Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1015-15/2014.
Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. április 24. napján 10:00
órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aros János
Baricska Jánosné
Bíró László
Budai Erzsébet
Csabai Gyula
Dr. Csiba Gábor
Csiger Lajos
Farkas Félix

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kisgergely András
Kolenkó Gábor
Lukács András
Marton Péter
Dr. Mengyi Roland
Mihályi Helga
Miklós Árpád
Riz Gábor

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

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

Távol:
Hoczáné Frankó Anna, Holcman László, Kormos Dénes, Pasztorniczky István, Vécsi
István, Vitális 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.
1

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

25. Tállai András
27. Varga László

26. Tamás Barnabás
28. Zsiga Marcell

nem
nem

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. Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, Borsod-AbaújZemplén megye rendőrfőkapitánya (Meghívó szerint 1., 2.
napirend)
2. Papp Károly, országos rendőrfőkapitány (Meghívó szerint
1., 2. napirend)
3. Csóra György, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr
Szövetség (Meghívó szerint 1., 2. napirend)
4. Törő György, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület Bányászati Szakosztály Borsodi Helyi Szervezet
elnöke (Meghívó szerint 9. napirend)
5. Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi- és Iparkamara elnöke (Meghívó szerint 10.
napirend)
6. Fejes László, Központi Statisztikai Hivatal, Miskolci
Fősztály (Meghívó szerint 11. napirend)
7. Ujfalvi Lajos László, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci
Irodájának vezetője (Meghívó szerint 12. napirend)
8. Hollósy János, NORDA (Meghívó szerint 13., 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
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nem
nem
igen

igen
igen
igen

igen

igen
igen

igen
nem
nem
igen

nem
nem
nem
nem
nem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Észak-Magyarország
Európa Rádió
Irány TV
KULCS Magazin
Magyar Nemzet, Liszkay László
MIKOM Kft.
MTI
Putnok Városi TV
Rádió M
RTL Klub
Szent István Rádió
TV2
Zemplén TV

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

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Szombatiné Dr. Sebők Emese aljegyző, Czeglédiné
Vitárius Ágnes, Pénzügyi Csoport vezetője, Török Zoltán, a Terület- és
Vidékfejlesztési Osztály vezetője, Dr. Sáfrány Borbála, a Szervezési-, Jogi és Pénzügyi
Osztály vezetője, Simon Gáborné informatikai ügyintéző, Nagy Istvánné
jegyzőkönyvvezető.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! A jelenléti ív alapján
megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
határozatképes, mivel a 30 közgyűlési tagból 24 fő jelen van, így az ülést megnyitom.
Kérem, szíveskedjenek bekapcsolni a szavazógépüket is. Köszönöm szépen.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt közgyűlés, a kiküldött meghívóban
foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a közgyűlés napirendjére, azzal a
módosítással, hogy javaslom két előterjesztés megtárgyalása sorrendjének módosítását
a következők szerint:
· a „Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének végrehajtásáról” című előterjesztés a 3. napirend helyett az 1.
napirendként, valamint
· a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására”
című előterjesztés a 4. napirend helyett a 2. napirendként kerüljön megtárgyalásra.
Kérdezem a közgyűlés tagjait egyéb napirendi javaslat van-e? Amennyiben van, kérem
szíveskedjenek azt megtenni, illetve jelezni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendi javaslatunk elfogadásáról. Köszönöm
szépen.
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Megállapítom, hogy a közgyűlés 23 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal 0
tartózkodással elfogadta a napirendi
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
18/2014. (IV. 24.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének
megállapítása
1. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

2013.

évi

2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014.
költségvetéséről szóló 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

évi

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjak átadása
4. Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról,
valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a határforgalom alakulásáról
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Előterjesztő: Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye rendőrfőkapitánya
5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési
tervének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
6. Javaslat az Ongai Óvodásokért Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
7. Javaslat a Szomolyáért Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
8. Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint
annak további lehetőségeiről a megyében
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
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9. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szénbányászat jelenlegi helyzetéről
és jövőbeni lehetőségeiről
Előterjesztő: Törő György, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület Bányászati Szakosztály, Borsodi Helyi Szervezet elnöke
10. Tájékoztatás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő Ipari Parkok
tevékenységéről, a megyei gazdasági életben betöltött szerepéről
Előterjesztő: Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
11. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról
Előterjesztő: Grábics Ágnes, a Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Főosztály
vezetője
12. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi
Regionális Területi Iroda Miskolci Irodájának tevékenységéről
Előterjesztő: Ujfalvi Lajos László, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ÉszakMagyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci Irodájának
vezetője
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 a terület- és régiófejlesztési (TRFC), a területi kiegyenlítést szolgáló
önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI), a céljellegű decentralizált
önkormányzati fejlesztési feladatok (CÉDE), a települési önkormányzati belterületi
közutak burkolat-felújítása (TEUT), valamint a leghátrányosabb helyzetű
kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) célelőirányzatból megvalósuló
egyes projektekre vonatkozó döntésekre
Előterjesztő: Gutyán Gergely, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
15. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának
2014. évi odaítélésére
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
16. Egyebek

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt közgyűlés, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint a
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Közgyűlés zárt ülést rendelhet el a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az
önkormányzat vagy más üzleti érdekét sértené.
Javaslom, hogy a következő napirend tárgyalása zárt ülésen történjen, amely
· a „Javaslat a terület- és régiófejlesztési (TRFC), a területi kiegyenlítést szolgáló
önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI), a céljellegű decentralizált
önkormányzati fejlesztési feladatok (CÉDE), a települési önkormányzati belterületi
közutak burkolat-felújítása (TEUT), valamint a leghátrányosabb helyzetű
kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) célelőirányzatból megvalósuló
egyes projektekre vonatkozó döntésekre” című előterjesztés (ez a 14. napirend).
Kérem, szíveskedjenek szavazni a zárt ülés elrendeléséről. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 22 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodással elrendelte a zárt ülést.

1.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének végrehajtásáról
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 beszámolót mind három bizottságunk
véleményezte, felkérem a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr. A
Bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta, 9 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 kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt közgyűlés a Pénzügyi Bizottság a tegnapi
napon tárgyalta a 2013. évről szóló zárszámadást, melynek eredményeként a
Bizottságunk 13 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett a rendelet-tervezetet
elfogadta és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságunk elnökét kérdezem.
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Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés a Bizottságunk a rendelet-tervezetet 12
igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük,
javaslatuk van, szíveskedjenek azt most megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkező
képviselőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet kapcsolódik, ennek elfogadásáról
szíveskedjenek szavazni. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 18 igen
szavazattal, 4 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a rendelettervezetet.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontban, a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontban
meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 91. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Közgyűlés valamennyi
bizottsága véleményét kikérve, a következőket rendeli el:
1. §
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének végrehajtását
946.580 e Ft bevétellel,
(1.,2., melléklet)
830.070 e Ft kiadással,
(1.,3., melléklet)
116.510 e Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal,
(9. melléklet)
hagyja jóvá.
7

2. §
Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg teljesítéséből
 a Megyei Önkormányzat
működési és felhalmozási kiadását
(3. melléklet)

449.799 eFt

 a Megyei Önkormányzati Hivatal működési és
felhalmozási kiadását
(3. melléklet)

380.271 eFt

összeggel hagyja jóvá.
3. §
A Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal adatait összevontan
tartalmazó pénzmaradvány-elszámolást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §
A Megyei Önkormányzat teljes körű vagyonkimutatatását, a „0”-ra leírt eszközök
állományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi gazdasági társaságokban
való részesedéseit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
6. §
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 04. sorszám alatt..

2.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
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Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 05.
sorszám alatt.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot szintén mindhárom
bizottságunk véleményezte, elsőként a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság
elnökét kérem, ismertesse a bizottsága véleményét.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr,
Bizottságunk ezt az előterjesztést is megtárgyalta, 9 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 kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés a Pénzügyi Bizottság a
pénzmaradvány beépítését a 2014. évi költségvetési rendelet módosítását 13 igen, 0
nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra ajánlja a
közgyűlésnek.
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: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés Bizottságunk a rendelet-tervezetet 12 igen,
1 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük,
javaslatuk 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 16 igen
szavazattal, 3 nem szavazattal, 4
tartózkodással elfogadta a rendelettervezetet.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelete
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet
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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 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének
-

költségvetési bevételi főösszegét
finanszírozási bevételek főösszegét
bevételi főösszegét

420.038 e Ft-ban
409.305 e Ft-ban
829.343 e Ft-ban

állapítja meg. (1. melléklet)”
2. §
A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének
-

költségvetési kiadási főösszegét
finanszírozási kiadások főösszegét
kiadási főösszegét

536.548 e Ft-ban
292.795 e Ft-ban
829.343 e Ft-ban

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, és a kihirdetését követő
második napon hatályát veszti.
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A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 06. sorszám alatt.

3.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjak átadása

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm ez alkalomból megjelenteket,
elsőként Papp Károly rendőr altábornagyot, országos rendőrfőkapitányt. Köszönjük
szépen Tábornok úr, hogy eljött. Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornokot, megyei
rendőrfőkapitányunkat, a megye rendőri vezetőit, jelenlévő kedves vendégeket, és
külön tisztelettel köszöntöm a kitüntetetteket abból az alkalomból, hogy a mai napon
sor kerül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjak átadására, egy
olyan megye díjainak átadására, ahol minden rendőrünk olyan munkát végez, hogy
bátran mondhatom, megérdemelték, kiérdemelték a díjakat. Narrátor úrnak átadom a
szót.
Dr. Bobkó Péter: Tisztelt közgyűlés, tisztelt vendégeink, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat kitüntetésének alapításáról és az adományozás rendjéről szóló
10/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet értelmében Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Közbiztonságáért Díj adományozható azon személynek, aki a megye közrendjének,
közbiztonságának szolgálatában hosszú időn át kiemelkedő, példamutató munkát
végzett, vagy más magatartással általános elismerést vívott ki a lakosság körében.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 16/2014. (II. 24.)
határozatával döntött a Rendőrség Napja alkalmából e kitüntetésben 2014. évben
részesülők személyéről.
Most a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjak átadására kerül sor.
A kitüntető díjakat átadja dr. Mengyi Roland, a megyei közgyűlés elnöke és dr.
Vereckei Csaba megyei rendőrfőkapitány.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Közbiztonságáért Díjat adományoz Séra Csaba rendőr alezredesnek, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály osztályvezetőjének. (A díj átadása)
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Közbiztonságáért Díjat adományoz Német András rendőr zászlósnak, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Rendészeti
Osztály szolgálatparancsnokának. (A díj átadása)
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése és a jelenlevők nevében is ismételten gratulálok a
kitüntetetteknek. További munkájukhoz sok sikert, jó egészséget, bátorságot kívánok.
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4.

Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról, valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a
határforgalom alakulásáról Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Előterjesztő: Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye rendőrfőkapitánya

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 07.
sorszám alatt.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Előterjesztőként felkérem Dr. Vereckei
Csaba rendőr dandártábornok urat, Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendőrfőkapitányát,
szóban egészítse ki a beszámolót.
Dr. Vereczkei Csaba rendőrfőkapitány: Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt
közgyűlés, Elnök úr, Főkapitány úr. Emlékeimben még elevenen él az az alkalom,
amikor az egyik megelőző közgyűlési beszámoló alkalmával visszaélve a közgyűlési
tagok idejével és türelmével, önkéntelenül is elragadtattam magam és túlléptem az
időkeretet. Ígérem, hogy ezt most precízen és pontosan be fogom tartani, annál is
inkább, mert ebben az évben könnyebb helyzetben vagyok, mint annak idején voltam.
Azt hiszem, hogy minden kiegészítésnél és minden rendőri vezetői hozzászólásnál
egyértelműbben és ékesebben beszélnek azok a számadatok, amelyeket az írásbeli
anyagban rögzítettünk, és amelyet valamennyi közgyűlési tag részére időben
megküldtünk. Nem is nagyon szeretném én ezeket boncolgatni, hiszen bárki, aki
belenéz ebbe az anyagba egy határozott és egyöntetű képet kaphat a 2013-as év rendőri
munkáról itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Csak egy-két példamondattal vagy
rövid figyelemfelhívással szeretném az emlékezetükbe idézni vagy újból ráirányítani a
figyelmet azokra a tényekre, amelyek számunkra leginkább meghatározóak,
meggyőzőek, és amelyeket büszkén vállalunk a nyilvánosság előtt is. A 2013-as év
emlékeim szerint nagyon hosszú volt és nagyon küzdelmes, nagyon különbözött ez az
előző évektől. Ami sajátossága az, hogy átesett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr Főkapitányság is csakúgy, mint az egész magyar rendőrség is egy markáns
tipizálási folyamaton, amellyel összhangban a járási rendszerhez alkalmazkodva
megalakítottuk a járási székhelyek rendőri szerveit, a 16 járási székhelyen lezajlott az
őrsök fejlesztése, és itt nagy örömömre szolgált, hogy az elismertek, jutalmazottak
között szolgálatparancsnok beosztást betöltő kollégám is jelen van. 72 szolgálai
parancsnok beosztást hoztunk létre a megyében, az ő feladatuk az, hogy közvetlenül
irányítsák a közterületi jelenlétet, kontrollálják a járőri körzeti megbízotti munkát, és
személyes jelenlétükkel fokozzák ezt a közterületi jelenlétet. Ennek a tipizálási
folyamatnak és átalakulásnak köszönhetően erősödött ez a közterületi jelenlét. Ez a
mondhatni törvényszerűen rengeteg munka és erőfeszítés azt eredményezte, hogy nőtt
az elfogások, előállítások és elővezetések száma a rendőri jelenlét megnövekedett a
településeken, és kollégáim többet és eredményesebben tudtak szolgálni. A regisztrált,
12

