Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1015-29/2014.
Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 17. napján
10:00 órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

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

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

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

Szalai Szabolcs
Szamosvölgyi Péter
Szeles András
Török Dezső
Vadnai Zoltán
Vitális István

Távol:
Bíró László, Csabai Gyula, Szegedi Judit Katalin (később érkezett), Szitka Péter, Tóth
Gábor (később érkezett), Vécsi István
Meghívottak:
A. Nem közgyűlési tag országgyűlési képviselők
1. Csöbör Katalin
2. Demeter Zoltán
3. Hörcsik Richárd
4. Tállai András
5. Varga László
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. Wächter Balázs, vezető tervező, Vitál-Pro Kft. (meghívó

megjelent
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
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szerinti 2. napirend)
2. Koszorú Lajos, ügyvezető, Város-Teampannon Kft. (meghívó
szerinti 2. napirend)
3. Török Zoltán, NORDA (meghívó szerinti 2. napirend)
4. Pelcz Gábor, üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes, Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. (meghívó szerinti 5.
napirend)
5. Kocsis Tibor, közszolgáltatási igazgató, Borsod Volán Zrt.
(meghívó szerinti 5. napirend)
6. Vizi Zsolt, műszaki lebonyolítás vezető, MÁV Zrt. (meghívó
szerinti 5. napirend)
7. Bakos Csaba, MÁV-START Zrt. (meghívó szerinti 5.
napirend)
8. Garamvölgyi Mihály, MÁV Zrt. (meghívó szerinti 5.
napirend)
E. 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
F. 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
G. a sajtó képviselői
1. Észak-Magyarország
2. Európa Rádió
3. Irány TV
4. KULCS Magazin
5. Magyar Nemzet, Liszkay László
6. MIKOM Kft.
7. MTI
8. Putnok Városi TV
9. Rádió M
10. RTL Klub
11. Szent István Rádió
12. TV2

igen
igen
igen

igen
igen
igen
igen

nem
nem
nem

nem
nem
nem
nem
nem

igen
nem
nem
igen
nem
igen
nem
nem
nem
nem
nem
nem
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13. Zemplén TV

nem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Szombatiné Dr. Sebők Emese aljegyző, Dr. Sáfrány
Borbála, a Szervezési-, Jogi és Pénzügyi Osztály vezetője, Czeglédiné Vitárius Ágnes,
pénzügyi csoportvezető, Dr. Varga Máté, a Terület- és Vidékfejlesztési Osztály
képviseletében, Simon Gáborné informatikai ügyintéző, Nagy Istvánné
jegyzőkönyvvezető.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.

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 szavazógépeket; és egy jelenléti szavazást is
kérek. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy 24 igen szavazat jelzi,
hogy a közgyűlésünk határozatképes.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a mai közgyűlés
napirendjére.
Kérdezem a közgyűlés tagjaitól, egyéb napirendi javaslat van-e? Amennyiben igen,
kérem szíveskedjenek azt megtenni. 1 hozzászólásra jelentkezőt látok, Lukács
képviselő úr, parancsoljon.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt képviselő társak,
egy szervezet életében két fontos elem van, az egyik a tradíciók tisztelete, a másik
pedig a megújulás készsége és képessége. Tisztelettel kérdezem Elnök urat, hogy az a
napirend, amit ma kézhez kaptunk, illetve az elmúlt napokban kézhez kaptunk az
szakít egy hagyománnyal. Szakít azzal, ami a rendszerváltozás óta egyetlen
képviselőtestület utolsó tervezett ülésén nem maradt el, hogy értékelje saját
tevékenységét a ciklusban. Erről a mai ülésen szervezett formában önálló napirendként
nem tárgyalhatunk, tisztelettel kérdezem, hogyan tekint erre az ügyre. Köszönöm
szépen és várom megtisztelő válaszát.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Akkor ezt most nem mint napirendi
javaslatot értékelem. Köszönöm nagyszerű, kampány ízű felszólalását képviselő úr, de
akkor ez nem napirendi javaslat volt. Ha tőlem azt kérdezi, hogyan értékelem, az nem
azt jelenti, hogy napirendre tesz javaslatot. Mielőtt majd válaszolnék erre a kérdésre,
fordulok itt a Főjegyző úrhoz és kérdezem, hogy a képviselő úrtól, a Szocialista
frakciótól érkezett-e napirendi javaslat írásban a mai közgyűlésre. Nem érkezett.
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Képviselő úr hogyan értékeli akkor ezt, hogy nem érkezett egyéb napirendi javaslat, de
ahogy említette a szervezet életében a megújulás fontos. Most erre az oldalra helyeztük
a hangsúlyt. Sajnos mindig ezzel jár, hogy amikor közeledik a kampány, a Szocialista
frakcióból mindig értelmetlen és az ügyet előre nem vivő hozzászólások jönnek.
Nos, ahogy látom egyéb napirendi javaslat nincsen. Ez a közgyűlés a munkára helyezte
a hangsúlyt, most is a munkára, nem az értékelésre. Ma nagyon fontos dolgot kell,
hogy elfogadjunk, kérem a Szocialista frakció tagjait is, hogy erre koncentráljunk, és
ne a kampányra, ami most előttünk áll. Tudom, hogy ez önöket zavarja, mert soha nem
volt meg a frakciójuk, soha nem volt itt minden képviselő, aki dolgozott volna. Nem
úgy mint a FIDESZ frakció, aki mindig gondoskodott a határozat képességről.
Mivel egyéb napirendi javaslat nem érkezett, kérem, szíveskedjenek szavazni a
napirendi javaslat elfogadásáról. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 19 igen
szavazattal
1
nem szavazattal
4
tartózkodással elfogadta a napirendi
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
49/2014. (IX. 17.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének
megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 17-ei
rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről, 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
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program egységes
szerkezetbe foglalt végleges változata, valamint a kapcsolódó területi
hatásvizsgálat elfogadására
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
3. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2014. I. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő:
Riz Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság
elnöke
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4. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságainak 2013.2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
a közgyűlés bizottságainak elnökei
5. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről
Előterjesztő:
Dávid Ilona, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. elnökvezérigazgatója,
Dr. Sárközi György, az Észak-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt. leánytársasága BORSOD VOLÁN Zrt.
vezérigazgatója
6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja és
Alkotói Díja 2014. évi odaítélésére
Előterjesztő:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
7. Egyebek

1.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről, 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

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A tájékoztatót a bizottságaink
véleményezték, elsőként kérem a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottságunk
elnökét, tájékoztasson minket.
Időközben megérkezett Tóth Gábor képviselő úr.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök
úr, tisztelt közgyűlés, Bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta, sajnálatos módon
nem volt a Bizottság határozatképes, mivel több képviselő nem jelent meg az ülésen,
így a határozati javaslatot 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
A rendelet módosítását viszont 5 igen, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A Bizottság nem volt határozatképes, ám
ilyenkor is kötelességének és feladatának érezte, hogy tárgyalja a napirendet. A
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Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság elnökét kérdezem,
hogy ismertesse a bizottsága véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr. A Pénzügyi Bizottság 2014. szeptember 15-én,
hétfőn tárgyalta a pénzügyi tájékoztatót. Érdemi vita a tájékoztatóval kapcsolatban nem
alakult ki, bizottságunk 12 igen, 4 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett fogadta el a
határozati javaslatot, ugyanilyen szavazati aránnyal a rendelet-tervezetet elfogadta,
elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságunk elnöke nincs itt,
helyettesítéséről gondoskodott.
Miklós Árpád, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés bizottságunk szeptember 16án tárgyalta a javaslatot és sajnos ez sem volt határozatképes, 1 híján, mert 17 tagú a
bizottság és nyolcan voltunk jelen. 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja, illetve a határozati javaslatot is 8 igen, 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm az informális tájékoztatót, ahogy
hallottuk a Bizottság itt sem volt határozatképes. Kérdezem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük, javaslatuk van,
szíveskedjenek azt megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom.
Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet és egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni elsőként a napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet
elfogadásáról. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 17 igen
szavazattal, 3 nem szavazattal, 5
tartózkodással elfogadta a rendelettervezetet.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelete
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.

