Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1624-18/2014.
Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. december 18. 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
Bánné dr. Gál Boglárka
Biró László
Budai Erzsébet
Csiger Lajos
Demkó Dóra
Hocza Tamás Attila
Jámbor Márk István

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

Janiczak Dávid
Káli Sándor
Koncz Ferenc
Lukács András
Miklós Árpád
Pasztorniczky István
Szabó Gergely
Szabó Roland

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

Szamosvölgyi Péter István
Szegedi Judit Katalin
Szeles András
Szűcs Erika
Tamás Barnabás László
Török Dezső
Vadnai Zoltán Géza
Vécsi István

Távol:
Balla Gergő, Bráz György, dr. Csiba Gábor Tamás, Szalai Szabolcs, Szitka Péter
Meghívottak:
A. Országgyűlési képviselők
megjelent
1. Csöbör Katalin
nem
2. Dr. Varga László
nem
3. Riz Gábor
nem
4. Demeter Zoltán
nem
5. Hörcsik Richárd
nem
6. Dr. Mengyi Roland
nem
7. Tállai András
nem
B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
1. Dr. Lukács Irén főigazgató
nem
C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
1. Dr. Kriza Ákos polgármester
nem
D. napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
1. Szalainé Ostorházi Mária, Nemzeti Adó- és Vámhivatal (meghívó
igen
szerinti 10. napirend)
E. az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek képviselői
1. Miskolci Törvényszék, Dr. Sisák Péter
nem
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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. Stumpf Andrásné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. Búri Ferenc, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Roma
Önkormányzat elnöke
3. Bán Gergelyné Szónoczky Mária, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Területi Ruszin Önkormányzat elnöke
4. Repka Antalné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
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
13. Zemplén TV

nem
nem

nem
nem
nem
nem

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, Dr. Sáfrány
Borbála, a Szervezési-, Jogi és Pénzügyi Osztály vezetője, Czeglédiné Vitárius Ágnes,
pénzügyi csoportvezető, Simon Gáborné informatikai ügyintéző, Nagy Istvánné
jegyzőkönyvvezető.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tisztelt közgyűlés, javaslom kezdjük meg
munkánkat. Tisztelettel köszöntöm a képviselő hölgyeket, urakat. Köszöntöm a Hivatal
részéről érkezett köztisztviselőket, és napirendi pontokhoz meghívottakat.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 6 fő hiányzik,tehát ilyen módon 23 fővel
megyei közgyűlésünk határozatképes. 4 képviselő jelezte a távollétét, Szalai Szabolcs,
dr. Csiba Gábor, Bráz György és Balla Gergő úr jelezte, hogy a mai nap folyamán nem
tudnak részt venni közgyűlésünkön. Kérem szíveskedjenek bekapcsolni
szavazógépüket, és jelenléti szavazást kérek.
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Megállapítom, hogy 20 közgyűlési tag van
jelen a teremben.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a megyei önkormányzati
képviselőket, hogy a képviselői munkájukat segítő laptopjaik, valamint egy kis
karácsonyi ajándék a közmeghallgatást követően vagy előtt, attól függ a megyei
közgyűlésünkkel hogy végzünk, a földszint 31. számú helyiségben, a Szemere teremben
vehetők át a mai napon.
Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § (1)
bekezdése alapján a Közgyűlés munkatervében foglaltaktól eltérően teszek majd
javaslatot a mai ülés napirendjére.
Nem kerül megtárgyalásra az „Erdélyi Örökség díj átadása”, amely a
munkatervben 1. napirendi pontként szerepel, tekintettel arra, hogy az jelenleg
nem megyei közgyűlési kitüntetés, és átadására esetenként került sor. Átgondoljuk
a jövőben ennek a kitüntetési rendeletbe beépítését.
A munkatervben 3. napirendi pontként volt feltüntetve a „Beszámoló a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Középtávú Közrendvédelmi Programja
megvalósításának folyamatáról”című előterjesztés. A megyei önkormányzat
feladat- és hatáskörébe nem tartozik ilyen feladat, ezért nem tartom indokoltnak a
megtárgyalását.
A munkatervben 10. napirend pontként a „Tájékoztató a hazai forrású
területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célelőirányzatok támogatási
szerződései kapcsán hozott közgyűlési határozatok végrehajtásáról”,
valamint 11. napirend 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” ilyen
jellegű előterjesztés a NORDA-tól nem érkezett, ezért a mai nap folyamán nem
tárgyalja a Közgyűlés.
A Kormányhivatal jelezte, hogy nem tudja előterjesztőként képviselni magát, ezért
előterjesztőként javaslom a bizottságok által megtárgyalt, de a mai ülésen két napirendi
pontot: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaügyi helyzetéről, a
foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről című előterjesztést levenni a napirendről és
nem megtárgyalni, és javaslom a 12. napirendi pontként szereplő Tájékoztató BorsodAbaúj-Zemplén megye lakosságának egészségügyi állapotáról szóló előterjesztést a
napirendről levenni szíveskedjen a közgyűlés.
Kérdezem a közgyűlés tagjai részéről van-e javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban?
Nem látok jelentkezőt, és 2 napirendi ponttal szeretném kiegészíteni a mai
munkatervünket.
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Első napirendi pontként javaslom megtárgyalni „Marton Péter megyei
önkormányzati képviselő részére megbízólevél átadása, illetve eskütétele” című
napirendi pontot,
2. napirendként a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottsága új tagjának
megválasztására” című előterjesztést, melyeket a képviselők megkaptak.