ismertté vált bűncselekmények száma csökkent, és ezen belül ami számomra nagyon
fontos érték, hogy a kiemelten kezelt bűncselekmények száma is csökkent. Nőtt a
nyomozati eredmény is, és a bűncselekmények által okozott kár csökkent, viszont a
kármegtérítési mutató javult és a jogtalanul megszerzett vagy elvitt értékekből nagyobb
arányban tudunk visszaszerezni. A 100.000 lakosra jutó bűncselekmény szám szintén
csökkent a megyében, és ezzel elértük azt, hogy az országos átlag alatt van BorsodAbaúj-Zemplén megyében a 100.000 lakosra jutó bűncselekmények száma. Szeretném
kiemelni, ami a szívemnek nagyon kedves, hogy 2013-as évben az emberölések
felderítettsége 100%-os, nem maradt a tavalyi évben olyan emberölés a megyében,
amelynek a tettesét nem derítettük föl és most már ezt az idei évre is el tudom
mondani. Sőt a tavalyi évben két olyan sikeres felderítésünk volt, amely egyrészt a
szlovák, másrészt a román szervekkel nagyon szorosan együttműködve azt
eredményezte, hogy korábbi évek adósságait is törleszteni tudtuk, és 2-3 évvel ezelőtt
megtörtént tragikus bűncselekményekre tettünk megnyugtatóan pontot. A
bűncselekmények területi megoszlásában és struktúrájában változás nem következett
be, ugyanazokkal a jelenségekkel és ugyanazokkal a tendenciákkal kellett számolnunk
és szembesülnünk a 2013-as évben is, mint a korábbi években, és valószínű, hogy ezt
az utat járhatjuk az idei évben is. Aggodalomra ad okot és ezt ki kell emeljem, hogy a
kábítószer bűnözés területén egyre erősödő és új jelenségekkel szembesültünk, ezt a
bizottsági meghallgatások alkalmával részletesebben is kifejtettem. Itt úgy gondolom,
hogy az egyre összehangoltabb és egyre inkább koordinált hatósági nyomozati fellépés
mellett egy aktív és nagyon széles körben kiterjesztett megelőzési, prevenciós
tevékenységre, felvilágosító munkára lesz szükség az elkövetkezendőkben, amelybe a
legnagyobb, legszélesebb körben igyekszünk bevonni mindazokat, akik feladattal vagy
lehetőséggel rendelkeznek a kábítószer prevenció területén. Az egyik nagy vívmánya
volt a tavalyi esztendőnek az 5524 projekt elnevezésű kezdeményezés, amelynek
eredményeképpen az Országos Rendőr-főkapitányság koordinálásával Észak-kelet
Magyarország 5 megyéjében, köztük Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is,
megvalósult az az elvárás, hogy minden településen legalább egyszer mindennap
jelenjen meg a rendőr, akkor is ha ott nem történt semmi és ott nem hívták őket. A
megye 358 települését 51 járőr irányra fűztük fel, napszakonként közel 120 rendőr
végezte az átlag szolgálaton felül ezt a célzott közterület jelenlétet, megerősítő
szolgálati formát. Ebben óriási szerepet vállalt és nagy segítséget kaptunk a készenléti
rendőrségtől. Ami kiemelendő és megint csak eredményességünket és ennek a
projektnek a sikerét biztosította, hogy erre a cél feladatra az Országos Rendőrfőkapitányságtól a megye 150.000 túlóra és fizetős túlóra keretet kapott, tehát a
társított túlórákat lehetőségünk volt és lesz a jövőben is pénzben megváltani, ami azt
eredményezi, hogy többet és hatékonyabban tudunk a közterületeken jelen lenni. A
megyében a tavalyi évben 94 alkalommal teljesítettük azon kötelezettségünket, hogy az
önkormányzatok testületei előtt beszámoltak a rendőrkapitányok, a rendőri vezetők,
illetve én komoly fegyvertényként könyvelem el, hogy mind a 94 esetben sikeres volt
ez az önkormányzati beszámoló. 253 körzeti megbízotti státusszal rendelkezünk a
megyében, és jelenthetem, hogy ez a 253 státusz 100%-san teljesen feltöltött, ha
ezekben bármilyen oknál fogva változás történik, és távozás történik ezekből a
beosztásokból, elsődleges feladatunk ezek pótlása, rendkívüli helyreállítása, ez a
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jövőben is prioritást fog élvezni. Szeretném megjegyezni, hogy kevesebb baleset
történt a megyében a tavalyi évben, kevesebb megsérült személyt eredményezett,
kevesebben haltak meg a balesetekben, tehát emberéleteket tudtunk megmenteni és ezt
a tendenciát a jövőben is fenn kívánjuk tartani. Ami szomorú tény, hogy nőtt az ittasan
balesetet okozók száma, illetve továbbra is elsődleges baleseti ok a gyorshajtás és
ittasan vezetés, úgyhogy mindkét magatartás kiszűrésére a jövőben is nagyon
komolyan fogunk odafigyelni és komoly erőket fogunk koncentrálni. Szeretném
kiemelni a szabálysértési őrizetek számát, ami azért rendkívül fontos számunkra, mert
meggyőződésem és valószínű ebben országos rendőr-főkapitány úr is egyetért velem,
átlagon felüli teljesítményt és erőfeszítést tudunk felmutatni ezen a téren.
Magyarországon a tavalyi évben 8012 alkalommal került sor szabálysértési őrizet
alkalmazására, ebből 2293-at, közel az országos adat egyharmadát itt Borsod-AbaújZemplén megyében regisztráltuk, ami azt jelenti, hogy következetesen és töretlenül
alkalmazzuk ezt a viszonylag új intézményt, amellyel el tudjuk azt érni, hogy akár a
speciális, akár a generál prevenció nagyobb hatékonysággal működjön a kisebb súlyú
szabálysértési értékre elkövetett cselekmények esetén is. Az ideiglenes távoltartás 555
alkalommal került alkalmazásra a tavalyi évben, ami azt jelenti, hogy nagyon komoly
és nagyon súlyos bűncselekményeket tudtunk eredményesen és hatékonyan megelőzni,
és ezzel a jogintézménnyel nagyon sok ember testi épségét, életét tudtuk megőrizni.
Azt hiszem, hogy ez a rövid figyelemfelhívás összefoglalja nagyjából azt az irányt, azt
a törekvést, amely tavalyi évben jellemezte a megye rendőri szerveit, és amelyeket a
következő előttünk álló évben és a jövőben is szeretnénk tovább vinni. Ehhez én
megköszönöm a társszervek és kiemelten a polgárőrség segítségét, közreműködését és
természetesen az önkormányzatok és a megyei önkormányzat anyagi és erkölcsi
támogatását. Nem vagyunk egyedül, nagyon sok segítséget kapunk és erre a jövőben is
számítanánk. Tisztelettel köszönöm, hogy meghallgattak, és ha kérdések merülnek fel,
azokra természetesen igyekszem majd választ adni. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Főkapitány úr. A
beszámolót két bizottságunk véleményezte, elsőként kérem a Foglalkoztatási és
Közrendvédelmi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr a
Bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta, 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett elfogadta és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Társadalmi, Nemzetiségi
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságunk elnök asszonyát kérdezem.