7

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 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.
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő
második napon hatályát veszti.
A rendelet mellékletét képező 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 4., 5., 6. sz. mellékletek a jegyzőkönyv
mellékletét képezik, megtalálhatók a Mellékletek között 04. sorszám alatt.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a
napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 19 igen
szavazattal, 3 nem szavazattal, 3
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
50/2014. (IX. 17.) határozata
Tárgy: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és
elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Felelős:
Határidő:

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
azonnal
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2.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program egységes
szerkezetbe foglalt végleges változata, valamint a kapcsolódó területi
hatásvizsgálat elfogadására
Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 05. sorszám alatt.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál
Wächter Balázs urat, a VitalPro Kft. vezető tervezőjét, valamint Koszorú Lajos urat, a
Város-Teampannon Kft. ügyvezetőjét. A javaslatot mindhárom bizottságunk
véleményezte, gondolom kettő ezúttal sem volt határozatképes. Ennek ellenére
kérdezem először a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottságot az álláspontjukról
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök
úr, bizottságunk ennél a napirendi pontnál sem volt határozatképes, de úgy gondoltuk,
hogy az előterjesztést a bizottság tagjainak kérésére megtárgyaltuk, és állásfoglalásunk
alapján 5 igen, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett a tisztelt közgyűlésnek
elfogadásra ajánlja. 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 19 igen, 0
nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta azt a fejlesztési programot, amely
három részprogramból áll. Természetesen a stratégiai, az operatív és a
környezetértékelést is egyhangúan ajánlja a közgyűlésnek elfogadásra.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság véleményét kérdezem.
Miklós Árpád, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés a mi bizottságunk ekkor sem
volt határozatképes, de a jelenlévő 8 képviselő megszavazta. 8 igen, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Tájékoztatom a tisztelt
közgyűlést, hogy a stratégiai részprogram, az operatív részprogram egy hosszú
társadalmasítási folyamaton esett át. Minden beérkező javaslatot, kiegészítést,
amennyiben azt a jogszabályok elérhetővé tették, bedolgoztuk a stratégiai
programunkba. Ezen kívül az operatív programokért immár külön-külön is felelős
szaktárcák is véleményezték a stratégiai és operatív programunkat. Jóváhagyólag
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kiegészítő javaslatokat természetesen küldtek, ezek szintén beépítésre kerültek a
stratégiai programunkba, ezért el lehet mondani, hogy egy nagyon erős stratégiai rész
és operatív részprogrammal nézünk a jövő elé. Időközben, ahogy arról önök bizonyára
tudomást szereztek a közel 11.500 milliárd forintos fejlesztési forrásokat tartalmazó
partnerségi szerződést az Európai Bizottság elnöke és Magyarország miniszterelnöke
aláírta, tehát megnyílt az út a fejlesztések, gazdaságfejlesztés és a területfejlesztés,
vidékfejlesztés újabb forrásainak bevonására. Mi ezt felkészülten várjuk, amennyiben a
programunk elfogadásra kerül.
Ez egy nagyon komoly anyag, nagyon hosszú távra képes meghatározni egy
területfejlesztés fejlődési irányait. Kérem most, amennyiben kiegészítésük, javaslatok,
kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Itt vannak a vezető tervezők,
akik választ tudnak adni. Várom a hozzászólásokat. Elsőként Pasztorniczky képviselő
úr.
Időközben megérkezett Szegedi Judit képviselő asszony.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés, két
témát emelnék ki ebből a fejlesztési programból, amit ugyan már többször tárgyaltunk
és ha minden igaz, ez a végleges. A bizottsági ülésen valami olyasféle hangzott el,
hogy ez az anyag majd még vissza fog jönni a közgyűlés elé, nem tudom. A két téma
közül az egyik az, amihez mi ugyan nem ehhez kapcsolódó módosító indítvány, hanem
önálló frakció javaslatunkat már elmondtuk korábban. Látható a megyén belüli
kettészakadás, három kiemelt térségen kívüli, ha jól emlékszem 12 kistérség
leszakadását megállító programrész ebből a fejlesztési programból. Véleményünk
szerint ennek egy külön fejezetben szerepelni kellett volna benne, lehet, hogy ebben mi
is részesek vagyunk, hogy nem dolgoztunk ki erre egy külön módosító indítványt.
Mindenképpen azt kell mondjuk, hogy ezt hiányoljuk az anyagból. A másik, amit
hiányolunk belőle, az egy egészen friss dolog, mert a napokban kaptam meg a Nemzeti
Innovációs Hivataltól egy anyagot, az Észak-magyarországi régió Intelligens
Innovációs Szakosodási programjáról, amelynek a kidolgozásához most kezdene
hozzá. A kormány novemberben fogja tárgyalni, én örültem volna és szükségesnek
tartanánk itt a frakció nevében mondom, hogy ezt a programot is bele kellett volna
építeni a Fejlesztési Programba. Mert többek között olyan fejezet is van az operatív
programrészben, hogy innováció vezérelt gazdaságfejlesztés. Na mármost, ha ez csak
most fog elkészülni, akkor nyilván a végleges program nem tartalmazza, tehát
részünkről ezt hiányoljuk még belőle. Ezen kívül természetesen hatalmas anyag,
hatalmas munka van benne. Nyilván közös érdekünk az, hogy az Európai Uniós
forrásokat maximálisan le tudjuk hívni és fel tudjuk használni, tehát ezért fogjuk
megszavazni. Mindenesetre ezeket a hiányosságokat szerettem volna szóvá tenni.
Köszönöm.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Lukács
képviselő úr, parancsoljon.
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Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt képviselőtársak,
frakciónk álláspontja viszonylag egyértelmű, mégpedig az, hogy az anyag óriási
változáson ment át az első változattól nézve, folyamatosan végig. Szenvedélyes vitáink
voltak, ilyenkor kritikai és javító szándékú felvetéseinket elmondtuk. Fölvetettük a
koherencia zavarokat, a súly aránybeli problémákat, hogy mik hiányoznak, illetve
miket tartunk belső ellentmondásoknak. Bár a politikai vezetés részéről, hasonlóan a
mai első napirendhez, kioktatásban részesültünk, de örömünkre szolgál, hogy az
előterjesztés gondozói viszont figyelembe vették és beépítették az anyagba. Éppen
ezért képviselőcsoportunk támogatni tudja az előterjesztést, bár nem tekintjük ma sem
tökéletesnek, mégis azt mondjuk, hogy ez egy lehetőség. Nem garancia arra, hogy a
jövőben egy dinamikus fejlődés indul el a megyében, de lehetőséget teremt arra, hogy
az a változás bekövetkezzen, amelyre mindannyian egyformán, jó szándékkal várunk.
Ahhoz, hogy ebből a fejlesztési tervből valami legyen, ahhoz természetesen még sok
minden szükséges. És lehet, hogy politikai kampány ízűnek tűnik, mégis úgy érzem,
hogy a megvalósítás feltételeihez elsődlegesen az kell, hogy elfogadásra kerüljenek
azok az operatív programok, amelyek szinkronban vannak a jelen előterjesztéssel, hogy
ezt követően olyan pályázatok kerüljenek kiírásra, amelyek szolgálják és forrással
támasztják alá mindazokat a célokat, amelyek megfogalmazásra kerültek és
természetesen kell hozzá egy korrekt pályáztatási és értékelési rendszer is. Ha mindez
működni fog és ma úgy tekintünk rá, hogy működhet jól, akkor meggyőződésünk
szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megye a következő években fejlődési pályára állhat. Mi
ebben részt kívánunk venni, segíteni kívánjuk a megye szereplőit, mind a gazdasági,
mind a civil, mind a többi szervezetet, ugyanakkor azt kérjük és azt várjuk el a majdani
leendő megyei vezetéstől, hogy tartsa tiszteletben azokat a döntéseket, amelyeket
közösen, a megye széles közvéleményét bevonva meghoztunk. Mindezek alapján jó
szívvel fogjuk támogatni az előterjesztést. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Több
hozzászólásra jelentkezőt nem látok. Megkérem a jelenlévő vezető tervezőket, hogy
kívánnak-e az elhangzott véleményekre választ adni. Parancsoljon.
Wächter Balázs, Vitál Pro Kft.: Tisztelt közgyűlés, tisztelt Elnök úr, az első kérdésre
én válaszolnék, a másikra, amit Pasztorniczky úr tett fel, Török Zoltán.
Azt érzem, hogy társadalmi szempontból a megye egészében szükséges egy
felzárkózás, tehát nem érzem én élesnek a területi leszakadást. Itt elsősorban
társadalmi csoportokról van szó és itt igyekeztük a program egészében érvényesíteni.
Másrészről pedig ezeket a preferenciákat részben kormányzati döntések nyújthatják,
tehát az EMMI-nek van egy ilyen programja, ami a hátrányos helyzetű kistérségekben
szociális foglalkoztatási típusú felzárkózást szolgálna. Illetve a másik, amit
megemlítenék és a koncepció tartalmazna, az a beruházási adókedvezmény, amely
szintén megjelenik a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben. Ez nem egy fejlesztés
politikai támogatási eszköz, hanem egy szabályozási típusú eszköz, amely az
adópolitikának a része. Tehát ezek kormányzati hatáskörben vannak és ezeket nyilván
üdvözölni kell és élni kell ezekkel a lehetőségekkel, ami rendkívül fontos a térség
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számára. Az innovációhoz egy apró megjegyzés, itt is meggyőződésem, hogy az
innovációra nem feltétlenül csak a térségben kell koncentrálni, hanem a mikro-,
kisvállalkozások körében is el kell indítani a megye egészében, hiszen mindenkinek
egy kicsit meg kell újulni, előre kell lépni, legyen az egy autószerelő, egy
szépségszalon, vagy adott esetben valamilyen faipari vállalkozás, mindenkinek
törekedni kell a folyamatosan magasabb szintű megoldásokra, és újszerűbb
alkotásokra. Ilyen típusú akciót tartalmaz a program. A program kidolgozásában részt
vettek a NORRIA munkatársai, tehát az Észak-magyarországi Innovációs Ügynökség
munkatársai, akik vélhetően szerepet kapnak az S3 stratégia kidolgozásában is majd.
Utolsó mondatként én köszönöm az együttműködést a közgyűlésnek, a közgyűlési
tagoknak és munkatársaknak, én azt hiszem, hogy hatékonyan dolgoztunk a
programon, dokumentumokon együtt az elmúlt időszakban, akár csak a stratégiai
környezeti vizsgálatot végző kollégákkal együtt köszönöm.
Török Zoltán, NORDA: Folytatnám azt, amit Wächter Balázs elkezdett, de nem
fejezte be, mert átadta nekem a szót. Az S3 Stratégiával kapcsolatban csak azt tudnám
mondani, hogy készült regionális szinten egy innovációs stratégia, amit a NORRIA
készített el. Ez jelen pillanatban a kormány elé fog menni döntésre úgy, hogy holnap
fogja tárgyalni a megyei munkacsoport. 6 munkacsoport lesz, ezt elmondtam
Területfejlesztési Bizottsági ülésen, és remélhetőleg egy olyan S3 Stratégia kerül ki
országos szinten, amit az Európai Bizottság is el fog fogadni, hiszen előfeltétele annak,
hogy az operatív programokat elfogadja, hogy S3 Stratégia legyen. Ahogy mondtam
bizottsági ülésen is, elképzelhető az, hogy pontosan ilyen ügyek miatt az operatív
program leendő kommentjei miatt, ezt az operatív programrészt elképzelhető, hogy
tárgyalni kell. Ezért mondtam, amit mondtam és utalt rá képviselő úr. Én szintén
szeretném megköszönni a munkát a közgyűlésnek, szeretném azt, hogy valóban
eredményes és hasznos legyen ez a program a megye számára. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Wächter Balázs és Török
Zoltán uraknak a kiegészítést és választ. Más jelentkező nem volt, a válasz elhangzott.
Az előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról. Köszönöm
szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 25 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
51/2014. (IX. 17.) határozata
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Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program egységes szerkezetbe
fogalt végleges változata, valamint a kapcsolódó területi hatásvizsgálat elfogadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program egységes szerkezetbe fogalt végleges
változata, valamint a kapcsolódó területi hatásvizsgálat elfogadására vonatkozó
javaslatot és a következő határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program - annak
stratégiai és operatív része - valamint a kapcsolódó területi hatásvizsgálat
dokumentumait a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Felelős:
Dr. Mengyi Roland elnök
Határidő: azonnal
2. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt,
hogy a dokumentum közzétételéről, illetve az illetékes szerveknek történő
megküldéséről a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően
gondoskodjon.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
A határozat mellékletei (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai
részprogram – végleges változat –, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Program Operatív részprogram – végleges változat –, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Fejlesztési Program Környezeti értékelése – végleges változat –) a jegyzőkönyv
mellékletét képezik, megtalálható a Mellékletek között 06. sorszám alatt.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját,
amelyet ennek a hatalmas anyagnak az elkészítésében végzett.