Pasztorniczky István képviselő úr jelentkezett hozzászólásra. Képviselő úr parancsolj.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm a szót, miután az előző közgyűlésen
én javasoltam, hogy az Egyebek napirendi pontban jelezzük, én egy témában szeretnék
hozzászólni, köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem látok,
kérem a közgyűlés tagjait szavazzunk az általam ismertetett módosított napirendről.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 22 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a napirendi
javaslatot.
A Közgyűlés mai ülésére így a fentiek alapján következő napirend elfogadását
javaslom:
1. Marton Péter megyei önkormányzati képviselő részére megbízólevél átadása,
illetve eskütétele
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottsága új tagjának megválasztására
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló 26/2013. (VII. 11.) számú
közgyűlési határozat módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság egyedi támogatási
kérelme benyújtásának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző

Közgyűlés

lejárt

határidejű

6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj, valamint a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj odaítélését előkészítő
bizottságokba megyei önkormányzati képviselők delegálására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
8. Javaslat a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésébe MOB-tag jelölésére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
9. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi nemzetközi
kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
10. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2013. évi gazdasági folyamatairól
Előterjesztő: Szalayné Ostorházi Mária, a NAV Észak-magyarországi Regionális
Adó Főigazgatóságának vezetője
11. Tájékoztató a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Programiroda fióktelepének
munkájáról
Előterjesztő: Flier Nikolett, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
projektmenedzsere
12. Egyebek

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
77/2014. (XII. 18.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének
megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-ai
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Marton Péter megyei önkormányzati képviselő részére megbízólevél átadása,
illetve eskütétele
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottsága új tagjának megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló 26/2013. (VII. 11.) számú
közgyűlési határozat módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság egyedi támogatási
kérelme benyújtásának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző

Közgyűlés

lejárt

határidejű

6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj, valamint a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj odaítélését előkészítő
bizottságokba megyei önkormányzati képviselők delegálására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
8. Javaslat a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésébe MOB-tag jelölésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
9. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi nemzetközi
kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
10. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2013. évi gazdasági folyamatairól
Előterjesztő:
Szalayné Ostorházi Mária, a NAV Észak-magyarországi
Regionális Adó Főigazgatóságának vezetője
11. Tájékoztató a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Programiroda fióktelepének
munkájáról
Előterjesztő:
Flier Nikolett, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
projektmenedzsere
12. Egyebek