és

Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés Bizottságunk a beszámolót megtárgyalta,
megvitatta és 12 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja
a közgyűlésnek.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük,
javaslatuk van, szíveskedjenek azt most megtenni. Elsőként Csabai Gyula képviselő úr,
parancsoljon.
Csabai Gyula közgyűlési tag: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Altábornagy úr,
tisztelt kapitányság vezető urak, tisztelt Főkapitány úr, először is engedjék meg, hogy
gratuláljak a díjazottaknak frakció csoportunk nevében, és továbbra is eredményes
munkát, erőt, egészséget kívánjak. Ismét egy olyan beszámolót kaptunk az elmúlt
évekhez szokásosan, ami nagyon részletes és mindenre kiterjed. Ahogy Főkapitány úr
is elmondta, az erőfeszítések következtében javultak a statisztikák. Fontos azonban azt
megjegyezni mindenféleképpen, hogy talán ez lehet részben törvénymódosítások
következménye is, hiszen a szabálysértési értékhatár kétszeresére nőtt, illetve a
halmazati bűncselekmények eltérő szabályozása, vagy az új Büntető Törvénykönyv
hatályba lépése is eredményezhetett ebben változást. Sajnos a statisztikai adatokból az
is kiolvasható, hogy az erőszakos bűncselekmények száma az tovább nőtt, illetve az
emberölések, súlyos testi-sértések és garázda bűncselekmények száma is nőtt 2013ban. Én elnézést kérek, ha esetleg olyan kérdést teszek fel vagy olyan témát érintek,
amire talán már bizottsági ülésen adott választ, de mivel ebben az időpontban
Edelényben is bizottsági ülés volt, sajnos így a megyén részt venni nem tudtam. A
2012. évi beszámolóban szerepel egy olyan dolog, ami a 2013. éviben nem, mégpedig
a gyermekvédelmi rendszerről szó volt, és talán tavaly is feltettem ezt a kérdést, hogy
hiába kapják el a kiskorú elkövetőt, ha az intézetekben nincs hely az elhelyezésükre.
Az lenne a kérdésem, hogy tud-e arról, hogy van-e javulás, észlelhető-e javulás a
gyermekvédelmi intézményrendszer területén. Illetve a beszámoló 11. oldalán szerepel
a tevékenység irányító központ kialakítása, és itt azt írják, hogy a katasztrófavédelem,
illetve ennek művelet irányítói is helyet kaphatnak. Ha jól tudom, év elején még nem
láttak el így szolgálatot, azóta változott-e a helyzet, használatba vette-e Tevékenység
Irányító Központ ezt a központot? Az interneten találtam, hogy elvileg fut Miskolcon
egy
olyan
projekt,
ami
svájci
alapból
finanszírozott.
Itt
a
bmprojektek.kormany.hu/kozossegirendeszetmagyarorszagon oldalon, erre nem
találtam utalást a beszámolóban. Ez valóban létezik-e, ha igen, milyen formában
valósul meg, illetve vannak-e már értékelhető tapasztalatai? Én frakciónk nevében,
képviselő csoportunk nevében szeretném megköszönni mindannyiuk, illetve a rendőri
állomány munkáját és erőt, egészséget, kitartást kívánok a közeljövőre is. Köszönöm
szépen, hogy meghallgattak.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen képviselő úr. Csiger
Lajos Alelnök úr, parancsolj.
Csiger Lajos, a közgyűlés alelnöke: Tisztelt Elnök úr, közgyűlés, tisztelt főkapitány
urak, országos rendőr főkapitány urak. Én is gratulálok először is a kitüntetetteknek.
Szeretnék néhány gondolatot hozzáfűzni ehhez a beszámolóhoz, hiszen egy megyei
rendőrségi beszámoló nem tud olyan részletes lenni, hogy konkrét dolgokra itt
kitérjünk, részletes ügyekre, habár a beszámoló tartalmaz néhány bűncselekményt,
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amely nagy tájékozódásra volt hivatott. De inkább tendenciákat próbálunk itt nyomon
követni az elmúlt évek beszámolóihoz képest, hogy a rendőrség munkája milyen
irányba tart. Javulás mutatható ki, és ehhez szintén gratulálok, ez nagy munka, hogy a
regisztrált bűncselekmények száma, és a nyomozási mutató is növekedett. Ha
megnézzük az eredményeket, azok biztatóak számunkra, és hallottuk azt, hogy a
rendőrségi állomány munkája is hatékonyabbá válik, hiszen a fogvatartás, a fogda, az
odavaló bekísérés is a rendőr állománynak az idejével való gazdálkodást segíti elő, és a
létszám is feltöltésre került folyamatosan, amely papíron lévő létszámhoz egyre jobban
közelít. Én úgy vagyok, hogy a rendőrségnek ez a beszámolói tevékenysége, amely
több évre határozott meg, ez nagyon jó abból a szempontból, hogy ilyenkor választott
képviselőkkel bizottsági üléseken részletesen el lehet beszélgetni a tendenciákról,
amelyeket már említettem. A helyi önkormányzatoknál is megtörténnek ezek a
beszámolók, a rendőr kapitány urak ott is beszámolnak, és a helyi képviselő-testületek
mindenhol meg tudják ezt vitatni, és az önkormányzatokkal kezdett egy szorosabb
kapcsolat kialakulni. Az én ismeretségi körömből ezt le tudom szűrni, és azt nagyon
jónak tartom, hogy egyre több közös akciót, közös tevékenységet, együttműködést
alakítanak ki akár a térfigyelő kamerákkal, akár együtt járőrözéssel, akár egyéb
módokon. Megismeri az önkormányzat ez által a rendőrség tevékenységét, és többre
tudja értékelni. A végére a hozzászólásomnak azt tudom mondani, hogy ezt az
együttműködést tovább kell fokozni és még nyitottabbá lehet tenni a rendőrség
munkáját ahhoz, hogy a lakosság egyre jobban tudja értékelni az eredményeket.
Köszönöm szépen még egyszer a munkájukat.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Alelnök úr. Lukács
András képviselő úr, parancsoljon.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés, tisztelt
tábornok urak, tisztelt kapitány urak, ahogy képviselő társaim is elmondták, valóban
megszoktuk, hogy magas színvonalú és korrekt tájékoztatást kapunk minden évben
arról a tevékenységről, szerteágazó munkáról, amely a közérdeklődésre számot tartó itt
a közgyűlés is mindig komolyan veszi, és sokféle vélemény hangzik el. Számunkra
érdekesek a számok, a statisztikák, értékeljük, hiszen tudjuk mindannyian, hogy az
abban rejlő munka nem önmagától van, az abban megmutatkozó pozitív tendenciák,
eredmények nagyon komoly erőfeszítést, igényes, szakszerű vezetői és végrehajtói
munkát igényelnek. Ugyanakkor nem feledkezhetünk el arról, és nem téveszthetjük
szem elől, hogy ha kimegyünk a településekre, az utcára, akkor valami mást érzünk,
mást fogalmaznak meg a mindennapokban az emberek. Folyamatosan elégedetlenek
azzal, ami zajlik. Tudjuk, hogy az emberek egyéni biztonságérzete, a rendőrségről, a
közbiztonságról alkotott véleménye az nem tényszerű, de valamin alapszik, a
mindennapi tapasztalatokon, amelynek a befolyásolása az meggyőződésem szerint jó
úton halad. Hiszen erre a mindennapi rendőri jelenlét, a gyors intézkedések, a
szakszerű felderítői munka mind-mind választ ad. Nagyon rövid a rendelkezésre álló
idő, ezért csak utalásszerűen szeretnék kitérni két dologra. Az egyik az, hogy a
mindennapokban általánosan elfogadott az a hit, ahol kedvezőtlen a lakosság szociális
összetétele, és alacsonyak a jövedelmi szintek, ott magas a bűnözés, erre pedig
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folyamatosan rácáfol az, hogy edelényi, encsi rendőrkapitányság területén nagyon
pozitív irányú tendenciák tapasztalhatók, nagy valószínűséggel azért, mert az ott élő és
dolgozó rendőrök, azok komolyan veszik és értik a mindennapok kihívásait. Ugyanez
mutatkozik nagyon sok más területen is. Én úgy érzem, hogy oldanunk kell a
lakosságban kialakult képet, árnyaltabbá kell tenni, ehhez pedig a kommunikációban
minden lehetőséget ki kell használni. Ezért azt szeretném kérni, mint minden
alkalommal, ha közérdeklődésre számot tartó ügyről tárgyalunk, hogy a megyei Kulcs
magazin foglalkozzon gyakrabban meggyőződésem szerint azzal a tájékoztató típusú
munkával, amely megérdemli a mindennapokban a tájékoztatást. Tudom, hogy
túlléptem az időt, mégis szeretném megkérdezni dandártábornok úrtól, mennyire
elégedett az anyagi, technikai, szervezeti háttérrel, amely ma rendelkezésre áll a
feladatok ellátásához? Főkapitány úrtól pedig azt szeretném kérni, hogy pénzt, paripát,
fegyvert adjon meg a megye rendőri állományának, hogy a feladatokat még
sikeresebben lehessen teljesíteni. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Miklós Árpád képviselő
úr, parancsoljon.
Miklós Árpád frakcióvezető: Tisztelt Kapitány úr, tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés
elsősorban én is a frakció nevében gratulálni szeretnék a kitüntetetteknek. Köszönjük
szépen a színvonalas beszámolót, áttanulmányoztuk és valóban a statisztikai adatok
tükrében nagy a javulás. Örülök annak is, ha járja az ember a vidéket, különböző
falvakban én is megfordulok, és tapasztalom a rendőri jelenlétet, hiszen autóval mindig
elhaladnak, de sokszor, még ha a szőlőhegy felé veszem az utat, ott is találkozom
rendőrautóval. Azt nem tudom megérteni, hogy lehet az mégis, hogy a lakosság nem
érzi a közbiztonság javulását, a hangulatból nem ez derül ki. Hiszen Ózdon is már
házkutatás alkalmával előkerültek olyan adatok, hogy listát vezetnek, hol vannak
egyedül élő öregek, Abaújban olyan terjed, kifigyelik, mikor van temetés, hiszen akkor
általában a szomszéd is jelen van, nem lesz tanú a betöréshez. Tehát a falusi lakosság
azt érzi, hogy nem nő a közbiztonság, itt még kéne tenni valamit. Nyilvánvaló több
jogosítványt kell adni a rendőrségnek, hogy hatékonyan fel tudjon lépni a bűnözővel
szemben, azt kell elérni, hogy a tisztességes ember ne féljen a rendőröktől, a bűnöző se
féljen, hanem rettegjen a rendőrségtől, ezt kell elérni, ehhez persze pénzt is kell
mellékelni. Nyilván csak az országgyűlés tudja megoldani, megszüntetni ezt a
szélsőséges állapotot, el kell határolódni a szélsőségektől minden pártnak, a Jobbik
már megtette, mert ez az a szélsőséges állapot, hogy sok munkatársunk napi 8 órát
dolgozik, mi pedig tudtommal 270.000,- Ft-ot fordítunk a bűnözők ellátmányára
havonta a költségvetésből, ezt mi szélsőséges állapotnak tartjuk és elhatárolódunk tőle.
Kérem, hogy minden párt határolódjon el az ilyen szélsőséges helyzettől, és akkor nem
fordulhat elő, hogy a rendőrök például a magas lakbér miatt nem tudnak esetleg
beköltözni a fészekrakók helyére az Avasi lakótelepre, ez is egy szélsőséges állapot, ha
ezt megnézzük. Hanem ez inkább üzenet az országgyűlési képviselőknek, hogy
hozzanak olyan döntést, hogy ez megszűnjön és akkor a statisztikai adatok javulása
mellett elérhetjük azt, hogy a lakosság is úgy érzi, hogy javult a közbiztonság, és akkor
így gratulálhatunk közösen a rendőrség munkájához. Köszönöm szépen.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Több
hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Felkérem Dr. Vereckei Csaba
Rendőrfőkapitány urat a válaszadásra.
Dr. Vereckei Csaba rendőrfőkapitány: Tisztelt közgyűlés, szorgalmasan
jegyzeteltem és remélem, nem fogok semmit kifelejteni, igyekszem sorba menni, van
egy-két olyan téma, ami átfedi egymást és ott majd egyszerre megpróbálom a
válaszadást megejteni. Nem tapasztaltuk, hogy a gyermek-, ifjúságvédelmi intézetben
ne tudtunk volna elhelyezni gyereket helyhiány miatt. Tehát ez a része a problémának
nem jelentkezett, nem futottunk ebbe bele. Néha olyan adódik, ez is csak ha indokolt,
mégis sikerült megoldani, talán nagyobb találati pontossággal, találati hatékonysággal
lehet kezelni, amikor valaki olyan bűncselekményeket sorozatban követ el, abból a
közegből ki kell emelni és olyan helyre kell elvinni, ahonnan nem tud olyan könnyen
megszökni, tehát zárt intézményben kell elhelyezni. Ez egy kicsit macerásabb, ebből az
aspektusból merültek fel nehézségek. Egyébként gyermekvédelmi intézményekkel
szerintem rendőrségi szempontból az a probléma, hogy onnan szinte megállás nélkül
meg tudnak szökni, ha nem akarnak ott maradni. Ezt a rendszert folyamatosan
alakítjuk. Megtörtént a segítség az önkormányzatoktól és a bűnmegelőzési szolgálatok
számos kezdeményezést sikeresen ültettek át gyakorlatba, például az intézeti
szökötteknek a visszaszállítása költségekkel jár, ezért ennek a költségnek a
megtérítésére tettünk nagyon komoly lépéseket. Adott esetben még a családi pótlékból
is levonható és kompenzálható. Ezzel is tudjuk motiválni adott esetben azt a közeget, a
miliőt ahonnan mondjuk azt mondják a gyereknek: Gyere haza, szökjél meg! Nem
biztos, hogy ez a járható út, ezt próbáljuk kezelni és eredményeket is sikerült elérnünk.
A területi irányítási központ még nem végleges állapotában működik, hozzátartozik az
igazsághoz, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye úgy került ebbe a folyamatba, hogy
az országos bevezetést megelőzően próbaüzemben és tesztüzemben működtünk és
működünk is bizonyos szempontból. Fizikailag is kialakításra került és rendelkezésre
áll a katasztrófavédelem munkatársainak az elhelyezése. Amint a végleges üzemmód
és az országos bevezetés megvalósul természetesen biztosított a hely számukra, és
természetesen várjuk és fogadjuk őket, ehhez minden feltétel rendelkezésre áll. A
svájci projekt folyamatban van, és ez még a tavalyi évnek nem igazán aktuális
eseménye volt, ezért is nincs benne ebben a beszámolóban. A projekt kidolgozása és a
beindítása kezdődött a tavalyi évben, jelenleg is gőzerővel halad a munka, az
országban 4 nagyvárost érint: Szegedet, Zalaegerszeget, Nyíregyházát és Miskolcot. A
miskolci Rendőrkapitány úr itt ül körünkben, Svájcba fog majd utazni ennek a
projektnek a gyakorlati végrehajtását előkészítendő. Ez az előkészítési folyamat most
már a finisébe ért és rövidesen a mindennapok szolgálatába is át lesz ültetve, ez a
gyakorlat. Itt kiemelésre kerültek azok a kollégák, akik ténylegesen, tevőlegesen a
mindennapi feladataik ellátása során e szerint az új módszer szerint is fognak szolgálni.
Most teljesedik és csúcsosodik ki ez a folyamat. Két oldalról is felvetődött az a kérdés,
hogy az állampolgárok érzik-e a változást, javul-e a közbiztonság, nem javul. Nyilván
lehet ellentétes véleményeket is hallani, és soha nem lesz egységes ez az értékítélet.
Ami számomra eléggé meggyőző az az, hogy immár harmadik alkalommal végezte el a
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Belügyminisztérium azt az önkormányzati felmérést, ami a rendőrségtől független és a
statisztikai adatbázistól is független, és csak és kizárólag az emberek meggyőződésére,
közbiztonsággal kapcsolatos közérzetére fókuszál. Három év adatait tekintve az utolsó
felmérés volt a legkedvezőbb, az 5-ös skálán 4,1-es értékelést kapott Borsod-AbaújZemplén megye rendőri munkája, ami egyben azt is eredményezi, bár sorrend erre
nincs, hogy az ország valamennyi megyéjét tekintve a 4. helyet foglaljuk el. A
lakossági megelégedettség azt tükrözi, hogy érzékelik ezt az emberek, ha nem is
mindenki egyöntetűen vallja ezt, de a többség úgy ítéli meg, hogy javult a
közbiztonság. Annál is inkább, mert a megyében 276 önkormányzat válaszolt erre a
kérdőívre, úgy hogy mi már csak ennek a végeredményét ismertük meg. Tehát
semmilyen hatásunk nem volt a válaszadásra, ha csak az azt megelőző munka, aminek
az eredményét értékelték. Ehhez még társul az is, amit kezdeményezésünkre a Megyei
Törvényszék elnöke segítségként a folyamat mellé tett, hogy január 1-jével kizárólagos
hatáskörrel a megye székhelyi járás bíróság bírálja el azokat a szabálysértéseket, ahol
gyorsított eljárás szóba jöhet és elzárással is sújtható a cselekmény. Ez nagyban segíti
azt, hogy kevesebbet kell a rendőri szervek, helyi szervek és a bíróság és a fogda
között utaztatni a fogvatartottakat, és kevesebb esetben kerül rá sor, hogy esetleg a
közterületi szolgálatból el kelljen vonni rendőrt. Ez tovább erősíti a közterületi
jelenlétünket. A pénzügyi lehetőségekről, hát nem hiszem, hogy ha bármilyen - kicsi
túlzással élve – hadvezért megkérdeznénk, azt mondanák, hogy nem tudnának többet
elkölteni. Azt tudom mondani, hogy szolgálati feladat soha nem maradt el azon okból,
hogy ne lett volna rá pénz. Tehát a technikai felszereltségünk, az anyagi ellátottságunk
és a személyzeti helyzetünk az soha nem eredményezett olyat, hogy bármilyen feladat
meghiúsult vagy csorbult volna. El tudjuk látni a feladatunkat, természetesen vágyaink
és elképzeléseink vannak, én két szempontból szeretnék majd a jövőben pozitív
elmozdulást tapasztalni. Az egyik, amire Miklós Árpád is utalt, hogy ha majd a rendőri
fizetések, bérek növekedni fognak, bár ők azért jelentősen részesültek emelésben. Ezen
a részen soha nem elég, erre egy rendőri vezető, vagy egy rendőr mindig így fog
reagálni. A másik pedig, hogy azt tapasztaljuk, és mikor nálunk járnak, szóvá is teszik,
hogy bizony nem igazán korszerűek az épületek. Ezeket a felújításokat,
karbantartásokat pedig ütemezetten és a mindenkori lehetőségeinknek megfelelően, de
folyamatosan csináljuk. Még egy megjegyzés, ismételten Miklós Árpád képviselő
úrnak, amikor az időskorúak helyzetére utalt – nálunk kiemelt figyelmet érdemelnek az
életkoruknál vagy testi adottságuknál fogva veszélyeztetett kategóriába tartozó
gyermek, fiatalkorúak, és időskorúak. Erre külön protokoll is van kidolgozva, illetve a
felvilágosító, bűnmegelőzési tevékenység célzottan őket keresi meg és bízunk benne,
hogy találja meg a hasznos ismeretekkel. A másik pedig, hogy a felderítés és a
bűnüldöző munka külön kiemelt figyelmet szán minden egyes ilyen esetnek. Ezért is
tudom azt mondani, hogy ezek a típusú bűncselekmények rendkívül jó találati
eredményességgel és magas felderítési mutatókkal rendelkeznek. Ezt a jövőben is
természetesen meg fogjuk tartani. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Vereckei Csaba
dandártábornok úrnak, és kérdezem Papp Károly altábornagy urat, hogy kívánja-e
szóban kiegészíteni az előterjesztést, illetve a kérdésekre refrektálni?
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Papp Károly, országos rendőrfőkapitány: Köszönöm szépen Elnök úr, tisztelt
közgyűlés, hölgyeim és uraim, először engedjék meg, hogy köszönetet mondjak
önöknek, hogy a Rendőrség napján 2 munkatársamat érdemesnek tartottak arra, hogy
az elmúlt időszakban végzett rendőri munkájának az elismeréseként a közgyűlés előtt a
megyei közgyűlés elnöke és a megye rendőr-főkapitány gratulációja mellett
elismerésben részesítették. Én azt gondolom, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
ez azt mutatja számomra, hogy a megyei közgyűlés megbecsüli, érti a rendőrség
problémáját és megbecsüli, elismeri a rendőri szervek, rendőrök munkáját,
tevékenységét. Gratulálok a két munkatársamnak, sok sikert, erőt, bátorságot kívánok a
munkájukhoz! Megyei rendőr-főkapitány úr részletesen referált nekem arról, hogy a
bizottsági ülésen nagyon alaposan áttekintették a megye közbiztonsági helyzetét,
azokat az intézkedéseket, amelyeket az elmúlt időszakban a rendőrség összefogva az
önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel, a polgárvédelmi szervezetekkel tett annak
érdekében, hogy a megyében a közrend és közbiztonság pozitív irányba változzon.
Örömmel hallottam ezeket az észrevételeket is, amelyek elsősorban a bűnügyi
statisztikából próbáltak következtetéseket levonni. Szeretném önöket arról tájékoztatni,
hogy napjainkban a magyar rendőrségnek a vezetése elsősorban arra kíváncsi, hogy
milyen a polgárok véleménye a közrendről és közbiztonságról, milyen a szubjektív
biztonság érzete. Mit mondanak az önkormányzatok, a civil szervezetek, az oktatási
intézmények, az egyházak, az emberek milyen információt közvetítenek ezeken a
szervezeteken keresztül a rendőri szervekhez, hol kell változtatni és hol kell javítani. A
megyei rendőr-főkapitány válaszában említette, hogy 3 éve végzi a
Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkársága azt a két éves felmérést,
amelyben valamennyi önkormányzatot megkeresünk, és véleményt kérünk az adott
időszak munkájáról, a rendőri tevékenységről, a közrend és közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről és azok eredményéről, és ezt egy összegzés alapján egy
zsinórmértéknek tekintjük a következő évre vonatkoztatva. És településekre pontosan
tudjuk a helyzeteket elemezni, magyarázni, hogy hol, és milyen változtatásokat kell
eszközölni. E vonatkoztatásban azt gondolom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
önkormányzatok is értékítéletet mondtak a megyei Rendőrkapitányság, Főkapitányság,
a rendőrőrsök és körzeti megbízottak munkájáról. Természetesen itt is vannak, akik
átlag felett teljesítettek, itt is vannak, akik átlag alatti értéken vannak itt a megyében,
de a megyei rendőrfőkapitány ebben az évben is megtette azt az intézkedés sort,
amelynek alapján a kapitányságokat akarja felzárkóztatni. A rendőrség vonatkozásában
két közvélemény kutatási adatot szeretnék még megemlíteni. Az egyik, a GFK
Hungária felmérése, amely szerint 2008-hoz viszonyítva a legmagasabb értéken a
rendőrség bizalmi indexe 2013-ban volt, akkor 74%-ot mért ez a szervezet. A másik a
TÁRKI felmérése, amely szintén a foglalkoztatási ágaknak azon indexét elemezte, és
értékelte. Ez alapján 2009-hez viszonyítva a Magyar Tudományos Akadémia mellett a
rendőrség volt az a másik intézmény, ahol a legmagasabb értékben nőtt a lakosság
bizalmi indexe a rendőrséggel és rendőri intézkedésekkel szemben. Tisztelt hölgyeim
és uraim, az elmúlt évben a rendőrség egy intézkedési kultúra váltást is végrehajtott,
amelyből 4 elemet szeretnék kiemelni. Az egyik és legfontosabb, a párbeszéd
kezdeményezése az állampolgárokkal, az önkormányzatokkal, az oktatási
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intézményekkel, a civil szervezetekkel, az egyházakkal annak érdekében, hogy a
közrend és közbiztonság egy településen, egy városrészben, egy régióban jobb legyen
és változzon. Az együttműködés megvalósításában nekünk két nagy stratégiai
partnerünk van, az egyik az önkormányzatok, a másik a polgárőr egyesületek, nemcsak
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, hanem országosan is. Nagyon fontosnak tartom
azt, hogy minden rendőri vezető, rendőr, a körzeti megbízottól a rendőr kapitányig
bezárólag pontosan ismerje mik a helyi gondok, problémák, azokra megfelelő reagálás
történjen. Azért pozitívak a visszajelzések országosan, és Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében is, mert közösen gondolkodunk, közösen értékeljük a helyzetet, közösen
adunk választ, majd egy bizonyos idő elteltével közösen nézzük meg azt, hogy a
bevezetett intézkedések milyen hatással voltak a polgárok biztonság helyzetére, hogyan
változott az adott településen a közrend, a közbiztonság. Azokkal a szervezetekkel,
akiket már az előbb említettem. Ahogy említették több esetben, naponta többször is
látnak rendőr autókat, remélem nem csak autóban ülő rendőröket, hanem gyalogos
rendőröket is látnak a településeken. A rendőri munka 50%-a során gépkocsiban
teljesítenek szolgálatot, és ha a szolgálati munka megengedi, akkor lehetőleg gyalog
teljesítsenek szolgálatot, és például Miskolc vonatkozásában kimondottan gyalogos
körzetet kellett kialakítani a megyei rendőr-főkapitány úrnak 2012. szeptember 10-től,
ami szintén azt szolgálja, hogy egy polgár közeli tevékenység legyen, egy
kapcsolattartás, folyamatos információ áramlást biztosít. Miskolc város
önkormányzatának támogatásával nem 3, hanem sokkal több gyalogos járőr szolgálatot
alakítottak ki a városban. Körzeti megbízotti területek vonatkozásában teljesen lefedett
Magyarországon a körzeti megbízott szolgálattal rendelkező települések száma, 3534
körzeti megbízotti beosztást hoztunk létre és alakítottunk ki az elmúlt időszakban, és
március 1-jén 99,2%-os, nagyon magas volt a körzeti megbízotti beosztásoknak a
feltöltöttsége. Ez annak köszönhető, hogy az elmúlt évben 3100 fő tiszthelyettessel
bővíthettük a magyar rendőrségnek a létszámát, kiképeztük a tiszthelyetteseket, a helyi
szervek, rendőrkapitányságok, a határrendészeti kirendeltségek és a magyar rendőrfőkapitányságon összefogó munkát ellátó rendőri állomány erősítésével folytattuk ezt a
kontingenst. Borsod-Abaúj-Zemplén megye nagyon kedvezményezett helyzetben van,
mert itt van a Készenléti Rendőrségnek egy bevetési osztálya Miskolc székhellyel,
amelynek a létszámát 2011-ben megdupláztuk, és jelenleg 205 fős ez a bevetési
osztály. Tisztelt hölgyeim és uraim, nincs kis probléma és nagy probléma, a
szabálysértési értékhatár változása vonatkozásában látok negatív tendenciát a
statisztikában, és amikor a kriminalisztikai statisztikáról beszélünk, akkor nem csak a
bűncselekményekről, hanem szabálysértésekről is szeretnék szólni. Már a jogszabály
változás hatályba lépését követően folyamatosan elemezte a rendőrség vajon milyen
átrendeződés történik meg a lopások és egyéb bűncselekmények, a személyi sértési
értékhatárra elkövetett lopások vonatkozásában. 2013-ban, ha ezt a két értéket
összeadom, 2012-hez viszonyítva csökkenés következett be. Ha valakinek ellopják a
lábas jószágát, ellopják a tűzifáját, azt ugyanolyan komolyan és kiemeltnek kell kezelni
a rendőrségnek, a rendőr kapitányságoknak, a rendőrőrsöknek, a körzeti
megbízottaknak, mintha valakinek a sérelmére rablást követtek volna el, ami kiemelt
kategóriájú bűncselekménynek számít. Tehát akinek a sérelmére szabálysértést vagy
bűncselekményt követnek el, nincs kis ügy, nincs nagy ügy, őneki a világ legnagyobb
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sérelme, és minden munkatársamnak így kell hozzálátni, és meg kell tenniük mindent
annak érdekében, hogy az elkövetőket földerítsék. Ebbe az irányba kell haladnunk és
az intézkedések kultúra váltása és a rendőri intézkedéseknek a reagálási változása
nagyon fontos az elmúlt évek vonatkozásában. A tevékenység irányító központokra a
rendőrség átállt tavaly december 1-jével, és Szombathely, valamint Miskolc az a két
megyeszékhely, ahol hívásfogadó központokat is létrehoztunk, és megkezdődött
intézményi szinten a két tesztüzem székhely mellett más rendőr főkapitányságoknak a
hívásfogadó központra történő rákapcsolása. Emellett nem mellékes, hogy
munkahelyeket is hozott ide Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe, Miskolcra, hiszen innen
választottuk ki a hívásfogadó központoknak a személyi állományát, itt történt a
képzésük, és itt történt a felkészítésük. Tisztelt hölgyeim és uraim, a közrend és a
közbiztonság kialakítása, fenntartása az egy komplex tevékenységet képező kérdés.
Befejezésként szeretném az alkalmat megragadni, hogy megköszönjem a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Közgyűlésnek, a Megyei Önkormányzatnak azt az anyagi,
erkölcsi támogatást, amit 2013-ban nyújtottak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
szolgálatot teljesítő kollégáimnak, hogy támogatták, segítették a megyei rendőri
szervek munkáját. Arra kérem Önöket, hogy 2014-ben is hasonlóan tegyenek és
biztosíthatom arról Önöket, hogy a megye rendőri állománya mindent meg fog annak
érdekében tenni, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élők, ide látogatók szubjektív
biztonság érzete tovább javuljon. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen Altábornagy úr az
értékes kiegészítését. A beszámolóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem
a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a beszámoló tudomásulvételéről. Köszönöm
szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 19 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 3
tartózkodással a beszámolót tudomásul
vette.
Megköszönöm Altábornagy úrnak, Dandártábornok úrnak, tábornok úrnak, hogy itt
voltak, a kitüntetetteknek gratulálok és mindannyiuknak további sikeres és eredményes
munkát kívánok.

5.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi
közbeszerzési tervének elfogadására
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: Tisztelt közgyűlés, a javaslatot a Pénzügyi,
Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság 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 bizottságunk a határozati javaslatot 13 igen, 5 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra ajánlja 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 most
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról. Köszönöm
szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 16 igen
szavazattal, 3 nem szavazattal, 3
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
19/2014. (IV. 24.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési
tervének elfogadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi
közbeszerzési tervére vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
A Közgyűlés a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét, mely 2014. évre nem
tartalmaz közbeszerzéseket.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
azonnal, illetve értelemszerűen

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 09. sorszám alatt.
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6.

Javaslat az Ongai Óvodásokért Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 10.
sorszám alatt.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot a Pénzügyi Bizottságunk
véleményezte, kérem a bizottság elnökét, ismertesse Bizottsága véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm Elnök úr, Bizottságunk az 50.000 Ft-os Alapítványi támogatást 18
igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra ajánlja a
közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van,
szíveskedjenek azt most megtenni. 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 22 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
20/2014. (IV. 24.) határozata
Tárgy: Ongai Óvodásokért Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az Ongai Óvodásokért
Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés az Ongai Óvodásokért Alapítvány (3562 Onga, Hunyadi utca 43.) (a
továbbiakban: Alapítvány) részére 50.000,- Ft támogatást biztosít, amelyet az
Alapítvány kizárólag az Ongai Hagyományőrző Néptánccsoport tagjainak fellépő
öltözete megvásárlása költségeinek fedezésére fordíthat. A támogatást a Közgyűlés
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete „Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére biztosítja.
Felelős:

Dr. Mengyi Roland, a megyei közgyűlés elnöke
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Határidő:
2.

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.

Felelős:
Határidő:
3.

Dr. Mengyi Roland, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
Kabinetirodáját a támogatás felhasználásának ellenőrzésére.

Felelős:
Határidő:

7.

értelemszerűen

Szabó Roland, a Kabinetiroda vezetője
értelemszerűen

Javaslat a Szomolyáért Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 11.
sorszám alatt.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot a Pénzügyi Bizottságunk
véleményezte, kérem a bizottság elnökét, ismertesse Bizottsága véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr, Bizottságunk a Cseresznye Fesztivál rendezvény
támogatását 18 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta és
elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van,
szíveskedjenek azt most megtenni. 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 22 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
21/2014. (IV. 24.) határozata
Tárgy: Szomolyáért Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Szomolyáért Alapítvány
támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Szomolyáért Alapítvány (3411 Szomolya, Árpád u. 10.) (a
továbbiakban: Alapítvány) részére 250.000,-Ft támogatást biztosít, amelyet az
Alapítvány kizárólag a 2014. június 06-09. napján megrendezésre kerülő „XIII.
Cseresznyefesztivál” elnevezésű rendezvény költségeinek fedezésére fordíthat. A
támogatást a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014.
évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére
biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
Kabinetirodáját a támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős:
Határidő:

8.

Szabó Roland, a Kabinetiroda vezetője
értelemszerűen

Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről,
valamint annak további lehetőségeiről a megyében
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: A tájékoztatót a Pénzügyi, Terület- és
Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottságunk véleményezte, kérem a bizottság
elnökét, ismertesse Bizottsága véleményét.
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Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés a tájékoztatót Bizottságunk 18
igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett tudomásul vette és tudomásul vételre
ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van,
szíveskedjenek azt most megtenni. Lukács képviselő úr, parancsoljon.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés, tegnap
a Bizottsági ülésen elmondtam a frakciónk álláspontját azzal kapcsolatban, hogy
korrekt, tényszerű előterjesztést olvashattunk, amely hasznos információkkal áll
rendelkezésünkre, szépen csokorba szedi a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos
jelenlegi helyzetet, elsősorban megyén belül, de országosan is. Ott is kritika tárgyává
tettem, hogy nagyon sok felhasznált adat viszont nagyon régi: 2006, 2008, még 2005ös, 2009-es. Nagy valószínűséggel, ha máskor ilyen érdekes anyag kerül elénk érdemes
volna a legfrissebb adatokkal operálni, hiszen az valószínű valamilyen tendenciát is
tükrözni tud a következő időszakban 6-8 év távlatából. A másik, ami felvetődhet ennek
tárgyalása kapcsán, hogy mi a megyei közgyűlés célja, hogy egymás után foglalkozik a
megújuló energiaforrások helyzetével, utána a szénbányászat helyzetével, külön
országosan természetesen tudjuk, hogy mi, csak nem tudjuk hová tenni. Hol vannak a
hangsúlyok? Mit szeretne a megyei közgyűlés, milyen prioritásokat szeretne? Tudjuk
nagyon jól, hogy az ország energia ellátásában ma is meghatározó a paksi atomerőmű
működése, akkor amikor kormányzati döntés született arról, hogy részben vagy
egészben, ki hogy értelmezi. A parlament is megerősítette, hogy új erőművi blokkok
kerülnek beüzemelésre, 5-10-20 év múlva, nem tudjuk pontosan még. Akkor nagy
valószínűséggel ez az atomenergia arány az energiahordozók előállításában jelentősen
megnő, ugyanakkor van egy uniós törekvésünk, az előterjesztésből is kiderül, amit mi
is maximálisan támogatunk, hogy közel duplájára kéne emelni a közeljövőben a
megújuló energiaforrások felhasználását. Ma nem látszik, hogy még konkrétan milyen
tervek, elképzelések vannak megyén belül. Bár az előterjesztés tesz utalást, hogy mire
van lehetőség, mik a kedvezőbb lehetőségekkel bírók, amelyeket célszerű preferálni.
Viszont nem tudjuk, hiszen még nem zárultak le a tárgyalások, hogy uniós pályázati
forrásokból, melyik területen, milyen források fognak megjelenni. És legvégére tenném
azt a kérdést, amit tegnap is megfogalmaztam, választ nem sikerült kapni rá, hogy azok
a projekt ötletek, amelyek kategóriája 3-as, vagyis viszonylag magas az
előkészítettsége, tehát a következő 1-2-3 évben, ha a forrás megnyílik, már
megpályázható. Ezek milyen típusú ötletek, tehát a megújuló energiaforrásoknak
melyik területét használja, amit a megye is ebben az előterjesztésben támogatandónak,
vagy olyanok, amelyeket nem annyira előnyösnek mutatnak be. Természetesen a
frakciónk a tájékoztató tudomásul vételét támogatni fogja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Csiger Lajos úr,
parancsolj.
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Csiger Lajos, a közgyűlés alelnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, csak egy
rövid hozzászólást szeretnék tenni. A Megyei Fejlesztési Terv kapcsán voltak
konzultációk, aki azon részt vett, vagy arról tudomása van, majd itt is lesz tájékoztató,
amikor a fejlesztési terv átdolgozása megtörténik összefoglalóan ezek alapján. Ott is
prioritást élvezett a megújuló energiaforrások kihasználása, és arra szeretném felhívni
a figyelmet, hogy itt meg van említve a földhő kihasználása, elsősorban a nagy
fogyasztású, illetve Miskolc városban arról van távfűtés, a magas hőmérsékletű
földhőnek a kihasználása. De jobban hangsúlyozni kellene a háztartásoknak a fűtésére
használható talajvízből kinyerhető hőt, és meg kell vizsgáljuk, hogy a talajvízből való
hő kivonás hatósági könnyítését hogyan lehet megoldani. Hiszen hivatalos kutak fúrása
nehezíti meg ennek a felhasználásnak az elterjedését, nagyon sok gázt ki lehetne
váltani. A másik prioritás pedig a közösségi fűtések, hőenergia használat, amelynél a
kiskazánok, 1 MW vagy az alatti kazánok telepítését kell támogatni, amelyben az
energetikai porszén eltüzelhető, ez által szintén a magas árú gáz felhasználás
csökkenthető és olcsóbbá tehető a hőenergiának az igénybe vétele. Kapcsolódik ez a
két előterjesztés – ez és a bányászati - egymáshoz, attól függetlenül, hogy a megújuló
energiákat 14,2%-ra kell 2020-ra növelnünk és ez ennek a 7 éves uniós tervnek a
támogatás politikáját kell meghatározza. Emellett a saját energiahordozóink
kihasználása is fontos, de erről majd a bányászat során beszélünk. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, több hozzászólásra
jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati
javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait, hogy annak tudomásul vételéről
szíveskedjenek szavazni. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 22 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.

9.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szénbányászat jelenlegi
helyzetéről és jövőbeni lehetőségeiről
Előterjesztő: Törő György, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület Bányászati Szakosztály, Borsodi Helyi Szervezet
elnöke