3.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2014. I.
félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Riz Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság
elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 07. sorszám alatt.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Felkérem az előterjesztő Riz Gábor Alelnök
urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság elnökét, hogy amennyiben
szükségesnek találja, egészítse ki a beszámolót.
Riz Gábor, a közgyűlés alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés, gondolom,
hogy a Bizottságunk eredményes munkáját visszanézve, nagyon sok olyan érték került
be a megyéből, amely nyilvánvalóan tovább öregbíti megyénk hírnevét, úgy épített,
mint tárgyi termékkörben is. A Bizottságnak sajátos feladata van, segíti azoknak a
termékeknek a mielőbbi megismertetését, amelyek a Bizottság döntési körébe kerülnek
be. Két alkalommal ült össze a Bizottságunk, mindkét alkalommal nagyon sok értékes
anyag került elénk. A Bizottság döntő többségében elfogadta azokat a javaslatokat,
amelyekkel a települések éltek helyi értékeiket tekintve. Arra biztatnánk továbbra is a
településeinket, hogy alakítsanak helyi értéktár bizottságot. Legyenek minél
aktívabbak, hiszen számtalan olyan épített tárgyi és élő örökség elemünk van, a
termékeket sem figyelmen kívül hagyva, amelyek okkal-joggal tartanak igényt arra,
hogy fölkerüljenek arra a palettára, amelyet megyei értékeknek tekintünk. Köszönöm
valamennyi bizottsági tagnak, képviselő tagnak azt a munkát, amelyet kifejtett. Én úgy
gondolom, hogy bár minden olyan konszenzusos megoldásokat szülne, mint a mi
bizottságunkban lévő szakemberekkel elvégzett munka. Úgy gondolom, hogy közös
élmény volt az, hogy megyénk értékeit politikai hovatartozástól függetlenül közösen
gazdagíthattuk. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm Alelnök úr, a beszámolót 2
bizottságunk véleményezte, elsőként a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és
Koordinációs Bizottságunk elnökét kérem, ismertesse a Bizottsága véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés, a Pénzügyi Bizottság a Megyei
Értéktár első féléves működéséről szóló beszámolót 18 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett elfogadta, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek. Ezzel méltatva,
elismerve azt a munkát, amit a Bizottság végzett.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Társadalmi, Nemzetiségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságunk elnökét kérdezem.
Miklós Árpád, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság alelnöke: Tisztelt Alelnök úr, tisztelt közgyűlés a mi bizottságunk is 8 igen,
0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja, de egy híján nem volt
határozatképes most sem.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a véleményeket.
Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük, javaslatuk van, szíveskedjenek azt most megtenni. Lukács képviselő úr,
parancsoljon.
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Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Először Alelnök úrnak, az
Értéktár Bizottság vezetőjének szeretném megköszönni hasonló módon azt a munkát,
amit a Bizottság vezetőjeként nagyon nagy felelősséggel végzett. Úgy érzem, valóban,
hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye kulturális, természeti, épített örökségét tekintve,
vallási, egyházi értékeit tekintve, szellemi örökségét tekintve, az egyik leggazdagabb
tárháza az értékeknek. Mégis bizonyos fokig elkeserítő az, hogy a települések jelentős
részében, döntő többségében ma még nem alakult meg a helyi értéktár bizottság. Éppen
ezért bár nagyon sok értékkel foglalkoztunk örömmel és jó szívvel, mégis úgy érzem,
hogy ez az év nem nagyon kedvezett az ilyen típusú munkának, hiszen egyik kampány
érte a másikat. Három választás zajlott le, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Ugyanakkor azt szeretném kérni és javasolni, hogy a következő időszakban mindazok,
akik szerepet kapnak ebben a munkában, elsődleges feladatuknak tekintsék, hogy
minél szélesebb körben, módszertani segítséget nyújtva a helyi szakembereknek,
kezdeményezzék és ösztönözzék, hogy jöjjenek létre, ha nem települési, akkor
település csoportok szintjén, mikro térségenként azok a helyi bizottságok, akik valóban
gondozni tudják, föl tudják tárni vagy később menedzselni képesek ezeket az értékeket.
Túl sok az az érték, ami kallódik, amit a közvetlen környezet sem ismer és nem értékel,
éppen ezért ez valamennyiünk közös felelőssége. Azoknak is, akik a következő
testületben már nem lesznek jelen, hogy legyenek generátorai, generálói annak a
munkának, ami helyben az értékek kezelésével, gondozásával foglalkozik. Én
köszönöm mindazoknak valóban, képviselőként, a bizottság tagjaként is azt a munkát,
amit végeztek és sok sikert kívánok a következő bizottságnak. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Több hozzászólásra
jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Megkérdezem Riz Gábor Alelnök urat,
kíván-e reagálni az elhangzottakhoz. Nem kíván.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról. Köszönöm
szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
52/2014. (IX. 17.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2014. I. félévi
tevékenységéről.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) megtárgyalta
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2014. I.
félévi tevékenységéről szóló beszámolót, és az alábbi döntést hozza:
A Közgyűlés elfogadja a Bizottság 2014. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős:
Dr. Mengyi Roland, a Közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

