visszautalni az előző napirendnél egy nagyon pozitív
véleményre, én nagyon jó szívvel hallgattam Elnök úr kortes beszédét,
kampánybeszédét, teljes mértékig a napirendhez kapcsolódott. Őszintén mondom, hogy
nagyon komoly lépést tett Elnök úr a közgazdasági Nobel díj felé, hiszen most meg
tudtuk azt, hogy semmilyen relevanciája nincs annak, hogy egy külföldi, euróban,
svájci frankban, egyéb másban fizető vendégnek mennyibe kerül Magyarországon
forintban kifizetett vendégéjszakája, ha a kettő között nincs semmilyen összefüggés,
akkor úgy vélem, hogy ez a Matolcsy-féle unortodox gazdasági politika egyenes
következménye. A másik téma hasonlóan az lett volna, amit Pasztorniczky István
képviselőtársam is mondott. Úgy érezzük, hogy valóban – bár engem nem tartóztattak
fel, csak bezárták a kaput, abszolút nem volt semmilyen föltartóztatás, de a képviselői
munkához hozzátartozik, hogy ne csak 2-3 havonta egyszer jöjjünk ide, hanem más
ügyes-bajos dolgokat az állampolgárok felhatalmazása alapján, ahogy ön is mondta
Elnök úr, le tudjunk rendezni. Ezért tisztelettel kérdezzük, meddig áll fönn ez az
állapot?
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A következő két választ adnám. Ha már a
közgazdasági Nobel díjról beszélgettünk, én nem azt mondtam, hogy annak nincs köze
ehhez. Én azt mondtam, hogy az előterjesztésben az Igazgató asszonynak ebben az
anyagban szakmailag nem ez volt a kérdése, tehát nem szakmai irányú volt a felvetése
a forint árfolyamának politikai csipkelődése tekintetében. De egyébként örülök neki,
hogy ezeket az adatokat önök is úgy értékelik, hogy valóban mennyivel jobban teljesít
a magyar gazdaság, és elfogadják nem csak egy politikai beszédnek, hanem valós
helyzetképnek. A másik a beléptetés, mind két felszólaló tagunkkal mélységesen
egyetértek, pusztán az történt, hogy a Kormányhivatal a saját épületrészei tekintetében
hozott egy rendelkezést a saját beléptetési szabályzatát alkotta meg, és mivel a
beléptetés bonyolítására és ellenőrzésére jogosult kollégáink félreértették azt a
dokumentumot, ezért egy kicsit hatáskörüket és illetékességüket túllépve, túlbuzgóan,
megfelelni vágyásuk miatt mindenkire kiterjesztették. Én azonnal módosítást és helyes
értelmezést kértem a Kormánymegbízott úrtól, aki ezt haladéktalanul meg is teszi, meg
is tette, adminisztratív tisztázása és pontosítása pedig most is folyamatban van. De
mivel én nem akartam a beléptetést bonyolító kollégáimnak a terhére ezt fölróni, ezért
én a Kormánymegbízott úrnál kértem ennek az intézkedésnek az azonnali megtételét.
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Szerintem a jövőben ezzel összefüggésben senkinek semmilyen problémája nem
merülhet fel. Csiba Gábor képviselőtársunk még kér szót.
Dr. Csiba Gábor közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, meg szeretném
köszönni a Megyei Önkormányzatnak az egykori döntését, amikor hozzájárult ahhoz,
hogy elindulhatott egy észak-magyarországi rehabilitációs program, amely 11
egészségügyi intézményt érint, és köszönöm, aki jelen volt a rendezvényen. Ennek a
mai jelét is láthattuk, hogy olyan gyermek rehabilitációs központ alapkövét sikerült
letenni, és októberre megépíteni, aminek eredményeként nagyon sok, most még arra
esélytelen gyermeket fogunk visszaadni, eséllyel a társadalom hasznos tagjává tenni.
Köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a döntésben, ennek a közgyűlésnek, mert
nem emlékeznek rá, de 2 évvel ezelőtt ez a döntés itt született. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Több
hozzászólásra jelentkezőt nem látok, én szeretném még egy apróságról tájékoztatni a
közgyűlés tagjait. Tavaly valamikor, év közepén Törökország kormányának
kezdeményezésére elindult egy programban, amelyben Törökország települései,
városai, régiói testvérvárosi, illetve testvér regionális kapcsolatok kialakítására tettek
javaslatot, a teljes uniós tagországok szintjén. Ennek a programnak kapcsán
természetesen már megalapozott, jó kapcsolatainkra tekintettel mi jelentkeztünk
Isztambul város és régiónak a regionális testvér kapcsolatának a megteremtésére,
szeretném tájékoztatni önöket, hogy a török kormány képviselői hosszasan érveltek
amellett, hogy ne Párizs, ne London, hanem Borsod-Abaúj-Zemplén megye legyen
Isztambul testvér régiója, különös tekintettel a jövőbeni várható gazdasági
együttműködésre. Valószínűleg erről hamarosan hivatalos dokumentum formájában
értesülni is fogunk.
Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, ezennel a mai közgyűlést bezárom.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke