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 13.
sorszám alatt.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Előterjesztőként köszöntöm Törő György
urat, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Bányászati Szakosztálya
Borsodi Helyi Szervezetének elnökét, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek
találja, egészítse ki a tájékoztatót.
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Törő György: Köszönöm a lehetőséget Elnök úr. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt
közgyűlés, engedjék meg, hogy Egyesületünk nevében köszöntsem önöket és
megköszönjem azt a lehetőséget, hogy beszélhetünk a szakmánkról és esetleges
megújulásáról. Szóbeli kiegészítésem azzal kezdeném, hogy a visegrádi országok
közül mi voltunk a leginkább bányászat ellenesek, szénbányászat ellenesek.
Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában nem következett be az a
katasztrofális leépítés, mint Magyarországon. A másik dolog az, hogy amikor
elkezdtünk beszélni a szénbányászat esetleges újbóli megindításáról, mi új bánya
nyitásokban gondolkoztunk és gondolkodunk, nem pedig régi bányák megnyitásában.
A régi bányák gazdaságtalanságát egyrészt az okozta, hogy az embereknek másfél-két
órát kellett közlekedni a munkahelyekig, majd onnan kijönni. Magyarul az effektív
munkavégzés jelentősen lecsökkent, a bánya szénvagyonának merülésével. Arról is
beszélnünk kell, hogy a mélyművelésű szénbányászat az foglalkoztatási lehetőséget
jelent a megyének, megtartó képességet jelent a fiatalok számára, és gazdasági
fellendülést. Ha pusztán gazdaságossági alapon nézzük, akkor a legelső javaslat az
lehetne, hogy Bükkábrányban csináljunk a lignitre egy új erőművet. Ha nem
gazdaságossági alapon nézzük a dolgot, akkor a leírt anyagban szerepel az állami
szerepvállalás. Ennek a mértéke alapvetően előre eldönthető, akár pénzügyi
befektetőként, de mi inkább piaci szereplőként és piacot befolyásoló tényezőként
számítunk az államra. Mit értek az alatt? A szénből valamilyen úton-módon energiát
állítunk elő, ez lehet villamos vagy hőenergia. Ha villamos energiát állítunk elő, akkor
a Mátrai Erőmű 16-17 forintos óránkénti önköltségéhez egy államnak illik garantálni
20 forint vagy afölötti kW óránkénti áram átvételi árat. Ezzel 40-50 éves távlatban
biztosítani lehet, hogy itt a megyében 1000-2000-3000 ember dolgozni tudjon. Milyen
egyéb állami szerepvállalásra gondolok? Magyarországon kb. 7000 mW beépített
erőművi teljesítmény van, nagyságrendileg. A Mátrai Erőmű Gyöngyösvisontán 800
mW fölötti beépített teljesítményű, ahhoz hogy a borsodi bányászatról beszéljünk 200300 mW beépített villamos energia előállítású lehetőségre számítunk. Magyarul az
ország 7000 mW beépített teljesítményéhez 200-300 mW nem tragédia, sem árat, sem
arányát tekintve. Beszélnünk kell a szén-dioxid kvótáról, a szén felhasználás széndioxid kvóta nélkül nem képzelhető el, magyarul ami eddig szabadpiaci értékesítés volt
Magyarországon, ennek a hazai felhasználási munkalehetőség biztosítási szerepét
biztosítani kell. Beszélnünk kell a szakképzésről is. Tegnap előtt Egerben voltam a
Kereskedelmi és Iparkamara szervezett egy szakmai kerekasztal beszélgetést. Nem
szeretnénk, ha a nappali képző intézmény kiválasztása nem szakmai alapon történne,
hanem valami más alapon. Vannak nagyon jól felszerelt szakiskolák, kifejezetten nem
vájár képzésről beszéltünk Egerben, hanem szerencsés lenne bányaművelő
szakmunkásképzésről beszélni. Magyarországon 2008-ban volt 120 millió tonna
kitermelt ásványvagyon. A 120 millió tonnában rengeteg homok, kő, kavics, kisebbnagyobb bányák is szerepelnek, és természetesen a szénbányák is. Ezek a bányák
mindegyike jelentős vagyon értékű berendezéseket üzemeltet. Nagyon szerteágazó
villamos, gépész, hidraulikus rendszerek, lakatos szaktudás, ezeket szeretnénk, ha be
lehetne vonni a nappali szakképzésbe. Felvetettük azt is, ha van egy mélyművelésű
bányanyitási szándék Magyarországon, akkor mi lehet a legmegfelelőbb szakmai,
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gyakorlati képzőhely? Ha jelenleg egyetlen mélyművelésű bánya üzemel
Magyarországon korszerű technológiával, akkor felül kell vizsgálnunk, hogy be kell-e
idén zárnunk vagy sem, mert még egy ilyen gyakorlati lehetőség kialakítása sokkal
nagyobb pénzbe kerül, mint ami perpillanat a Márkus-hegyi bányának az éves
fenntartásához szükséges. Beszélnünk kell arról, hogy december 4-én aláírásra került a
Borsodi Szénbányászati Klaszter alapító okirata, és várjuk azt, hogy a Klaszteren belül
mikor lehet hatékony, effektív munkát végezni. Miért van erre szükség? Addig
ameddig egy-egy lehetséges bányának a tervezése nem történik meg, és nem történik
meg a szén végfelhasználásának kijelölése, addig itt a levegőbe beszélünk arról, hogy
mennyibe kerül a szénkitermelés és mennyi a végtermék ára, ami ebből készül, mennyi
a beruházási költség, hány embert tart el, és milyen gazdaságossággal tud üzemelni.
Nagyon örülünk neki, hogy a Megyei Önkormányzat tagja lett az Euracoal
szervezetnek, és azt reméljük, hogy ebben a munkában a gyakorlati tapasztalt
kollégáink munkájára is igényt tartanak. Jól látható a németországi események alapján,
egyéb európai események alapján, hogy a szén virágkora következhet be, mint
energetikai alapanyagnak. Tudjuk, hogy vannak a világpiacon sokkal kedvezőbb
feltétellel, sokkal olcsóbban termelő országok, de amikor a szén világpiaci áráról
beszélünk, akkor Hamburg, Rotterdam kikötőbeli árról beszélünk, szállításról kevésbé,
és a magyar ember munkahelyéről még nincsen szó. Én azt kérem a megyei
közgyűléstől, Elnök úrtól, hogy azokat az effektív munka elkezdési lehetőségeket,
amiről úgy érezzük, hogy szükséges ahhoz, hogy megfelelő megalapozottsággal
nyilatkozzunk bányanyitási lehetőségekről, teremtse meg folyamatos szakmai
konzultáció keretében, hogy mi lesz a borsodi szénnek a végeredménye,
végfelhasználási helye és az hogyan segít a megyében élőkön és Magyarországon.
Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót a
bizottságok nem tárgyalták, most viszont kérem a képviselő-csoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt most
megtenni. Kisgergely András, parancsolj képviselő úr.
Kisgergely András közgyűlési tag: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés én
először abbéli köszönetemet szeretném kifejezni, hogy egy tisztán szakmai anyagot
tudtunk elolvasni, és nem politikait, ami nagyon fontos dolog. Az elmúlt években már
azért a politika fölkapta a megyében ezt a bánya és szén kérdést, és a bányanyitások
kérdését. Éppen ezért egy ilyen alapműnek is nevezhető irományt nagyon jó volt
olvasni. Sok kérdésem van, de nem fogok föltenni csak kettőt. Az egyik az az, hogy én
nagyon szomorúan tapasztaltam, hogy itt a térségben a szénvagyonnal rendelkező
területek között, ózdiként itt a farkaslyuki kutatási területnek nevezett terület
megnyitását igazából nem olvastam, nem találtam meg azokban a mondatokban, ahol a
javasolt bányaüzemek megnyitása szerepel. Itt ugye a Tardona és Dubicsány
bányaüzemek vannak konkrétan feltüntetve, és az lenne a kérdésem ezzel
kapcsolatban, hogy látják önök, hogy látja a szakma például a Farkaslyuki bánya
helyzetét, illetve az ottani bányanyitásnak a lehetőségét, és mondjuk pénzügyi
megtérülését? A másik kérdésem az, hogy itt az anyagban kivehető, hogy egy komplett
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iparágnak újra megtelepüléséről és létrehozásáról van szó, és tudjuk, hogy talán a
bánya a legnehezebb nehézipar, ami óriási anyagi, logisztikai, egyéb tudásbeli
előfeltételeket kíván, igényel, hogy ha meg is nyitnák ezeket a bányákat, nincsen hova
tennünk most a szenet. Önök szerint, a szakma szerint, akik erre rálátnak milyen
mennyiségű pénz szükséges ehhez és mennyi idő, hogy itt azért egy ilyen teljes iparág
létrejöjjön. Ugye kevés kinyitni a bányát, ha itt most csak a lakossági felhasználásra
lehetne számítani, ami a kitermelt szénvagyonnak igen kis részét fedné le, tehát itt
azért tiszta szén technológiáról, és erőművi felhasználásról van szó, ami egymagában
sem egy-két milliárd, vagyis jóval nagyobb költség. Tehát mi az a pénzmennyiség és
mennyi az az idő, amely alatt ezeket a bányákat, a bányaipart újra lehet építeni BorsodAbaúj-Zemplén megyében. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Lukács képviselő úr,
parancsoljon.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, köszönöm az
előterjesztőnek, hogy képviselő társamhoz hasonlóan azt tudom mondani, hogy egy
szakmailag korrekt, igényes, kérdéseket érdemben feltevő előterjesztést olvashattunk.
Meggyőződésem nekem is, mint olyan sok más embernek, aki felelősen gondolkodik,
hogy megyénkben a szénbányászat ügye nem elsősorban és nem csak gazdasági kérdés.
Társadalompolitikai és érzelmi kérdés is, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Nem
hiszem, hogy sok olyan család van a megyében, akinek a felmenői között ne lenne a
szénbányászathoz, az ércbányászathoz, vagy a többi bányászati ághoz kapcsolódó őse,
közvetett vagy közvetlen őse, rokona, ismerőse. Éppen ezért amióta ez az ügy ismét
napirendre került, és az elmúlt években egyre gyakrabban foglalkozunk vele, én is
sokféle illúzióval találkozom. Edelényben négy akna volt, kettő biztos megnyílik majd,
Múcsony, Szuhakálló Albert telep, és még lehetne sorolni. És képviselő társam is
felvetette, hogy mi lesz Farkaslyukkal, és így tovább. Tehát mindenki megfogalmazza
a maga igényét, hogy ha egyszer arról beszélünk, hogy a szénbányászattal újra
foglalkozunk, és ennek van jövője, akkor mi ez a jövő? És örülök annak, hogy ez az
előterjesztés valóban azt veszi sorra, hogy hol van realitása és milyen realitása van a
dolognak? Viszont arra is alkalmat és lehetőséget ad, hogy a közeljövőben már ne a
politikai szólamok felszínes módján foglalkozzunk vele, hanem választ kapjunk azokra
a kérdésekre, amit a szakma feltesz, javaslatokban megfogalmazza az összefoglalóban.
Nem húzható tovább, hiszen ezeknek döntő része kormányzati intézkedést, parlamenti
intézkedést sürget. Mikor lesz rá válasz, lesz-e rá, ki vállalja ennek a közvetítését,
menedzselését. Higgyük el, minél tovább húzódik az ügy, annál inkább a 24. óra után
már késő lesz, mert elmúlik egy szakma, kihalnak azok az emberek, akik ma még
élnek. Ha egyszer elmúlik ez a lehetőség, és nem lesz, aki tanítsa ezt az új nemzedéket,
akkor úgy érzem, hogy késő lesz. Azt szeretném kérdezni, az összefoglalóban
megfogalmaztak néhány ügyet, az előkészítő egyeztetéseket, műszaki, gazdasági
tervezéseket, és így tovább, el kell kezdeni és finanszírozni kell azt a munkát. Ki fogja
finanszírozni, milyen körben, ki a gazdája, és így tovább. Kérem a tisztelt közgyűlési
vezetést is, próbáljunk meg őszinte és egyenes választ adni ezekre a kérdésekre, ne
hitegessük se a szakmát, se a közvéleményt. Én bízom benne, hogy korrekt válasz lesz,
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és olyan, amivel azonosulni lehet, mert mindannyian ugyanazt szeretnénk. Egy olyan
jövőt, ahol a szénbányászatnak a korszerű technológia mellett van jövője. Köszönöm
szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Csiger Lajos Alelnök úr,
parancsolj.
Csiger Lajos, a közgyűlés alelnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés röviden
szeretnék én is hozzászólni. Azt gondolom, hogy történelmi pillanat, történelmi idő ez
a mostani, el is mondom miért. Bükkábrányba volt tervezve egy 1500 mW-os erőmű
1997-ben, nem döntött róla akkor a kormány, új kormány, új idők jöttek, elment a
beruházás. A visontai telephelyre volt tervezve egy 500 mW-os blokk 2007-ben, nem
döntött róla az akkori kormány, elment a beruházás. Most elhatároztuk, illetve
elkezdtük azokat a lépéseket, hogy Borsodban a szénbányászat újra induljon, ehhez
kell egy 200-300 mW-os erőmű, ahol ezt az ipari szenet el lehet égetni, és áramot lehet
belőle termelni. Erről a mostani időben kell dönteni, ha nem fogunk dönteni, el fog
menni az esély, ahogy itt elhangzott, és egyre nagyobbak lesznek a beruházási
költségek, ahogy telik az idő, csökken az esély. A megyei közgyűlés úgy gondolom
megtette, amit eddig meg kellett tennie az előkészítő munkában, és valószínű, hogy
ezután is ebben fog segíteni. Ha ezek a tanulmányok elkészülnek, és a döntéshozók
asztalára kerülnek a döntést meg tudják hozni. Az anyagban a dubicsányi és a tardonai
bányaüzem szerepel, valószínű, hogy ezek azok a telephelyek, amelyek új bányaként,
megkutatott szén vagyonnal megfelelőek lennének arra, hogy beinduljon itt a bányászat
és ez a kultúra tovább éljen, és ez a foglalkoztatás, illetve az energia biztonság, ami az
energia ellátás egyik fő szempontja, itt helyben megteremtődjön. Tehát ha azon a
telephelyen vagy a telephely mellett, ahol a Borsodi erőmű volt megvalósulna egy ilyen
erőmű, akkor itt ennek a térségnek az energiabiztonsága lényegesen javulna. Más
központi erőműtől az energiának el kell jutnia ide, és az ország többi részére. Látjuk az
ukrán válság kapcsán, hogy a gáz ellátásnak lehet veszélye, látjuk, hogy más veszélyek
is lehetnek, és nem tudjuk kiszámítani, de azt amit ki tudunk számítani, azt most kell
megtennünk. Ez pedig a mostani döntéseket teszi szükségessé, amit támogatni kell.
Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Riz Gábor Alelnök
úrnak adom meg a szót, és egyben meg is adom arra a felvetésre a választ, hogy ki
vállalja fel az ügyet, és hogy ki a gazdája. Parancsolj.
Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, azt hiszem,
hogy ez az a téma, ami sokunkat megmozgat a megyében, hiszen ahogyan Lukács
képviselő úr is mondta, hogy mélyen gyökerező ez a kultúra. Hiszen sok ezren éltek
meg abból generációkon át, hogy a hazai szénbányászat különféle területein résztvevők
voltak. Egyet lépjünk hátra, és mivel ez egy politikai grémium, a politikát csak hozzuk
be ide. Azt ne felejtsük el, hogy a korábbi szénbányászat ipari jellegét ki hogyan zárta
be, mely politikai párt volt, amely ebben viszonylag elegánsan részt vett és most
szemérmesen hallgat erről. A másik pedig azt mondja, a politikai paletta túlsó végén,
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hogy kinyitjuk újra a bányákat. Én meg erre azt mondom, hiszen ebben erősített meg
Kisgergely képviselő úr is, hogy kellő mértéktartással beszéljünk róla. Ez az a
közgyűlés, amely úgy gondolom, hogy szakmaiságában támaszkodva azokra a
szervezetekre, amelyek letéteményesei a megyei bányászkultúrának, velük
együttműködve, kapcsolódva az országos energia stratégiához megalkotta azt a megyei
koncepciót, amely még egyszer mondom visszatér koncepcionális jelleggel ahhoz a
kultúrához, amelyet elhagytunk nagyjából 20 éve. És újra foglalkozik azzal az ásványi
kinccsel, amelyet korábban sokszor szitokszóként emlegettek. Szakképzésről
beszélünk, és nézek a Kamara elnökére, hiszen utánpótlás nélkül nem beszélhetünk
szakma kultúráról, hiszen egy generáció kimaradt a bányászok körében, akik a
régiektől megtanulták volna a csínját-bínját annak, ami ehhez a kultúrához, egy munka
kultúrához hozzátartozik. Nos Bihall elnök úr meg tud erősíteni benne, mint a Megyei
Képzési Fejlesztési Bizottság vezetője, hogy most tűzte ki az MFKB azt, hogy a
következő év szeptemberében egy teljes osztályt indít el ösztöndíjas támogatással, újra
iskola rendszerű képzésen belül, ahol bányaművelő szakembereket képeznek majd.
Hiszen bányaművelő szakember nélkül nincsen bányászat, a régiek azok vagy koruknál
vagy egészségi állapotuknál fogva már kevésbé alkalmasak ennek az egyébként
fizikailag nagy állóképességű munkának a területén. A közelmúltban több olyan aláírás
is szentesítette azt az együttműködést, amelyben az Egyetem részt vesz ennek a munka
kultúrának a magasabb szintű, a hagyományos erőművi, lakossági és kisközösségi fűtés
rendszerek mellett a tiszta szén kultúrának a bevezetésében is. Fontos azt is
elmondanom, hogy ebben a politikai ciklusban egy fontos eredményt elértünk, ebben a
megyében alakult meg először a hazai szén klaszter, ahol a benne résztvevő szakmai
szervezetek, politikai és társadalmi szereplők azt hitelesítették, hogy minden
tudásukkal és saját erejükkel is segítik ezt a szakmát. A másik pedig, hogy ebben a
ciklusban lépett be a megye közgyűlése, bölcs döntése értelmében, abba az európai
szervezetbe, amely európai szinten tűzte ki célul a szén, mint európai ásványvagyonnak
egyfajta reneszánszát. Én úgy gondolom, hogy mi a magunk részéről megtettük
mindazt, ami politikai döntésként meghozható. Azt is tudjuk, hogy a következő
tervezési időszakban, amíg a föld mélyéről fel nem jön a szén, uniós szinten nem
támogatható, amint felszínen van, onnantól kezdve támogatások kapcsolódhatnak
hozzá. Kutatásfejlesztésben, logisztikában és számtalan más területen is. Én arra tettem
le annak idején az eskümet, hogy a megye lehetőségeit maximálisan szeretném
segíteni, egy ilyen adottság a szén, amely kultúrájában és vagyonában alkalmas arra,
hogy a megye korábbi tartását megpróbálja visszahozni. Én úgy gondolom képviselő
társam, hogy mi a magunk részéről a ciklus zárásához lassan haladva abból, amit
lehetett és a politika, illetve a gazdaság engedett, megtettük. A következő ciklusnak az
egyértelmű célkitűzése az, és ebben megerősítem az előttem szólókat, hogy további
politikai súlyt, hátszelet tudjunk adni a döntéshozatalnak. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Alelnök úrnak, több
hozzászólásra jelentkező képviselőt nem látok, így a vitát lezárom. Egy mondatot
kérem nekem is engedjenek meg, mielőtt Törő György urat felkérném válaszadásra.
Ami 2010. óta a szénbányászattal kapcsolatban a szénnel, mint nyersanyaggal
kapcsolatban, a szén és a bányászat jövőjével kapcsolatban Magyarországon elindult,
33