4.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságainak
2013.-2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: a közgyűlés bizottságainak elnökei

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 08. sorszám alatt.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Felkérem a bizottságok elnökeit, hogy
amennyiben szükségesnek tartják egészítsék ki a beszámolót. Elsőként a
Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnökét kérdezem.
Farkas Félix, a Foglalkoztatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: Elnök úr, a
bizottságunk ezt az előterjesztést is megtárgyalta. Természetesen, mint a Bizottság
elnöke köszöntem meg a 4 éves munkát a Bizottság tagjainak. Megköszöntem azt is,
hogy a közgyűlés felé tett javaslataikkal segítették az eredményes munkavégzést. Ennél
az előterjesztésnél sem voltunk határozatképesek, ennek ellenére a jelenlévő 8
bizottság tag 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta és
elfogadásra ajánlja a tisztelt közgyűlésnek.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságunk elnökét kérdezem.
Miklós Árpád, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság alelnöke: A Bizottsági ülésre Elnök asszony sem tudott eljönni, nem
voltunk határozatképesek, de 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
elfogadtuk és mindenkinek köszönjük a 4 éves ciklusban a munkáját.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Végül a Pénzügyi,
Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság elnökét kérdezem.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm szépen Elnök úr. Tisztelt közgyűlés a Pénzügyi Bizottság 18 igen,
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0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a bizottságok beszámolóját. Én
ezúttal is köszönöm a bizottsági tagoknak az elmúlt 4 éves munkáját, köszönöm azt,
hogy rögtön a megalakulás után hozzákezdtünk és rendeztük a működésünk területén
azt a néhány anomáliát, ami folyamatos veszteséget okozott a működésben. Utána
elkezdődött egy intézményi átszervezés, ezek után pedig belevágtunk és egy stratégiai
programot, illetve egy fejlesztési tervet raktunk össze. Hangsúlyozom, ez kifejezetten
olyan jellegű munka volt, ami a Bizottság teljes szakapparátusát igénybe vette. Ezt a
munkát köszönöm nekik az elmúlt időszakra vonatkozóan.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, bármelyik bizottság munkájához
kérdésük, kiegészítésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Elnök
asszony, parancsoljon.
Szegedi Judit, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr. A Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat
Vizsgáló Bizottságnak jómagam voltam az elnöke, 2 évig dolgoztunk együtt a
Bizottság tagjaival. Szeretném megköszönni a munkájukat, a közös együtt
gondolkodást. És külön szeretném megköszönni a Hivatal dolgozóinak a munkáját, a
Szervezési és Jogi Osztállyal voltunk egészen szoros kapcsolatban. Én magam most
voltam először bizottsági elnök és nagyon sokat segítettek itt az előkészületekben és
hogy a feladatomat jól lássam el. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Több hozzászólásra
jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat
kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati
javaslat elfogadásáról. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
53/2014. (IX. 17.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságainak 2013.-2014. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságainak 2013-2014. évi tevékenységéről
szóló beszámolót.
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Felelős:
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

5.

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről
Előterjesztő: Dávid Ilona, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. elnökvezérigazgatója,
Dr. Sárközi György, az Észak-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt. leánytársasága BORSOD VOLÁN Zrt.
vezérigazgatója