1. Marton Péter megyei önkormányzati képviselő részére megbízólevél átadása,
illetve eskütétele
A napirendhez írásos előterjesztés nem tartozik.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy Koncz
Ferenc megyei önkormányzati képviselő írásban lemondott megyei önkormányzati
képviselői mandátumáról 2014. november 24.-ei hatállyal. A megüresedő képviselői
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helyre a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő
szervezetek bejelentették az új jelöltet Marton Péter személyében.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság a bejelentés tárgyában
meghozta döntését, melynek ismertetésére, majd azt követően a megbízólevél átadására
felkérem Dr. Murányi Zsolt urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási
Bizottság elnökét. Parancsoljon Elnök Úr!
Dr. Murányi Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság
elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Elnök úr a bevezetőjében már elmondta,
hogy Koncz Ferenc megyei önkormányzati képviselő a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének Elnökéhez benyújtott 2014. november 24. napján kelt
nyilatkozatával 2014. november 24. napjával lemondott a FIDESZ-Magyar Polgári
Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek által állított közös
megyei listán megszerzett megyei önkormányzati képviselői mandátumáról.
A jelölő szervezetek képviselője az eredetileg bejelentett listáról az azon 22. sorszám
alatt szereplő Marton Pétert jelölte és kérte részére kiadni a Koncz Ferenc lemondása
miatt megüresedett megyei önkormányzati képviselői mandátumot. Ha a megyei listán
megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum
megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a
mandátumot megszerző jelöltet. A Területi Választási Bizottság 2014. december 12.
napján megállapította, hogy a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt, mint jelölő szervezetek által állított közös megyei listán
22. sorszám alatt szerepel Marton Péter. Mindezekre tekintettel a Területi Választási
Bizottság megállapította, hogy Koncz Ferenc megyei önkormányzati képviselő
lemondása következtében Marton Péter megyei önkormányzati képviselői mandátumot
szerzett, ezért részére kiadja a megbízólevelet.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Megköszönöm a Területi Választási Bizottság
döntésének ismertetését, és felkérem Marton Pétert, hogy a megbízólevelet vegye át a
Területi Választási Bizottság elnökétől.
Az önkormányzati törvény 28. § (2) bekezdése értelmében a Közgyűlés tagjának esküt
kell tennie. Kérem a tisztelt Közgyűlés tagjait, a jelenlévőket, hogy álljanak fel, Marton
Péter urat pedig, hogy fáradjon ki középre és mondja utánam az eskü szövegét. Az eskü
szövegének elhangzása után meggyőződése szerint mondhatja, hogy: „Isten engem úgy
segéljen.”
„Én, Marton Péter becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait
megtartom és másokkal is megtartatom; megyei önkormányzati képviselői
tisztségemből eredő feladataimat Borsod-Abaúj-Zemplén megye
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy
segéljen!”
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Gratulálok képviselő úr, és munkájához sok erőt és
jó egészséget kívánok!

2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottsága új tagjának megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztés a megyei önkormányzati
képviselőknek kiosztásra került. Az önkormányzati törvény 49. § (1) bekezdése alapján
a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy személyesen érint. A
képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett
önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő
javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség
szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. Tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy az
érintett megyei önkormányzati képviselő úgy nyilatkozott, hogy a bizottsági tagságra
vonatkozó jelölést elfogadja, személyes érintettségét bejelentette, részt kíván venni az
őt érintő döntéshozatalban, valamint zárt ülés tartását nem kérte.
Megkérdezem, hogy kíván-e valaki a képviselők közül kizárási javaslatot tenni? Nem
látok jelentkezőt, nincs ilyen javaslat.
Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök Úr, tisztelt közgyűlés,
tekintettel az eredeti napirendi pontra, amely annak következtében történt, hogy Koncz
Ferenc képviselő úr lemondott, és a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt Marton Pétert jelölték a listáról képviselőnek. Így Koncz
Ferenc lemondása értelemszerűen az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottságban
betöltött tagságát is érintette, ezáltal ez a tagsági hely megüresedett, amelyre a FIDESZ
Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt frakciója Marton Péter
javasolja megválasztani a tisztelt közgyűlésnek. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Főjegyző úrnak az előterjesztés
ismertetését. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben
kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem szíveskedjenek szavazni
a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez minősített többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.