az mind-mind Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből került föl az ország asztalára.
Úgyhogy magam is és a közgyűlés nevében büszke vagyok arra, hogy a közgyűlés
ilyen munkát tudott végezni. Bár mindannyian szeretnénk gyorsabb, biztosabb és
hatékonyabb sikereket ezeken a területeken elérni, de a helyzet jellegénél fogva azt
kell, hogy mondjam, hogy ez a tempó, amivel haladunk még mindig jónak ítélhető
meg. Azt, amit Kapolyi elvtársnak egyszerű volt egy tollvonással lezárnia
Magyarországon, annak több év, évtized is kell, hogy újra föl tudjuk építeni. Törő
György úr, parancsoljon.
Törő György: Tisztelt közgyűlés, tisztelt Elnök úr Farkaslyukkal mi a helyzet? A mi
elképzelésünk per pillanat az, hogy a megyében van 5 komoly szénvagyonnal
rendelkező bányaterület. Ebbe Királd mellett beletartozik Sajómercse, MiskolcLyukóbánya folytatása, Forrásvölgy, vagy más területek is. Nekünk per pillanat
azokkal a területekkel kell foglalkozni, például Dubicsány, ahol a munkálatokat még
annak idején a Borsodi Szénbányák elkezdte. Elkészíttetett egy több száz fős szakmai
háttérrel egy komplett beruházási dokumentációt a dubicsányi bánya megnyitására.
Ezek az ismeretek ma is rendelkezésre állnak. Tardonát is azért említjük, mert ez is
kicsit hasonló, hogy az ismertsége, megkutatottsága jobb, mint a többi terület. Ha van
egy végtermék felhasználó, legyen erőmű, legyen tiszta szén technológia. A tiszta szén
technológiáról egyet kell tudni, bemegy a szén és kijön valami, ami kijöhet szintézis
gáz, földgáz helyettesítő, csőhálózatba pumpálható, vele erőmű működtethető,
villamosenergiát megtermelhető. Ez a három végtermék, amivel a japán technológiát
propagáló kollégák foglalkoznak, ennek a beruházási költsége nagyságrendet mondok,
közel 1 milliárd dollár, és kapunk belőle nagyon drága földgázt, mint amennyibe most
kerül, és utána kell még erőművet építeni esetleg, hogy eltüzeljük a földgázt. Ha azt
mondjuk, hogy a szén direktbe erőműbe vihető, korszerű, jó hatásfokú, környezetbarát,
legyen az Berentén vagy bárhol, akkor egy viszonylag nagy beruházási költséget meg
lehet spórolni. Nagyságrendileg úgy számolunk, hogy egy erőmű és bányaberuházás
kb. 200 milliárd forintba kerülne, de ennek a kifutása nem egy éves csarnoképítés,
hanem 6-8 éves tervező, engedélyező, kivitelező és bővülő foglalkoztatás, és majd
működni fog néhány 10 évig. Ezalatt elő lehet egy másik bányát készíteni. Nekünk
annyit kell tudni, hány százezer vagy millió tonna szénre van szükség a végtermék
felhasználónál, és ehhez tudunk bányát tervezni, ehhez passzolhat Farkaslyuk szene, a
most működő külfejtések eladható energetikai szene, mert olyan országot ritkán lát az
ember, hogy hagyja elégni a depót 2005. január 1-je óta, azt a szenet, amit a
felsőnyárádi, a sajókazai külfejtéssel kitermelnek, mert nincs más felhasználás. Az
érzelmi kérdéseinkről nem beszélek, elég érzékeny a mi lelkivilágunk is az elmúlt 20
év kapcsán. Ki lesz a finanszírozó? Ha a magyar állam azt mondja, hogy uraim
megveszem a villamos energiát és le lehet ülni az asztalhoz, hogy mennyibe kerül a
villamos energia, akkor lesz a bányára beruházó és lesz az erőműre beruházó. Ha ez
nem működik, akkor nehezen tudom elképzelni, hogy állami pénzen kívül beruházót
lehessen keríteni. És ezt az optimumot meg kell találni, hogy az államnak legyen
felügyeleti szerepe, mert azt se szeretnénk megélni, mint az amerikai tulajdonos
mellett, hogy a bevétel egy része és a nyereség úgy ment ki Magyarországról, hogy
nyomát se lehetett látni. Nekünk nem 5000 dolláros óradíjú szakértőkre van
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szükségünk egy bányához, meg egy erőműhöz, hanem munkalehetőségre és jó
bányászkeresetre, ami korábban is jellemezte ezt az iparágat. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, tisztelt közgyűlés 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, 0
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.

10. Tájékoztatás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő Ipari Parkok
tevékenységéről, a megyei gazdasági életben betöltött szerepéről
Előterjesztő: Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmiés Iparkamara elnöke
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 14.
sorszám alatt.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő Bihall Tamás
urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara elnökét, és
felkérem, hogy röviden egészítse ki a tájékoztatóját.
Bihall Tamás: Köszönöm szépen Elnök úr, tisztelt közgyűlés örülök annak, hogy a
megye több alkalommal tárgyal gazdasági típusú előterjesztéseket a Kamara
előterjesztésében, ez egy fontos és lényeges szempont és remélem ez a gyakorlat
folytatódik. Azért is szeretném ezt kiemelni, mert az elmúlt 4 évben a megyei
közgyűléssel egy kiemelkedően jó kapcsolatot alakíthattunk ki, mindenekelőtt Elnök
úrral, Alelnök urakkal, Főjegyző úrral. Ez egy fontos gazdaságszervező feladat és
tevékenység is, hisz a nemzetközi kapcsolatok, befektetők szervezése, a szakképzés,
mindenféle projektek megvalósítása, a 2014-2020 időszakra való felkészülés mindmind olyan feladat, amelyik nemcsak a politikai testületre, hanem a megye valamennyi
gazdasági szereplőjére tartozik és ezt a megyei közgyűlés a Kamarával nagyon
hatékonyan tudja majd végrehajtani. Ez a tájékoztató is bemutatja, hogy igazából az
ipari parkok működésének a befolyásolására kevés eszközünk van, mérni tudjuk a
működésük fontosabb paramétereit, és azt gondolom, azt látom, hogy az ipari parkok a
világon mindenütt a gazdaságfejlesztésnek fontos eszközei és ebben jelentős
előrelépési lehetőség is van. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van a legtöbb ipari
park Magyarország megyéi közül. Ahol a világban ipari parkot láttam, ott mindenütt
össze van kötve az ipari tevékenység a kutatásfejlesztéssel, az egyetemi oktatási
háttérrel. Ez egy olyan irány, amiben vannak lehetőségeink és adottságaink. Előkészítő
bizottsági tárgyalásokon felmerült, hogy mi lehet a Kamarának és a Megyei
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Önkormányzatnak, mint testületnek a közös feladata az ipari parkok fejlesztésében, én
azt indítványozom, hogy határozzuk el, hogy össze fogjuk az ipari parkokat. Fontos,
hogy a szereplőket lássuk, mérjük és a megfelelő irányba próbáljuk a tevékenységüket
befolyásolni, akkor is, ha az ipari parkok egy része magántulajdon, tehát saját döntési
jogosítvánnyal rendelkező cégekről, cégcsoportokról van szó. A Kamara megpróbálja a
saját eszközeivel ezt a tevékenységet elvégezni, az informatikai hátteret megteremteni,
az NGM-es minisztériumi kapcsolatokat elrendezni. Például látható a minisztérium
által működtetett portálon csak az ipari parkok töredéke szerepel, ez befektetőknek
információ hiány, amikor egy szereplőt nevesít, akkor vele együtt előkészítjük azt a
munkát, amivel az ipari parkok menedzselését a közeljövőben el tudjuk végezni. És ezt
azért is tartom fontosnak, mert tegnap a Kamara küldöttgyűlésén értékeltük a megye
gazdasági feladatait, amelyben 2012-2013-tól egy pozitív fordulat történt, de az is
látható, hogy ez a fajta gazdasági növekedés, ez a fajta teljesítmény javulás egy
törékeny mutatvány és a megye az országos átlaghoz képest még mindig lemaradásban
van. Ezt több irányba és léptékbe kellene tudni pótolni, ezért a következő időszakban
számos fontos feladatunk lesz még közösen. Elnök úrral a napokban áttekintettük az
előttünk álló feladatok fontosabb pilléreit és én azt remélem, hogy az ipari parkok
menedzselésén túl, és az ott lévő befektetők, vállalatok helyzetének a támogatásán túl
egyéb kérdésekben is folyamatosan együtt fogunk tudni működni a jövőben.
Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót
véleményezte a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság és a Pénzügyi, Területés Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság, elsőként a Foglalkoztatási Bizottság
elnökét kérem, ismertesse a bizottság véleményét.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr a
Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót, és 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek. Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Pénzügyi Bizottság
elnökét kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés a Pénzügyi Bizottság tegnapi
napon tárgyalta a tájékoztatót, Elnök úr személyesen vett részt a Bizottsági ülésen, a
feltett kérdéseket megválaszolta. Ennek eredményeként Bizottságunk 16 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett tudomásul vette, és
tudomásulvételre ajánlja 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. Lukács képviselő úr, parancsoljon.
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Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Elnök úr, én úgy
hiszem, hogy csak két mondatot érdemes most szólni, hiszen a tegnapi ülésen fölvetett
valamennyi kérdés megnyugtatóan rendeződni látszik. Mégpedig úgy, hogy önként
vállalja föl annak a feladatnak a koordinálását, amellyel valóban nem a levegőben
marad mindaz a megállapítás, ami kezünkbe került, illetve azt megelőzően kezünkbe
került és tegnap végig beszélhettük. Úgy érezzük, hogy nagyon fontos gazdasági
potenciál az ipari parkok által nyújtott lehetőség, gazdaságszervező ereje lehet.
Amennyiben ez összefogásra kerül, a közösségi marketing eszközeivel a lehetőség
kinyílik, akkor úgy érezzük, bár önálló gazdálkodó szervezetekről van szó, mégis az
egész megye profitálhat belőle. Köszönöm szépen az előterjesztést és a teendő
intézkedéseket képviselő-csoportunk nevében.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Több hozzászólásra
jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Kérdezem Elnök urat, hogy kíván-e választ
adni? Nem. Tisztelt közgyűlés, a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat,
azonban kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztatás tudomásulvételéről.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 20 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a tájékoztatást tudomásul
vette.

11. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének
alakulásáról
Előterjesztő: Grábics Ágnes, a Központi Statisztikai Hivatal Miskolci
Főosztály vezetője
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 15.
sorszám alatt.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő képviseletében
megjelent Fejes László urat, a Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Főosztályának
statisztikai tanácsadóját, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja, szóban
egészítse ki a tájékoztatót. Nem kívánja kiegészíteni. Köszönöm szépen. A tájékoztatót
a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat vizsgáló Bizottság véleményezte,
kérem a Bizottság elnökét, ismertesse a bizottsága véleményét.
Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés Bizottságunk a tájékoztatót 13 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt most megtenni. Mihályi képviselő asszony, parancsoljon.
Mihályi Helga közgyűlési tag: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés
egy szakmailag nagyon korrekt anyagot és tájékoztatót kaptunk a megye demográfiai
helyzetéről, mindösszesen egyetlen probléma van ezzel, hogy igazából nem nagyon
értjük az előterjesztés célját. Hiszen a tájékoztató is azon túl, hogy nagyon korrekten az
adatokat ismerteti, nem is célja, hogy következtetéseket vonjon le és mi magunk sem
vagyunk olyan helyzetben és nincsen lehetőségünk arra, hogy a tájékoztató
tudomásulvételén túl bármilyen javaslatot vagy következtetést megfogalmazzunk.
Pedig hát itt, ha már a megye jövőjéről volt szó, és a szénbányászatról, a megújuló
energiáról, az ipari parkokról, akkor azt gondolom, hogy legalább ennyire fontos, sőt
igazából az alfája és az omegája a megye jövőjének, hogy hogyan és mint alakul a
demográfiai helyzet. Éppen tegnap este olvastam egy írást, amiben azt fogalmazzák
meg, hogy a népmozgalmi statisztika történetében is legalacsonyabban a februári
születés számát regisztrálták Magyarországon. Gyakorlatilag a természetes népesedési
folyamatok, hogy nagyon alacsony a születésszám, és a halálozások magasak, bár
megyei szinten magasabbak, mint az országos átlag, nem elégségesek ahhoz, hogy a
népesség fenn maradjon. Ráadásul a megyében mindehhez egy kedvezőtlen vándorlási,
migrációs statisztika is kapcsolódik. 2000-től több, mint 53.000 fővel csökkent a
megye népessége, ami majdnem 10%-os csökkenés, mindeközben az országban is
csökkenés figyelhető meg, de nem egészen 3%. tehát több, mint háromszorosával nőtt
az itt élők elvándorlása, mint más megyékben. Persze azt gondolom, hogy lehet cinikus
megjegyzéseket tenni arra, hogy a fiatalok kalandvágyból hagyják el a megyét. Én
magam is nagyon boldog lennék, ha ez valóban így lenne, hogy csak kalandozni
mennek, de mindannyian tudjuk, hogy sajnos azért mennek, mert nem tudnak megélni
ebben a megyében, elsősorban a fővárosban vagy külföldön próbálnak szerencsét.
Szeretnénk megköszönni az anyagot, én különösen, mert ezt az oktatás során jól fel
tudom használni, de sajnos nem látom azt, hogy ezen túlmenően mi az, amiben ez az
anyag a megyei közgyűlés számára pozitív és előremutató tudna lenni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Miklós Árpád képviselő
úr, parancsoljon.
Miklós Árpád frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, köszönet a
színvonalas anyagért. Az a statisztika nem jó, és látszik, hogy ha ez így marad, akkor
annak nagyon csúnya következményei lesznek. Csökken a gyermekszaporulat, az
elvándorlás is negatív. Tudható-e, hogy az innen elvándorló fiatalok száma mennyi
lehet, hányan dolgoznak külföldön, mert tényleg borzasztó belegondolni, hogy
országosan több, mint dupla annyi honfitársunk dolgozik külföldön, mint amennyi a
szovjet hadsereg elől elmenekült 1956-ban. Tehát itt komoly változásoknak kéne lenni,
az országgyűlés politikusainak igenis olyan családpolitikát kell folytatni, hogy ez a
tendencia megváltozzon. Hiszen ez az ország egy gazdag ország, ha a termőföldjét, az
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ásványkincseket tekintjük, nem lenne jó, ha ebek harmincadjára kerülne. Köszönöm,
hogy meghallgattak.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Több hozzászólásra
jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Egy mondat képviselő asszony felvetésére,
hogy ennek a dolognak pont az a célja, hogy a mi feladatunk a fejlesztés politika, a
gazdaság stratégia szempontjából egyrészt legyen egy visszacsatolás, másrészt lássuk
világosan, hogy milyen kérdésekre kell a gazdasággal, a foglalkoztatással is választ
adnunk, harmadrészt pedig, lássuk milyen humánerőforrásra számíthat a megye a
következő időszakban, akár 10-20-30 évben is. Én azt gondolom, helye van a megyei
közgyűlés előtt egy ilyen beszámolónak, és a munkánkba ennek az egyből levonható
következtetéseit kiválóan be tudjuk építeni. Kérdezem Fejes László urat, hogy kíván-e
az elhangzottakra választ adni? Kérem, akkor itt a mikrofonnál szíveskedjen megtenni.
Fejes László: Képviselő úr kérdésére a válaszom ez a belföldi vándorlásra vonatkozó
adat, ami a táblázatban szerepel. Külföldi munkavállalással kapcsolatban nem állnak
rendelkezésre adatok. Ennyit szerettem volna mondani.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a választ. Tisztelt
közgyűlés, a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről. Köszönöm
szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 18 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.

12. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi
Regionális Területi Iroda Miskolci Irodájának tevékenységéről
Előterjesztő: Ujfalvi Lajos László, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci
Irodájának vezetője
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 16.
sorszám alatt.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő Ujfalvi Lajos
urat, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Területi
Iroda Miskolci Irodájának vezetőjét, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek
találja, szóban egészítse ki a tájékoztatót.
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Ujfalvi Lajos László: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés ismételten köszönöm a
lehetőséget, hogy a Nemzeti Vagyonkezelő működését a közgyűlés előtt
bemutathattuk. Ez a beszámoló a Nemzeti Vagyonkezelő struktúrájából adódóan egy
szelete csak a részvénytársaság tevékenységének, ugyanis a területi irodák ebben a
konstrukcióban az ingó és ingatlan vagyonnal kapcsolatos tevékenységben vesznek
effektíven részt. Tisztelettel szeretném újból elmondani azt a tényt, hogy a megyei
önkormányzat és a megye valamennyi önkormányzata kiemelt partnerként, ügyfélként
kapcsolatban áll a területi iroda tevékenységével, ennek részeként tavaly az országos
csúcs harmadik állomásaként Miskolcra invitáltuk a megye valamennyi
önkormányzatát, szép számban el is jöttek, és ott a szervezet stratégiájának
megfelelően beszámoltunk a munkatevékenységünkről, megismerhették azt. Ők is
beszámolhattak a települési feladatokról, és így talán közelebb kerülhettünk az
ügyfelekhez. Meg kell állapítsuk, hogy a Nemzeti Vagyonkezelő feladatköre szervesen
illeszkedik a megye Fejlesztési Stratégiájához, jelenleg is 47 olyan ügy van
folyamatban, ami a Stratégiában szerepel: ivóvíz vezeték hálózat fejlesztése, közúti és
infrastrukturális pályázatokhoz tulajdonosi hozzájárulások, egyéb szakmailag indokolt
ügyekben való részvétel. A falusi turizmussal kapcsolatos közös munkálkodásunk
bizonyítja azt, hogy közösen dolgozunk az emberek jóléte érdekében. Ez a munkánk
úgy gondolom, hogy nem hiábavaló, ennek egyik konklúziója, hogy idén február 1jétől egy új típusú regionális szintű struktúra alakult ki a Nemzeti Vagyonkezelőnél,
amely következtében 7 regionális iroda alakult az országban, és örömmel jelenthetem,
hogy az Észak-magyarországi regionális területet, amelyet négy megye alkot: Nógrád,
Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ezt a miskolci
Iroda koordinálja. Én nagyon szépen köszönöm a közgyűlés elmúlt négy évben végzett
segítségét.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a kiegészítést. A
tájékoztatót a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottságunk
véleményezte, kérem elnökét, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés, Iroda vezető úr tegnap
személyesen vett részt a Bizottsági ülésen, összességében elmondható, hogy egy
színvonalas anyagot kaptunk kézhez, ezt tudtuk áttanulmányozni. Ennek következtében
Bizottságunk a tájékoztatót 18 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett tudomásul vette és tudomásulvételre ajánlja 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. A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről. Köszönöm
szépen.
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Megállapítom, hogy a Közgyűlés 19 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
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 a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 17.
sorszám alatt.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő képviseletében
megjelent Hollósy János urat, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. hazai forrás divízióvezetőjét. Felkérem, hogy
amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót. Nem kívánja. Köszönöm
szépen. A tájékoztatót a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs
Bizottságunk véleményezte, kérem a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság
véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés, visszatérő napirendi pontról van
szó, a tájékoztatót Bizottságunk a tájékoztatót 15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és
3 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt most
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 16 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 3
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem a zárt ülés feltételeinek biztosítását.
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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: Kérdezem a közgyűlés tagjait, kinek van
javaslata, mondanivalója? Két hozzászólásra jelentkezőt látok, Dr. Kovács János
Főjegyző úr, és jómagam. Főjegyző úr, parancsolj.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés, mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Iroda
vezetője kértem szót az Egyebek keretében hozzászólásra. Tájékoztatni szeretném
önöket, ami részben köztudomású, hogy április 6-án egy választás előkészítési és
választásnapi folyamat végére értünk, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei eredmények
ismeretében is. Számos olyan újdonsága volt a választójogi eljárási törvénynek, mind
anyagi, mind eljárás jogi értelemben, amelyre a választási igazgatási szervek, a
választási társadalmi szervek: a szavazatszámláló bizottságok és a választási
bizottságok is meglehetős várakozással és izgatottsággal tekintettek, hiszen számos
olyan új intézményt vezetett be a választójogi törvény, amely még kipróbálva nem volt.
A puding próbája az evés, ez megtörtént, és a következőktől számolhatunk be.
Köztudomású, hogy a korábbi 176 egyéni választókerület helyett az új jogszabályok
értelmében 106 egyéni választókerület alakult ki az országban, Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében 7 egyéni választókerület kialakítására került sor: Miskolcon kettő, Ózd,
Sátoraljaújhely, Kazincbarcika, Mezőkövesd és Tiszaújváros székhelyű egyéni
választókerületek alakultak ki. Közismert, hogy a korábbi 750-hez képest 500 ajánlás
elég volt a jelöltté váláshoz, és nem ajánlószelvényeken, hanem ajánlóíveken kellett az
ajánlásokat megtenni. Ismert, hogy a határon túli magyar állampolgárok, amennyiben
nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel, szintén szavazhattak ezen a választáson,
pártlistákra szavazhattak. Az átjelentkezés jogintézménye is egy újdonság volt,
korábban ugyan ismerte a választójogi törvény az igazolással szavazást, azonban a
kettő között az a különbség, hogy az átjelentkezéssel szavazás során aki nem a
lakóhelyén szavazott, hanem a tartózkodási helyén, az immár az egyéni jelöltre is
szavazhatott. Korábban ez a szabály más volt. Természetesen változtak a külföldön
tartózkodók szavazásának a szabályai is. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében április 6án a választói névjegyzékben 553.680 fő választásra jogosult szerepelt, a megyében
819 szavazókör került ki kialakításra. Egy különleges számot még megosztanék, az egy
szavazókörös települések száma 274, ez nyilván Borsod-Abaúj-Zemplén megye
településszerkezetéből adódik, hogy ez egy ilyen nagy szám. El kell mondjam, hogy a
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felkészítések során, amikor a választási igazgatási szervek és tulajdonképpen a
bizottságok felkészítése zajlott, igen nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a rutint
kizárjuk a munkánkból, hiszen az csak veszélyeket hordozott volna magában és mi is
sokszor ismételtük el azokat a jogintézményeket, amelyeket még soha senki nem
próbált ki, és amelyek elé néztünk. Különösen nagy hangsúlyt fektettünk főbb
igazgatási szereplőkre, itt értem a jegyzőkönyvvezetőket, hogy ők megfelelően ki
legyenek képezve, hiszen az új szabályok értelmében a szavazókörökbe a választási
iroda vezetők már nem is mehettek be a választás napján, egyszerűen a
jegyzőkönyvvezető csak a technikai segédeszközökre, a saját tapasztalatára
támaszkodhatott. Újdonság volt az is, hogy a delegáltak száma jelöltekként 2 lehetett a
szavazatszámláló bizottságban, vagy az egy szavazókörben a választási bizottságban.
Izgatottan vártuk, hogy ez most gyakorlatilag milyen logisztikai kihívás elé állítja az
igazgatási szerveket. Ismert, hogy nagyon nagyszámú jelölések voltak, amennyiben
valamennyi jelölt ad abszurdum 2 delegáltat állított volna, akkor bizony a
szavazókörök nem tudták volna befogadni ezt az ilyen nagyszámú jelenlévőt.
Egyébként a jelöltek száma legkevesebb a 2. számú miskolci székhelyű
választókerületben 14 fő, míg a legtöbb a 4. számú kazincbarcikai székhelyű
választókerületben 21 fő. A választás napi eseményekben is természetesen voltak
változások, lényegi változások. Nem volt kampánycsend, ami nem azt jelentette, hogy
lehet akkor bármilyen kampánytevékenységet folytatni, hiszen nem lehetett választási
gyűlést tartani, politikai hirdetést megjelentetni, illetve a szavazókörök 150 méterén
belül nem lehetett kampánytevékenységet folytatni. Ennek a szabálynak most már a
tapasztalatok tükrében az lett a következménye, hogy gyakorlatilag nem érkeztek
kampánycsend sértéssel kapcsolatos bejelentések. A 150 méteres szabály miatt
egyébként valamennyi iroda vezető meglehetős várakozással volt, hogyan fog alakulni
és milyen kifogás dömping fog érkezni. Nem érkezett, gyakorlatilag elenyésző volt a
szavazás napi kifogásoknak a száma. Összességében megállapítható, hogy BorsodAbaúj-Zemplén megyében a szavazatszámláló bizottságok, az egy szavazókörös
település esetén a választási bizottságok, és valamennyi választási igazgatási szerv
abszolút törvényesen és rendben végezte a munkáját. Kipróbáltuk most már az új
választójogi törvényt, nagyon sok vonatkozásban egyszerűsítette a választási igazgatási
szervek munkáját is, és hát nyilván ki-ki választópolgárként el tudja dönteni, hogy az ő
szavazásának könnyítésére milyen kihatással volt. Még a választásnapi megjelenés
számát hadd mondjam el: az 1-es számú Miskolci székhelyű választókerületben volt a
legmagasabb a részvétel 63,01%, míg a legalacsonyabb a 3-as számú Ózd székhelyű
egyéni választókerületben volt, 53,58% adta le szavazatát. A választás eredményeként,
miután a megyében csak az egyéni választókerületi eredmények alakultak ki, az
országos listás a Nemzeti Választási Iroda, a Nemzeti Választási Bizottság hatókörébe
tartozik. Így a választás eredményeként
 az 1-es Miskolc székhelyű választókerületben Csöbör Katalin, a Fidesz-KDNP
jelöltje,
 a 2-es egyéni választókerületben Dr. Varga László, a Magyar Szocialista Párt, az
Együtt a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért, és a Magyar
Liberális Párt közös jelöltje,
 a 3-as egyéni választókerületben Riz Gábor, a Fidesz-KDNP jelöltje,
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a 4-es Kazincbarcika székhelyű választókerületben Demeter Zoltán, a FideszKDNP jelöltje,
 az 5-ös Sátoraljaújhely székhelyű választókerületben Dr. Hörcsik Richárd, a
Fidesz-KDNP jelöltje,
 a 6-os Tiszaújváros választókerületben Dr. Mengyi Roland, a Fidesz-KDNP
jelöltje, Elnök úr, és
 a 7-es Mezőkövesd székhelyű választókerületben Tállai András László, a FideszKDNP jelöltje nyerte a választást.
A fenti eredményekkel szemben jogorvoslati kérelem nem került benyújtásra, így
valamennyi egyéni választókerületi eredmény jogerős lett. Köszönöm szépen, hogy ezt
a tájékoztatást elmondhattam a tisztelt közgyűlésnek. Fontosnak tartottam, különösen
arra tekintettel is, mivel a választási igazgatási szervek munkája nem látványos és nem
feltétlenül a nagy nyilvánosság előtt zajlik, de igen nagy hangsúlyt fektettünk arra, és
én személyesen azért is tartottam nagy számú értekezletet is, azért tartottam fontosnak
a választókerületi jegyzőkkel az operatív kapcsolattartást, és azért tartottam fontosnak,
hogy valamennyi egyéni választókerületi jegyző szervezzen és tartson felkészítést a
jegyzőkönyvvezetőknek, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye semmiképpen ne
kövessen el hibát a választás végrehajtásában. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Főjegyző úr. A
megválasztott országgyűlési képviselőknek gratulálunk, munkájukhoz sok sikert
kívánok, és biztos vagyok benne, hogy mindannyiuk Borsod-Abaúj-Zemplén megye és
az itt élők érdekében fogja végezni a munkáját. Tisztelt közgyűlés, Egyebek napirendi
pontban én szeretnék még egy mondatos tájékoztatót adni arról, hogy a múlt héten
Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Isztambul régió egy szándéknyilatkozatot írt alá,
hogy a két régió között egy gazdasági, kereskedelmi együttműködési partnerség, egy
testvérmegyei regionális együttműködés jöjjön létre. Ennek jegyében egy isztambuli
üzletemberekből és politikai vezetőkből álló delegációt várunk júniusban megyénkbe,
reményeket fűzünk ahhoz, hogy ennek az együttműködésnek az lesz az eredménye,
hogy tovább bővül a megyénkben működő vállalkozások exportja, illetve több olyan
befektető érkezik hozzánk, amely a foglalkoztatás bővítését elősegíti.
Köszönöm szépen mindenkinek a mai közgyűlésen való részvételét, a mai közgyűlést
ezennel bezárom.

Dr. Kovács János
főjegyző

Dr. Mengyi Roland
a közgyűlés elnöke
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