A
napirend
előterjesztései
(Tájékoztató
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
tömegközlekedési helyzetéről – vasúti közlekedés –, Tájékoztató Borsod-AbaújZemplén megye tömegközlekedési helyzetéről és a BORSOD VOLÁN Zrt. szolgáltatási
tevékenységéről) a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálhatók a Mellékletek között
09. sorszám alatt.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztők képviseletében
Pelcz Gábor urat, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. üzletfejlesztési
vezérigazgató-helyettesét, valamint Kocsis Tibor urat, a Borsod Volán Zrt.
közszolgáltatási igazgatóját, továbbá Vizi Zsolt urat, a MÁV Zrt. Fejlesztési és
Beruházási Főigazgatóság Műszaki Lebonyolítás Vezetőjét, Bakos Csaba urat, a
MÁV-Start Zrt. Miskolc Területi Személyszállítási és Vontatási Központ vezetőjét,
valamint Garamvölgyi Mihály urat, a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési
Főigazgatóság Miskolc Területi Igazgatóság igazgatóját.
Felkérem először Pelcz Gábor urat és Kocsis Tibor urat, majd azt követően Vizi Zsolt
urat, Bakos Csaba urat, illetve Garamvölgyi Mihály urat, hogy amennyiben
szükségesnek találják, akkor egészítsék ki a tájékoztatót.
Nem kívánják kiegészíteni a tájékoztatót. Amennyiben fölmerül kérdés, arra választ
adnak.
A tájékoztatót két bizottságunk véleményezte. Elsőként a Pénzügyi, Terület- és
Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottságunk elnökét kérdezem, ismertesse a
Bizottság véleményét.
Török Dezső, a Pénzügyi, Terület- és Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság
elnöke: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt közgyűlés, a Pénzügyi Bizottság hétfő
délután tárgyalta mind a két tájékoztatót. Két nagyon színvonalas tájékoztatót
vehettünk kézbe, melyek tárgyalása során azt kell, hogy mondjam, élénk vita nem
alakult ki a Bizottságban, így mindkettő tájékoztatót 18 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra, tudomásul vételre ajánlja a közgyűlésnek.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Társadalmi,
Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságot kérdezem.
Miklós Árpád, a Társadalmi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló
Bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, tisztelt vendégek, én is
megköszönöm a színvonalas tájékoztatót, nagyon részletes volt. A mi bizottságunk
annak ellenére, hogy itt sem volt határozatképes, 8 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt most megtenni. Lukács képviselő úr, parancsoljon.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm szépen a szót Elnök úr, tisztelt képviselő
társak, valóban a bizottsági üléseken, főleg a Pénzügyi Bizottság ülésén nem alakult ki
élén vita, olyannyira, hogy nem volt hozzászólás. De teljes mértékig egyetértetünk
azzal, hogy két színvonalas előterjesztést kaptunk, amely elismerést érdemel, hiszen
korrekt módon mutatja be mindazt a feltétel rendszert, amely között e két fontos
közszolgáltatás működik. Nem véletlenül mondom a közszolgáltatást, hiszen korábban
egymással szemben is piaci helyzetben volt a MÁV és a VOLÁN, ki mennyi utast
szállít, hogyan tudják elsősorban egymástól elvenni az utasokat. Ma már kiderült az
előterjesztésekből néhány évvel ezelőtt, hogy egy koordinált tevékenység zajlik, ahol
mindenkinek meg van a szerepe, a feladata, és meg van az az elsősorban központilag
szabályozott feltételrendszere, amely a működést alapvetően meghatározza. Tehát azt,
hogy a gazdálkodás milyen színvonalú, milyen sikerű, nem elsősorban a két szervezet
belső viszonyai, hanem azok a díjtételek, támogatási feltételek adják meg, amelyek
kormányzati szintektől függenek. Ugyanakkor úgy hiszem érdemes szót ejteni arról is,
hogy amíg maximális elismerés illeti az előterjesztéseket, utasként az utazóközönség
már nem ennyire 100%-ig elégedett. Ha azt nézzük, hogy a vonatközlekedésben
milyenek a menetrendek és milyen a késések gyakorisága, még a legfontosabb
fővonalon is, akkor úgy érzem, hogy nagyon sok kritika hangzik el. Ha azt nézzük,
hogy a szárnyvonalakon milyen a kocsik állapota, tisztasága, korszerűsége, akkor
szintén rengeteg kritika hangzik el. Az előző években jó néhányszor beszéltünk arról,
és ez nem most alakult ki természetes módon, nem a mostani vezetés hibája, nem a
mostani szervezetek hibája, hogy milyen elavult az a járműpark, amely akár a MÁV,
akár a VOLÁN járatokon rendelkezésre áll. Ennek megfelelő, hogy milyenek a
költségviszonyok is. Sokkal jobb volna, ha azokat az uniós forrásokat és hazai
forrásokat hasznosítva korszerűbb járműparkkal, korszerűbb feltételrendszerek között
lehetne működni. Látjuk a fejlődést, érzi ezt a megye lakossága is, ugyanakkor úgy
hiszem, hogy elégedettek a szolgáltatások milyenségével mégsem lehetünk teljes
mértékig. És van azért egy új, nem új, egy mindig meglévő szegmens, amelyről nem
nagyon beszélünk, hogy mennyire versenytársa az egyéni közlekedés, a
személygépkocsi a tömegközlekedésnek. Úgy hiszem, hogy itt is a költségek, a
menetidő, a megbízható menetrend mind-mind befolyásoló tényezők, amin érdemes
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elgondolkozni. Én csak abban bízom, hogy nem lesz távoli az a jövő, amikor a megye
közlekedéséről beszélve beszélhetünk majd a vízi közlekedésről, sőt talán majd a légi
közlekedésről. Ugyanakkor még egyszer a végén köszönöm a két színvonalas
előterjesztést.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pasztorniczky képviselő
úr.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm. Tisztelt közgyűlés, tisztelt
előterjesztő urak, először a MÁV-val kapcsolatos kérdéseimet tenném fel. Méghozzá
azzal kezdeném, ami engem a legjobban érint és itt két képviselőtársam, Aros és
Szamosvölgyi polgármesterek személyében is, ez pedig a Szerencs-Sátoraljaújhely
vonal villamosítási ügye, amelyről az anyagban olvasható sommásan, hogy sajnos a
tervezési fázison nem jutott túl anyagi források hiányában. Hát ezt sajnos jól tudjuk,
tapasztaljuk nem 25 éve, hanem 50 éve lassan. Végül is a mi térségünk, amin ez a talán
80-as vonal halad, ez valamikor vasúti fővonal volt és ezen fejlesztések elmaradása
következtében központilag felszámolták a fővonal jellegét, megszüntették a
kétvágányos jellegét és fokozatosan sorvad ez a vonal. És kérném és felhívnám a
következő közgyűlés figyelmét, hogy fordítson erre kiemelt figyelmet, ugyanis ez a
térség vasúti megközelítés szempontjából hátrányos helyzetben van a megyén belül is.
Még a vasúthoz tartozik egy olyan, amit vasút közeli szakértőktől tudok, a gyorsvonati
pótlék felhasználása, ami országosan 10% körül mozog, ezen a vonalon 70%-os arányt
ér el, tudomásom szerint ezt vagonfelújításra fordítják. Nos ehhez képest felújított
vagonokat nem nagyon látunk, illetve nem nagyon utazhatunk ilyen vagonokban ezen a
vonalon. A VOLÁN-nal kapcsolatban egy kicsit utánanéztem annak, hogy a VOLÁN
társaság már nem létezik, mint önálló társaság, ugyanis beolvadt ebbe a Közlekedési
Központ Zrt-be, igaz ez csak decemberi hatállyal fog joghatásilag is beállni, de alapító
okirat és egyéb tekintetben ez megtörtént. Ezzel kapcsolatos kérdésem lenne, hogy ez
az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ez nem az észak-magyarországi
régiót fedi le, hanem Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és
Hajdú-Bihar megye területére terjed ki. És van a Konzorcium, ami egészen más részt
fed le, Heves megyét, és nem tudom még melyik megyékre terjed ki? A kérdésem az
lenne, hogy ez a beolvadás hogyan fogja érinteni a megye közlekedését. Köszönöm
szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Csiger