9

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
78/2014. (XII. 18.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottsága új tagjának megválasztása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi és Mandátumvizsgáló
Bizottsága új tagjának megválasztására vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést
hozza:
A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 58. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottsága tagjává
megválasztja Marton Péter megyei önkormányzati képviselőt.
Felelős:

Dr. Kovács János főjegyző, a határozat érintettek részére történő
megküldéséért
Határidő: azonnal

3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló 26/2013. (VII. 11.)
számú közgyűlési határozat módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 04. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az
érintett megyei önkormányzati képviselők személyes érintettségüket bejelentették. Úgy
nyilatkoztak, hogy részt kívánnak venni az őket érintő döntéshozatalban, valamint zárt
ülés tartását nem kérték.
Megkérdezem, hogy kíván-e valaki a képviselők részéről kizárási javaslattal élni? Nem
látok jelentkezőt.
Felkérem dr. Kovács János főjegyző urat, ismertesse az előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök Úr, tisztelt közgyűlés az
elmúlt hónapokban történt önkormányzati képviselő választás és az alakuló ülés
következtében bizonyos személyi változások mentek végbe a megyei közgyűlés
összetételében, ez érintette a Megyei Értéktár Bizottságot is. A javaslat értelmében Riz
Gábor korábbi bizottsági elnök helyett Bánné dr. Gál Boglárka Alelnök asszonyt
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javasolja Elnök úr a bizottság vezetőjévé. Az elmúlt testületi ülés alkalmával Elnök úr
megkérte a frakcióvezetőket, akik a rendelkezések értelmében tagjai az Értéktár
Bizottságnak, hogy a frakciók jelöljenek még plusz 1 tagot az Értéktár Bizottságba.
Ennek következtében ezek a jelölések megtörténtek, miszerint a FIDESZ Magyar
Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt részéről Aros János képviselő úr,
a JOBBIK Magyarországért Mozgalom részéről Balla Gergő képviselő úr, míg a
Magyar Szocialista Párt részéről Káli Sándor képviselő úr lett jelölve a frakciók
részéről. Az ő megválasztásukról szól az előterjesztés. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Kérem szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról,
amelyhez minősített többség szükséges. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
79/2014. (XII. 18.) határozata
Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló 26/2013. (VII. 11.) számú közgyűlési
határozat módosítására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) megtárgyalta
a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló 26/2013. (VII. 11.) számú közgyűlési
határozat módosítására” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság elnökének
megválasztja Bánné Dr. Gál Boglárkát, a közgyűlés alelnökét.
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság tagjainak
megválasztja:
a FIDESZ - Magyar Polgári Párt – Kereszténydemokrata Néppárt részéről Csiger
Lajos képviselőcsoport-vezetőt és Aros János megyei önkormányzati képviselőt,
a Jobbik Magyarországért Mozgalom részéről Miklós Árpád képviselőcsoportvezetőt és Balla Gergő megyei önkormányzati képviselőt,
a Magyar Szocialista Párt részéről Lukács András képviselőcsoport-vezetőt és Káli
Sándor megyei önkormányzati képviselőt.
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2. A Közgyűlés felkéri Főjegyzőjét, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság Működési Szabályzata 1. függelékében
történő átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős:
Dr. Kovács János, főjegyző
Határidő: értelem szerint