Alelnök úr, parancsoljon.
Csiger Lajos, a közgyűlés alelnöke: Elnök úr, tisztelt testület, tisztelt vezetők, a
tömegközlekedés nem nagyon létezhet állami támogatás nélkül sem Magyarországon,
sem máshol, és mindkét vállalat állami tulajdonban van, illetve a MNV kezelésében, a
VOLÁN legalábbis. Látszik, hogy szükség van állami kiegészítésre, támogatásra és ez
meg is jelenik a beszámolóban részletesen, hogy milyen az ingyenes és a
kedvezményes utazásoknak a kiegészítése milyen módon történik meg az állam
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részéről. Azt gondolom, hogy az is, hogy most három VOLÁN vállalatból alakítottak
egy újabb vállalatot, ezt az Észak-magyarországi Közlekedési Vállalatot, ez bizonyos
párhuzamosságokat kihasználhat és a tevékenységét hatékonyabbá teheti. A kérdésem
az lenne, hogy a városokkal kapcsolatos közlekedés, amely szintén állami
támogatásból valósul meg, akár a Miskolci Közeledési Vállalatot nézzük, akár a többi
városban lévőt, az Ózdon, Mezőkövesden fenntartott helyi közlekedést nézzük, ezzel
kapcsolatban van-e terve, van-e valamilyen további közös fellépés, vagy közös vállalat
alapítása, bevonás ebbe az Észak-magyarországi Közlekedési Vállalatba? Hiszen
zömében VOLÁN buszok teljesítik a helyi közlekedési feladatokat is. Itt az anyagban
elhangzott, hogy Miskolc városnak van a MVK Zrt-tel egy együttműködése, hogy ezen
ütemben a megállókat hogyan képezik ki, illetve az is elhangzik, hogy a városi
stratégiában is részt vett a VOLÁN. Tehát ebből arra lehet következtetni, hogy van erre
vonatkozó tárgyalás, a kérdésem az lenne, hogy milyen tervek és célok vannak erre
vonatkozóan. A másik kérdésem a MÁV-hoz szól, itt a Budapest-Miskolc
vasútmegállókkal kapcsolatosan felújítási tevékenységekről számol be, már elvégzett
és tervbe vett felújítási tevékenységekről is. A stratégiai fejlesztések kapcsán is szóba
került, hogy itt tervek készültek a 160 km/h Budapest-Miskolci vasútvonalra, és ennél
több említés nincsen erre vonatkozóan, illetve a Bánrévei vonalnál tesz említést, hogy
átépítik 160 km/h-ra, hogy ez a kettő összefügg-e vagy sem, erről szeretnék hallani
néhány szót, ha lehetne. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Végül Miklós Árpád
képviselőtársunk kért szót.
Miklós Árpád, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, tisztelt vezetők,
nekem csak egyetlen kérdésem lenne, mint tudjuk a trianoni ország csonkolás egy
tökéletes természeti, gazdasági egységet szakított szét, minden Kárpát-medencei lakos
kárára. Miután Magyarország és Szlovákia is tagja az uniónak, tehát egy schengeni
ország, nincs határellenőrzés, hogy van-e arra lehetőség, hogy a Trianon során
megszakított útvonalak, vasútvonalak egysége újra helyreálljon, ami nagy jelentőségű
lenne, akár a munkanélküliség leküzdésében is. Van-e erre lehetőség, van-e szó erről
szó tárgyalási szinten, hogy a megszakított vonalak helyreálljanak, hiszen már úgysincs
határellenőrzés. Szerintem nagy lenne a jelentősége. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Nem látok több
hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom. Miklós Árpád képviselő úrnak, kérem
engedjék meg, hogy én válaszoljak, mert ez kevésbé tartozik a VOLÁN vagy MÁV
hatáskörébe. Tájékoztatom képviselő úr, hogy az Európai Uniós források bevonásával,
valamint a határmenti programok kidolgozása mellett, hogy csak egy példát mondjak, a
magyarországi és felvidéki jelenlegi országhatáron a következő 7 évben 64 db közúti,
vasúti átkelő megújítása vagy kiépítése történik, ez hidat, bicikli utat, közutat, járdát,
vasutat, mindent jelenthet, és ebből 28 db a mi megyénk területét érinti. Azt gondolom,
hogy a kérdésére megadtam a választ. Ezt fél éve, 1 éve, 1,5 éve is tárgyaltuk, illetve
erről hírt adtunk, annak ellenére köszönöm, hogy ezt fölvetette, hogy újra el tudjam
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mondani, hogy azon vagyunk, hogy a lehető legtöbb beruházás érkezzen a megyénkbe,
akár a közlekedés infrastruktúra területén is. Felkérem először Pelcz Gábor urat és
Kocsis Tibor urat a válaszadásra.
Kocsis Tibor, Borsod Volán Zrt.: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés 2012. évben
döntött a kormány úgy, a VOLÁN társaságokat 7 régióba csoportosítja, ettől az
időponttól kezdve folyik ez a munka, és a mi térségünkben ez Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. néven fut. A leánytársaságoknak a nevei Borsod Volán Zrt,
Hajdú Volán Zrt és Szabolcs Volán Zrt. Ami látható a honlapon, az egy korábbi dolog,
korábban volt egy Nord Busz Konzorcium, az ezen időponttól kezdve okafogyottá vált
és ennek a szervezés folyik most. Ez kormányzati kezdeményezés, a Volán társaságok
tulajdonosa a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt, ő létrehozott egy úgynevezett Volán
integrációs projektet, mely feladatokból, ütemtervekből áll és azóta ennek a feladat és
ütemtervnek a mentén folyik a 3 cégnél a racionalizálás, munkaszervezetek
összevonása. Tehát mind-mind olyan tevékenység, aminek a központi célja az, hogy
minél hatékonyabb, gazdaságosabb és természetesen az utazóközönséget minél jobban
kiszolgáló szervezeti egység, közlekedési központ jöjjön létre. Elhangzott ezen belül,
hogy a helyi közlekedéssel milyen elképzeléseink vannak. A helyi közlekedésnek az
ellátási felelőse jelenleg a 2012. évi XLI. törvény szerint az adott település
önkormányzata, a három leányvállalatnak jelenleg Borsodban 3 településsel, Hajdúban
2-vel és Szabolcs megyében 1 településsel van szerződése. Borsodban Ózd,
Kazincbarcika, Tiszaújváros, Hajdú Volánnak Balmazújváros, Hajdúszoboszló és
Szabolcs Volánnak Nyíregyháza. Ezeken a településeken élő közszolgálati szerződés
van a 2012. évi XLI. törvény szerint, a szervezésnek ebben a fázisában az
idevonatkozó jogszabályi háttérnek a hatályossága miatt erről még konkrét tárgyalások
nem folynak. Első lépcsőként megtörténik a beolvadás, amelynek jelenleg
prognosztizálható időpontja 2015. január 1-e. Ezt követően lehet felülvizsgálni ezeket
a szerződéseket, és esetlegesen módosítani, de ebben a pillanatban erről felelősen
nyilatkozni nem lehet, mert ismétlem, hogy van ahol 2018-ig érvényes közszolgáltatási
szerződés van, amit az érintett felek aláírtak és az erre vonatkozó jogszabálynak
maximálisan megfelelnek. Tehát ha ebben módosítani szeretnénk, akkor fölül kell
vizsgálni a törvény adta lehetőségeket, akkor azokat át kell beszélni és akkor lehet egy
ilyen tevékenység. Szóba került a Borsod Volán Zrt és a Miskolc Városi Közlekedési
Zrt közötti együttműködés, ez jelen fázisban egy olyan szinten van, ahol a
közönségszolgálat felé nyújtunk közös fellépést, tehát utas tájékoztatás, bérlet árusítás,
panasz kezelések egy épületen belül, és ahogy Ön is említette menetrendeket próbálunk
a város mentén egyeztetni, hogy a helyi közlekedés integrálódjon a helyközibe és
kölcsönösen, minél jobb utas kiszolgálást biztosítsunk a dolgozók, a tanulók és a város
egyéb lakói részére. Röviden így tudnék jelenleg nyilatkozni.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérdezem Vizi Zsolt,
Garamvölgyi urakat, hogy kívánnak-e választ adni.
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Vizi Zsolt, MÁV Zrt.: Tisztelt közgyűlés, engedjék meg, hogy köszöntsem Önöket.
Örülök annak, hogy másodszor állhatok itt a közgyűlés tájékoztatója kapcsán. Tavaly
éven elmondtam pár olyan eseményt, amelyet tervezetten előkészítettünk, illetve
reményeink szerint végrehajtunk. A feltett konkrét kérdéssel kapcsolatban, miután több
rétegű a munkaszervezetünk, és ezért kollégám fog kiegészítést tenni majd arra a