4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság egyedi
támogatási kérelme benyújtásának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 05. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző urat, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, a
Földművelési Minisztériumban 2014. november 25. napján megtartott konferencián
kapott Hivatalunk tájékoztatást arról, hogy a Minisztérium részéről pályázat kiírása
történik meg a Megyei Értéktár Bizottságok munkája népszerűsítése érdekében, 7
támogatási kategóriában, ezek az önálló arculat kialakítása; rendezvények, kiállítások,
kiállító terek létrehozása; szakmai továbbképzések, konferenciák; értékpontok
kialakítása; weboldal kialakítása és népszerűsítő kiadványok megjelentetése.
Hivatalunk a rövid határidő ellenére is valamennyi kategóriában elkészítette a terveket
és benyújtotta, és nyilván mivel időközben nem volt közgyűlés, így utólag tudjuk a
tisztelt Közgyűlés jóváhagyását megkérni. Az elnyert támogatási összeg 10 millió forint
volt. Tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést arról, hogy már meg is kaptuk a
Minisztériumnak az értesítő levelét, melyben ezt a 10 millió forint értékű pályázatot
Önkormányzatunk megnyerte. Így ez már teljes véglegesítésbe megy, mivel a szerződés
aláírását és a megvalósítási időszakot várjuk, ehhez kérjük a tisztelt Közgyűlésnek az
utólagos jóváhagyását. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Valóban így van, a héten
érkezett meg dr. Fazekas Sándor miniszter által is támogatott pályázati összegről az a
határozat, ami arról szól, hogy megnyerte Megyei Önkormányzatunk a 10 millió
forintot. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés Bizottságunk 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés
tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Nem
látok jelentkezőt. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű
többség szükséges. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
80/2014. (XII. 18.) határozata
Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság egyedi támogatási
kérelme benyújtásának utólagos jóváhagyására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) megtárgyalta
a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság egyedi támogatási
kérelme benyújtásának utólagos jóváhagyására” tárgyú előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság egyedi
támogatási kérelmének benyújtását utólagosan jóváhagyja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a támogatási szerződés aláírására.
3. A Közgyűlés felhívja elnökét, hogy a támogatási szerződés aláírásáról, valamint a
pályázat megvalósulásának folyamatáról a Közgyűlést tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
értelem szerint

5. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű
határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 06. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem az előterjesztő dr. Kovács János
Főjegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztést.
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Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés a
Szervezeti és Működési Szabályzatunk értelmében évente két alkalommal számolunk
be a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, ebben az előterjesztésben is ez
történik meg, melyben teljes körűen beszámolunk valamennyi lejárt és végrehajtott
határidejű határozatunk tartalmáról és annak a végrehajtási módjáról. Ehhez kérjük a
tisztelt közgyűlés elfogadását és támogatását. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a három
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés Bizottságunk a határozatot 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
közgyűlés, Bizottságunk 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök
úr, tisztelt közgyűlés Bizottság a határozati javaslatot 7 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Nem látok jelentkezőt. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat
kapcsolódik. Kérem szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról,
amelyhez egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 19 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 4
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
81/2014. (XII. 18.) határozata
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Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak
végrehajtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Közgyűlés
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést és azt tudomásul
veszi.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 07. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Előterjesztői módosítást teszek: A Szervezeti és
Működési Szabályzat legutóbbi módosítása, azaz a 15. § (1) bekezdése szerint az
előterjesztések leadási határideje a közgyűlés ülését megelőző 20. napról a 15. napra
módosult. A határozati javaslat mellékletében még a 20. nap szerepel, ez értelem szerint
a 15. napra módosul minden egyes közgyűlés esetén.
A Területfejlesztési Bizottság módosító indítványt fogadott el a munkatervhez, amely a
következő:
A munkatervben szeptember hónapra tervezett 7. napirendi pont a „Tájékoztató a
Tokaji Borvidék Fejlesztési Tanács tevékenységéről”, valamint a december
hónapra tervezett 7. napirendi pont a „Tájékoztató a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja
Programiroda fióktelepének munkájáról” a 2015. áprilisi Közgyűlésen kerüljön
megtárgyalásra.
A munkatervben december hónapra tervezett 2. napirendi pont a „Javaslat a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2016. évi munkatervére”, a 4.
napirendi pont a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési
Terv felülvizsgálatának elfogadására”, valamint a Közmeghallgatás kerüljön át a
2015. novemberi Közgyűlés programjába.
A munkatervben december hónapra tervezett 1. napirend a „Beszámoló a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi nemzetközi kapcsolatainak
helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira”, a 3. napirend a „Jelentés a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról”, az 5. napirendi pont a „Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén
megye foglalkoztatási helyzetéről, különös tekintettel a közfoglalkoztatásra”, a 6.
napirendi pont a „Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának
egészségi állapotáról, az ellátási kapacitások változásáról, a szolgáltatások
színvonaláról, valamint a drogprevencióról a fiatalok körében”, a 8. napirendi
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pont a „Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági folyamatairól”
pedig 2015. október hónapban kerüljön megtárgyalásra
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy ezeket a módosító indítványokat én nem
támogatom.
A Területfejlesztési Bizottság elfogadott egy olyan módosító indítványt is, amely
szerint a 2015. április ülésen tárgyalja meg a „Tájékoztató a Tokaj-Hegyalja
Világörökségi Gondnokság feladatkörének ellátásáról” című előterjesztést, előterjesztő
a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, dr. Bihari Zoltán igazgató, míg
véleményezi a Területfejlesztési Bizottság.
Ez utóbbi módosító indítványt támogatom.
Felkérem dr. Kovács János Főjegyző urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés az
SZMSZ-ünk értelmében a 2015. évi Munkatervre vonatkozó javaslatot terjesztettük elő,
ehhez néhány ismeretet szeretnék rendező tervként elmondani. Igyekeztünk minden
olyan frakció javaslatot figyelembe venni, amely egyrészt a megyei közgyűlés feladatés hatáskörébe tartozó napirendi pontra tesz javaslatot, illetve amely illeszkedhet a
2015. évi elképzelésekbe. Nem nevesítettük külön a NORDA-nak az előterjesztéseit,
hiszen azok, amint az imént is láthattuk, vagy lesznek adott testületi ülésre vagy nem
lesznek. Ha lesznek, akkor értelemszerűen be fogjuk építeni a Munkatervbe. A
Munkaterv azokat az ellátható kötelező jellegű, jogszabályból következő
előterjesztéseket tartalmazza, illetőleg a frakciójavaslatokat. Továbbá tartalmazzák
azokat az előterjesztéseket is, amelyeket a közgyűlés elnöke a prognosztizálható
munkánk szempontjából fontosnak tartott. Ennek következtében rendes testületi ülést
tartunk 2015. évben február, április, június, szeptember, november és december
hónapokban. Míg március, augusztus és október hónapokban az ünnepekre tekintettel
ünnepi közgyűlésekre kerülne sor. Tájékoztatom a tisztelt közgyűlést arról is, hogy a
jogszabályok értelmében 2015. december 31-ig felül kell vizsgálnunk a
Területrendezési Tervünket is, ezért találkozhattak a tisztelt közgyűlési tagok a
Területrendezési Tervre vonatkozó több ízben megjelenő előterjesztéssel is, hiszen a
jogszabály módosítás miatt akkor látnunk kell ez a folyamat hogyan fog előre haladni
és ezért tettünk be néhány előterjesztést a legkülönbözőbb időpontokban. Ehhez kérem
a tisztelt közgyűlés elfogadását. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a három
bizottságunk tárgyalta, felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés Bizottságunk megtárgyalta és 13 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett elfogadásra ajánlja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
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Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
közgyűlés, a Bizottság három módosító javaslatot is megfogalmazott, a határozati
javaslatot pedig 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadásra ajánlja
a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök
úr, tisztelt közgyűlés Bizottságunk a Munkatervet megtárgyalta, módosítással nem élt a
Bizottságunk, 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Pasztorniczky István képviselő úr, parancsolj.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Tisztelt közgyűlés, Elnök úr, én két javaslattal
szeretném a Munkatervet kiegészíteni. A szeptemberi ülésünkön kerülne sor a Megyei
Környezetvédelmi Program felülvizsgálatára, azonban én javaslatot teszek a Megye
hulladékgazdálkodási helyzetéről szóló beszámoló napirendre vételére, méghozzá a
lehető leghamarabb, tehát a februári ülésünkre. Ennek az indoka egy olyan
dokumentum, ami a közelmúltban, december elején borzolta fel 80 abaúji, zempléni
település önkormányzatát. Ez a levél egy ultimátum volt, a Zemplén Zrt.
Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetőjétől, ami arról szólt, hogy ha nem fogadják el az
önkormányzatok azt a finanszírozási tervet, amit küldött, amihez még módosítást se
lehetett a jelek szerint hozzáfűzni, akkor megszüntetik a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást azokon a településeken, akik ezt nem írják alá. Ennek a Kft-nek az
ügyvezetője egyben a tulajdonosa a Regionális Hulladéklerakónak, amely illetékes a
hulladék befogadására, tehát egy köztulajdonban lévő gazdasági társaság ügyvezetője,
amit a térségben a fizetésképtelenség határára vezetett, mint az anyagból megtudtuk.
Másik oldalról pedig annak az önkormányzati Hulladéklerakónak, az azt üzemeltető
Kft-nek a tulajdonosa, amely 665 millió forintos nyereséget könyvelt el a 2013-as
évben, amiből 200 millió forint osztalékot ki is vettek. Tehát a tisztelt közgyűlés
foglalkozzon ezzel a témával, és nem csak nekem, másoknak is ez a szicíliai
állapotokat juttatta eszünkbe, mivel ott szokott megszűnni a szemétszállítás időnként. A
másik pedig, hogy a JOBBIK képviselőcsoport nevében benyújtottunk egy javaslatot,
amely a közgyűlés bizottságai kihelyezett üléseinek megtartásáról szól, vagy a járási
székhely településein, vagy pedig a nagyobb lakosságszámú településeken. Ez most
ebben a módosításban nem jelent meg, ezt tudomásul vettük, elfogadtuk, viszont a
következő képviselő testületi ülésen kérnénk felvenni. Különösebb indoklást nem
fűznék hozzá, csak annyit, hogy a megye olyan településeire jutnánk így el, az évben
egy-két alkalommal, akikkel a megyei közgyűlésnek nincs szorosabb kapcsolata. Ez
akár a közmeghallgatás kiterjesztésére is módot adna, hiszen ezáltal könnyebben
fognak eljönni Miskolcra mondjuk a Bodrogközi járásból, hogy elmondják adott
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esetben az őket érintő közérdekű problémát. Tehát ezt a két javaslatot szeretném, ha
elfogadná a tisztelt közgyűlés. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Beszéljünk egy
kicsit a hulladékgazdálkodásról, mert ez írásban is megjelent természetesen és
köszönjük szépen ezt a javaslatot. Azért nem támogattam ennek az előterjesztésnek a
napirendre vételét vagy beépítését a Munkatervbe, mert hogy a ZHK az egyetlenegy