kérdésre vonatkozóan, ami a személyszállításhoz, a hozzá kapcsolódó színvonal
javulásra vonatkozna. Én magam a Fejlesztési, Beruházási Igazgatóság által tervezett
programokkal kapcsolatosan annyit szeretnék válaszolni a kérdésre, hogy mi továbbra
is fővonali státuszban tekintünk a 80-as vonalra, fejlődési lehetőséget látunk ebben a
vonalban, potenciálisan azt gondoljuk, hogy a villamosítás is egy nagyon nagy előre
lépés ebben a fejlesztési folyamatban. Most már konkrét tény, hogy az IKOP 4
programjában, amit az unió forrásainak felhasználása során állítunk össze, abban
szerepeltetjük a villamosítás igényét. Van egy előnyös helyzetünk, hogy van élő,
hatályban lévő építési engedélyünk, aminek birtokában gyakorlatilag egy nagyjából 1,5
éves ütemmel ez a villamosítás meg is tudna történni. De nem állunk és nem várunk
arra, hogy mikor fogadják ezt a programot el. Úgy döntöttünk, hogy a villamosítási
programot jól alá tudja támasztani, illetve komoly érv lehet a villamosítás mellett, hogy
ha a pálya állapotot megpróbáljuk saját forrásból olyan szintre hozni, ahol már a
döntést hozók gyakorlatilag azt láthatják, hogy egy olyan vonalszakasz villamosítása
történik meg, ami pályasebesség szempontjából kedvező. Ez azt jelenti, hogy
elindultunk saját forrás felhasználásával a pálya átépítésével, ezt a programot 2012-ben
kezdtük, elérkeztünk Bodrogkeresztúrig, ma már örömmel mondhatom, hogy hétfőn
elkezdődött Bodrogkeresztúrtól Olaszliszka, Tolcsva irányába az ezévi ütemünk, ami
azt jelenti, hogy Erdőbénye megállóhelyig tervezzük átépíteni, ha az idő engedi. Sajnos
látható milyen körülmények vannak és tavasszal folytatnánk tovább, Olaszliszka
állomásig történne meg az átépítés. Ezt azért tartjuk nagyon fontosnak, mert az
átépítést követően nagyjából egy 20 km-nyi pályaszakasz átépített lenne, és azt
tervezzük, hogy ez már egy olyan hossz, amiért érdemes a Nemzeti Közlekedési
Hatóságot megszólítani, és a pályasebesség emelését fogjuk tőlük kérni, ami azt jelenti,
terveink szerint, hogy 2015-2016-os menetrendi ciklusban Olaszliszkától egészen be
Mezőzomborig 100 km-es pályasebességgel már járni. Ez ugye egy nagyon fontos
lépés, azt gondoljuk. És nem állunk itt meg, az a döntés született, hogy függetlenül
attól, hogy mikor kapunk zöld utat a villamosításba, megyünk tovább a pálya
átépítésével. Reményeink szerint 2017-re fel tudunk érkezni Sárospatak állomásig, és
ebből aztán azt gondolom, hogy gyakorlatilag a vonal 2/3-ában megteremthetővé
tesszük a 100 km-es pályasebességet, illetve azt a tengelyterhelést, ami az áruszállítás
szempontjából is kedvező lehet. Azt látjuk, hogy abban az esetben, ha ezek a
fejlesztések megtörténnek, akkor áruszállítás oldalon is fejlesztés, fejlődés várható. A
másik kérdésre, amit Alelnök úr tett fel: igen, mi éppen most egy programot
gondolnánk a 80-as vonalon, ami megelőzi valamilyen szinten a majdani nagy
átépítést. Meg vannak azok a tervdokumentációk, amik az emelt sebességű pálya
átépítésről szólnának majd, amik nagyon komoly uniós forrásokat igényelnek. Ez vonal
szempontjából 300 milliárd környéki összeget igényel. A 2014-2020-as ciklusban
ennek a vonalnak az úgynevezett elővárosi részén tervezetten elindulnának az
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átépítések, viszont mi úgy gondoljuk, hogy ez egy hosszabb fejlődési folyamat, ebből
kifolyólag azért született meg ez a döntés, mert a vonal gyakorlatilag a 70-es évek
elején volt átépítve, és már azt a valamikor 120 km-es pályasebességet sem igen tudjuk
fenntartani. Nagyon komoly sebességkorlátozások vannak, ezért született meg az a
döntés, hogy addig, amíg a nagy átépítés is ezt a térséget el nem éri, teremtsük meg
annak a lehetőségét, hogy legalább az építési engedélyben engedélyezett
pályasebességgel lehessen járni. Ami egyébként azt is jelentené, hogy ha végzünk ezzel
a programmal, és reményeim szerint ez 2015. szeptember-október környéke, a
közbeszerzési dokumentációk teljes egészében készen vannak, KFF-nél van minőség
tanúsítványon, én azt gondolom, hogy ez már a vége felé tart, ebben az évben
szeretnénk kiírni a közbeszerzési eljárását és úgy március, április környékén indítani az
átépítést. Ami azt eredményezné, hogy gyakorlatilag a tavalyi éven már megkezdett,
Nagyúttól Mezőkeresztesig vissza tudnánk állítani a pályasebességet. Csak hogy egy
számot tegyek hozzá, ez azt is eredményezhetné, hogy a kör IC kb. 29 perccel korábbi
menetidővel tudna Budapest és újra Budapest viszonylatában közlekedni. Ezt mi
nagyon fontos és nagyon komoly eredménynek gondolnánk, ahhoz képest, hogy most
már vannak ebben a térségben olyan szakaszok, ahol 40-60 km-es pályasebességgel,
úgynevezett sebességkorlátozással küszködünk. Ez nagyjából egy 10-12 milliárd
környéki forrás bevonását igényli. Még egyszer mondom, erre meg van a forrás
lehetősége és abban a pillanatban, mihelyt engedélyt kapunk, ezt a programot el is
indítjuk, reményeink szerint. Ha úgy alakul, hogy jövőre újra a közgyűlés előtt kell
beszámolni, a térséget érintő közlekedési fejlesztésekről, akkor akár már azt lehet
mondani, hogy a vége felé tartunk ennek a programnak. Én ennyivel szerettem volna
kiegészíteni. Köszönöm szépen.
Bakos Csaba, MÁV-START Zrt.: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés a MÁV Start
Zrt. mintegy napi 2500 üzemképes járművel látja el a közszolgálati szerződésben
foglaltakat. Ebből a 2500 üzemképes járműből Miskolc területén 262-vel
rendelkezünk, ebből a 262-ből valóban vannak olyan járművek, amelyeknek az átlag
életkora 20-30 év felett vannak. Viszont 38 db korszerű és a szolgáltatási
színvonalában magasan, messzemenőkig megfelelő intercity kocsikkal rendelkezünk és
ezek itt közlekednek a térségeinkben. A gyorsvonati pótjegy bevezetése következtében
lehetőség nyílik majd a járművek korszerűsítésére, ebből adódóan már beszerzésre
kerülnek Wirth motorvonatok, azonban ezek elsősorban Budapest környéki elővárosi
forgalomba lesznek beállítva, viszont az ott felszabaduló BDW motorvonatok fognak
érkezni reményeink szerint még ebben az évben nagyobb számban, ez kb. 50-es számot
jelent, motor és kocsi összesen, mintegy 10 szerelvényre vonatkozóan Miskolcra.
Szeptember 1-jére megérkezett az első, az anyagban még szeptember vége felé
szerepelt, de az első motorvonatot Budapestről szeptember 1-jén elhoztuk Miskolcra,
be is állítottuk próbaüzemre Miskolc és Kazincbarcika közé. Amikor megérkezik
valamennyi többi motorvonat, Füzesabony, Miskolc és Hidasnémeti térségébe kívánjuk
közlekedtetni. A szlovákiai forgalomhoz annyit tennék hozzá, hogy jelenleg kettő pár
nemzetközi vonattal látjuk el a szlovákiai forgalmat, a Hernád és a Rákóczi Eurocity
vonatokkal, a Sátoraljaújhelyi, Hidasnémeti, illetve a Bánrévei kishatár forgalmat
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sajnos a szlovák fél lemondta, ennek az újragondolása nem a MÁV Start-on múlik,
hanem a szlovák félen. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen az adott válaszokat.
Tisztelt közgyűlés a két tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, viszont kérem
a közgyűlés tagjait, hogy szíveskedjenek szavazni a tájékoztatók tudomásulvételéről.
Kérem először az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága
BORSOD VOLÁN Zrt. tájékoztatójáról a szavazást. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 24 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Kérem, hogy szavazzunk a MÁV Zrt.
tájékoztatójáról. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 23 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Megköszönöm a tájékoztatóban részt vettek
közreműködését és az értékes válaszokat.

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A következő napirend tárgyalása zárt ülésen
történik, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz.

(A zárt ülést követően a közgyűlés ülése nyilvánosan folytatódik.)

7. Egyebek
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Pár dologról szeretném tájékoztatni a
közgyűlés tagjait. Elsőként arról, hogy a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (4) bekezdése szerint a megyei önkormányzat
önkormányzati rendeletet alkot a területfejlesztési és vidékfejlesztési koordináció
részletes szabályairól. Tájékoztatom a tisztelt közgyűlést, hogy irányításom mellett a
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Hivatal megkezdte, megkezdi vélhetően már az új ciklusban megalkotandó rendeletnek
az előkészítését, e rendelet úgy vélem meghatározó a következő Megyei Önkormányzat
életében, hiszen a tervezést követően minden egyes elem, amely a megye fejlődésére,
gazdaságfejlesztésére, fejlesztésére hatással van, vagy annak célja lehet, azt egy
koordinációs keretbe kell tudnunk vonni, ehhez megfelelően egy rendeletet kell
alkotnunk. Kérem, hogy erre figyelemmel mindenki segítse a Hivatal a munkáját,
illetve majd a következő közgyűlésben, akik részt vesznek, ezt annak súlyával
kezeljék.
Másrészt tájékoztatom a tisztelt közgyűlés tagjait, hogy 2010. évben biztosított laptop
megvásárlására lesz lehetőség, ennek módjáról, áráról és egyéb részleteiről hamarosan
a Hivatal munkatársaitól egy e-mailt vagy levelet fognak kapni, amelyben rendezzük,
illetve elmondjuk a részleteket, hogyan lehet ezeket a laptopokat megvásárolni.
Végül tájékoztatom a tisztelt közgyűlést, hogy a rendes munkaterv szerint ez lenne az
utolsó közgyűlésünk, ám az élet olyan gyorsan változik, hogy ebben nem lehetünk
biztosak, én magam sem vagyok ebben biztos. Tekintettel arra, hogy a feladataink
súlya, azaz a fejlesztési politika koordinációja, a területfejlesztés, vidékfejlesztés és
annak a munkának az elindulása a napokban megtörténik, ahogy említettem a
partnerségi szerződés aláírását követően nem lehetünk biztosak abban, hogy ebben a
formában ez az utolsó közgyűlésünk. Ezért kicsit kettős a helyzet, mert ünnepélyesebb
keretek között egy utolsó közgyűlést is tarthatnánk, egy vagy kettő közgyűlésünk lehet,
míg az új közgyűlés beiktatásra kerül vagy föl nem áll. Ez nem lenne túl szép és
elegáns. Ennek ellenére kérem engedjék meg nekem, hogy mindenkinek
megköszönjem az itt elvégzett 4 éves munkáját. Remélem, hogy a jövőben is mindenki
ilyen elkötelezetten folytatja majd a munkáját, tevékenységét a megye fejlesztése és
jövője érdekében, bármilyen szerepben vagy funkcióban teszi majd azt. Köszönöm
tehát mindenkinek a munkáját és tiszta szívvel kívánom mindenkinek, hogy a jövőben
is eredményes és sikeres legyen. Ahogy mondtam, feltételezve hogy lesz még
közgyűlésünk, az ilyenkor szokásos, csak hogy a hagyományainkról is gondoskodjunk,
apró kis emléket, melyet a közgyűlés tagjai számára szeretnénk majd átnyújtani, nem
ez alkalommal, hanem egy későbbi időpontban fogunk átadni. Köszönöm tehát még
egyszer. Kormos képviselő úr, parancsoljon.
Kormos Dénes közgyűlési tag: Köszönöm szépen Elnök úr. Egyfajta elnöki
összefoglaló után talán nem is illendő szólni, de bizonytalan az, hogy lesz-e még
közgyűlésünk vagy nem, de van valószínűsége annak, hogy ez az utolsó alkalom, hogy
így találkozunk. Én azért kértem szót, mert hárman ülünk ebben a teremben, akik 20
éve egyfolytában tagjai vagyunk a megyei közgyűlésnek. Csiba Gábor bólogat is, hogy
ő is úgy számol, hogy benne van ebben a körben. Igen valóban, dr. Csiba Gábor,
Lukács András barátom és jómagam gyakorlatilag 2 évtizede dolgozunk, dolgoztunk a
megyei közgyűlésben. Ki milyen feladatokat látott el, nekem a sors vagy a lehetőség
megadta azt, hogy két ciklusban egyik vezetőjeként is dolgozhattam a megyei
közgyűlésnek, és azért kértem szót néhány gondolat erejéig, mert a következőben
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biztos, hogy nem találkozunk, mert én ezt a fajta közéleti tevékenységemet, nemcsak
azért, mert 20 év eltelt és ez egy kerek szám, befejeztem, hanem több oka van ennek,
ezt most nyilván nem érdemes firtatni. Azért kértem még szót, hogy néhány gondolatot
elmondjak a képviselő társaimnak. Ez a megyei közgyűlés sok minden változáson ment
át. Nyilván volt ennél sokkal több feladata és felelőssége, azt mondom, hogy most
másfajta felelősség látszódik kirajzolódni. Hiszen ez a ciklus arról szólt, hogy
formálódott az új rendszer, amit mi megtanultunk és talán néha politikai célú
megjegyzéseink, ami mögött egyébként nem elsősorban politikai szándék, valójában
higgyék el képviselőtársaim, az a felelősség van, amit akik itt élünk, kell hogy
érezzünk ezért a megyéért. Jobb sorsra érdemes térségben élünk, olyan térségben,
amelynek óriási lehetőségei vannak, de óriási veszélyeket is hordoz magában. Hiszen
több képviselő társam is említette azt, hogy bizony látszódnak olyan lehetőségeink,
amelyek meg tudnak indulni, húzó területek lesznek. Vannak olyan térségeink, ahol a
végleges leszakadás ellen kell küzdeni. Mi magunk, én magam úgy voltam vele és ezt
ajánlom a következő közgyűlés tagjainak is, hogy legyenek viták, a vitákban az érvekre
figyeljünk, ne az érzelmekre. Ha túl átpolitizáljuk a dolgokat, akkor a jó szándékú
gondolatot is politikai támadásnak érzékeljük, és elveszítjük az együttgondolkodás
esélyét, mert kialakulnak különböző gátak a gondolkozásunkban. Én magam fontosnak
tartom, fontosnak tartottam az elmúlt 20 évben, ami összeköt, mint ami
megkülönböztet bennünket. És ha belegondolunk, hogy kimegyünk kávézni vagy
éppen köszöntjük egymást amikor beérkezünk a közgyűlésre, akkor ezek az emberi
kapcsolatok megvannak, nyilvánvalóan a politikai szerepek néha átírják, vannak ennek
nyilván praktikus okai. Arra vigyázzunk, hogy őrizzük meg azt a közéleti kultúrát vagy
alakítsuk, hogy ez ne legyen gátja az együtt gondolkodásnak. Végezetül még két dolgot
szeretnék mondani, és én azt kérem és javaslom a következő megyei közgyűlésnek,
intézményünk már nem nagyon van, de kapcsolat rendszerünk akár a civil szférával, és
különböző ellátó rendszerekkel megvan. Ma elfogadtunk egy nagy ívű stratégiát, én
nem szóltam, annak idején többször vetettem fel, hogy bármilyen jó stratégiánk,
bármilyen jó forrásrendszerünk is van ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani és a
megye el tudjon mozdulni arról a helyzetről, amiben van, ott elengedhetetlen, hogy
meg tudjuk-e tartani azokat az értékes embereket a térségben, akik ezt megcsinálják.
Meg tudjuk-e találni azokat a jó képességű, tehetséges fiatalokat, erősíteni tudjuk-e
azokat a közösségeket, amelyek sokszínűek lesznek. Remélem, hogy nagyon
sokszínűek lesznek, mert a sokféle gondolkodás mindig gazdagabb, mint az egysíkú.
Éppen ezért nagyon fontos, hogy megtaláljuk azt a módot, lehetőséget, hogy valóban
megőrizzük azt az emberi értéket, ami itt van, és ezt gazdagítsuk, mert enélkül nehezen
fog menni. Azoknak a képviselőknek, akik folytatják, én azt kívánom, hogy legyen
örömük ebben a munkában, ez egy nagyon szép feladat, nagyon szép küldetés, nagyon
sok lehetőség van benne, találják meg személyes örömüket és ne feledkezzenek meg
azokról a jó kapcsolatokról, emberi kapcsolatokról, amik valóban az
együttgondolkodás alapja kell, hogy legyen. Frakciónk nevében szeretném
megköszönni, elsősorban a képviselőtársaknak az együttműködést és legalább ennyire
a Hivatal munkatársainak, hiszen köztisztviselőnek megélni a változásokat, azt a
bizonytalanságot, ami saját egzisztenciája, szakmája szempontjából is éri, nem
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egyszerű dolog. És azt láttam, láttuk az elmúlt 20 évben, hogy nagy szerencsénk volt
még akár vezetőként is, mert kiváló és nagyon profi, elkötelezett munkatársak
dolgoztak a házban és ez a megye szempontjából, és a megye közgyűlése
szempontjából is lényeges. Meg kell őrizni ezt az értéket, ez a tudás sokkal fontosabb,
legalább annyira fontos, mint adott esetben a lojalitás bizonyos dolgokhoz. Sok sikert,
jó egészséget kívánok mindenkinek, aki folytatja, aki nem, valamilyen oknál fogva,
annak pedig nyilván a közélet más területén kívánok sok sikert. Még egyszer a
frakciónk nevében köszönjük az együttműködést. Elnézést, hogy egy kicsit hosszabb
voltam, de talán két évtized után ez megengedhető. Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úrnak értékes
hozzászólását. Csiger Alelnök úrnak adom meg a szót.
Csiger Lajos, a közgyűlés alelnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, nem
akartam szólni, mert Elnök úr szépen befejezte ezt az ülést, de itt Kormos képviselő úr
az elmúlt 20 évre emlékezett, így mégis szólnom kell. Van előttem egy szórólap. Itt
arról beszélt Kormos képviselő úr, hogy jó kapcsolat, emberi kapcsolatok vannak
közöttünk, hogy végig vitáztuk vagy nem vitáztuk, de végig dolgoztuk ezt az elmúlt 20
évet, vagy 12 vagy 8 évet, vagy ki mennyit. Mégis azt látom, hogy az önkormányzat
elherdálta a vagyonát, a teljes megyei vagyonnal ezt tette, hát hol voltak akkor ez alatt
az idő alatt? Hol voltak akkor abban a 4 évben, amikor a 2006-os öszödi beszéd után
szinte minden megye 1 kivételével FIDESZ-es lett és az MSZP kormány megvont
minden támogatást a megyei közgyűléstől, gyakorlatilag kivéreztette ezt a közgyűlést
és akkor keletkezett egy adósság állomány. Akkor is kértük az itt lévő MSZP-s
képviselőket, hogy segítsenek az ÖNHIKI-ben, a negatív bevételek visszaadásában,
nem segítettek. És most látok egy ilyen szórólapot, ami el fog jutni nagyon sok helyre,
nem tudom, ez a jó kapcsolatnak a termése, ez a tisztesség. Hát én ezt nem tartom
tisztességesnek, amikor itt ülünk, egymás szemébe nézünk és akkor ilyeneket írnak le.
Nagyon sajnálom, hogy azt kell mondanom, hogy ez nem annak a jó kapcsolatnak
termése, és én remélem, hogy nem fog még egyszer ilyen szórólap előfordulni és
remélem, hogy a választópolgárok nem fogják azt elhinni, amit ezek itt leírtak.
Köszönöm szépen.
Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Alelnök. Utolsó
hozzászólásra jelentkező Miklós Árpád képviselőtársunk, tessék parancsoljon.
Miklós Árpád, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés én most nem ehhez
a vitához akartam hozzászólni, hanem csak a JOBBIK frakció nevében meg akartam
köszönni Elnök úrnak, a Fidesz frakciónak, az MSZP frakciónak, mindenkinek az
együtt dolgozást, együttműködést. Főjegyző úrnak szintén a segítséget és a Hivatal
összes dolgozójának az együttműködő készségét, segítségét, hogy bármikor jöttünk
rendelkezésünkre álltak, segítették a munkánkat. Köszönjük szépen és remélem, hogy
az új felállásban, aki bekerül, együtt tudunk dolgozni. Köszönöm.
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Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Több
hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így az Egyebek napirendi pontban folytatott
hozzászólások listáját és a vitát is szeretném lezárni. Tisztelt közgyűlés köszönöm
tehát még egyszer mindenkinek a végzett munkáját, ahogy említettem lehet, hogy
ebben a körben még találkozunk, hogy a megyénk fejlődése érdekében munkát
végezhessünk és addig is csak egy szóval szeretnék elköszönni: folytatjuk. Köszönöm
szépen. Ezennel az ülést bezárjuk.

Dr. Kovács János
főjegyző
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