szegmense ennek a megyének a hulladékszállítás területének tekintetében. Sokkal
kiterjedtebb ez a tevékenység, február hónapra viszont nincs az a szerv, aki ezt össze
tudná állítani. Ugyebár a mi Hivatalunkban nincs olyan osztály, aki ezzel foglalkozna
és igazából itt több hulladékgazdálkodási szervezetet kellene megkérdeznünk, hogy mi
az ő álláspontja. Ha mi ilyet össze tudnánk állítani februárra, akkor bevállaltuk volna.
Én azt gondolom, hogy még valamikor az év vége felé sem lesz könnyű egy ilyen
anyagot összeállítani, én most nem támogatom, hogy ezt fölvegyük, de azt tudom ígérni
képviselő úrnak, törekszünk arra, hogy a legalább második félévben legyen egy ilyen
összesítő anyag. A közgyűlés bizottságainak kihelyezett üléséről azt gondolom, hogy jó
ötlet és semmi nem akadályozza meg a bizottsági elnököket, hogy kitelepüljenek.
Természetesen mindennek van költségvonzata, hisz ebben az időszakban a Hivatalt is
ki kell oda telepíteni. Én továbbmegyek: jó a javaslat, én nem gondolom, hogy be kell
építeni a Munkatervbe, mert én abban is gondolkozom, hogy a megyei közgyűlésnek
kihelyezett ülése legyen bizonyos településeken, és már jeleztem is múlt hónapban a
FIDESZ-KDNP frakción belül, hogy én annak sem látnám akadályát, hogy ha tudnak
fogadni minket az Edelényi Kastélyban, ami nagyon szépen megújult az elmúlt
időszakban, mintegy 2,3 milliárd forintot költöttek rá. Van ott is egy olyan jellegű
nagyterem, mint a Diósgyőri várban a Lovagterem, nekem volt szerencsém ezt
megnézni. Ad abszurdum én elképzelhetőnek tartom azt is, hogyha az edelényi kastély
tud minket fogadni, akkor áprilisban egy kihelyezett közgyűlést ott tartanánk meg, de
ennek az előkészületeit el kell végezni. A Hivatali dolgokat oda kell rendelni, ez egy
picit többe kerül, mint amikor itt a Megyeházán tartunk ülést, de azt gondolom, hogy
semmi akadálya, én elfogadom ezt a javaslatot, csak azt kérem, hogy most ne építsük be
a Munkatervbe, de már gondolkodhatunk abban, hogy esetleg áprilisban az Edelényi
Kastélyban fogjuk tartani a közgyűlésünket. Ha ez a válasz kielégítő képviselő úrnak,
akkor köszönöm.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Kielégítő volt a válasz. De
akkor szeptemberben úgy gondolom tárgyalhatjuk a hulladékgazdálkodási helyzetről a
beszámolót. Én csak az ügy sürgőssége miatt, a helyzet miatt gondoltam, hogy
hamarabb lenne szükséges megtárgyalni, de ha addig nem önt el minket a szemét, akkor
ez nem lesz késő szeptemberben sem. A másik javaslattal is egyet tudok érteni. Tehát
akkor így visszavonom a javaslatot, de azért úgy gondolom, tartsuk napirenden mind a
kettőt. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Csiger Lajos frakcióvezető úr,
parancsolj.
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Csiger Lajos, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés a FIDESZ frakció
nevében a december 17-i ülés időpontjával kapcsolatban szeretnék javaslatot tenni,
hogy kerüljön át december 10-ére.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Lukács András frakcióvezető
úr, parancsolj.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés először
frakciónk részéről szintén azt szeretnénk kezdeményezni, hogy a decemberi ülést,
amennyiben lehetséges hozzuk előre, tehát úgy hiszem így nem lesz egyedül az a
módosító javaslat, amit Csiger frakcióvezető úr is említett. A másik, hogy a
Munkatervhez a javaslatokat elküldtük, kicsit tamáskodva tettük ezt, az előző 4 év
gyakorlatára gondolva. Az előző 4 évben nem tudtunk javaslatot tenni, egyetlenegyet
sem a 4 év alatt, amit az akkori vezetés támogatott volna és beépítette volna a
közgyűlés Munkatervébe. Örömmel tapasztaltuk, hogy a most megküldött javaslataink
nagyon pici módosításokkal, de beépítésre került, éppen ezért az előző évek
gyakorlatával ellentétben frakciónk most támogatni tudja a munkatervi javaslatot.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Más
jelentkezőt nem látok. Most akkor a módosító javaslatokon kellene végig mennünk.
Kérem szíveskedjenek szavazni először a Területfejlesztési Bizottság első módosító
indítványáról, arról, amelyet én, mint Elnök nem támogatok- Kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 4 igen
szavazattal, 17 nem szavazattal, 3
tartózkodással nem fogadta el a
Területfejlesztési Bizottság első módosító
indítványát.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem szíveskedjenek szavazni a Területfejlesztési
Bizottság második módosító indítványáról, ezt támogatom. Kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 22 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodással
elfogadta
a
Területfejlesztési Bizottság második
módosító indítványát.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Harmadik módosító javaslat, amely szóban
hangzott el, ezt előterjesztőként elfogadom, mivel két frakció is módosítással élt. Ezt
elfogadom, így erről nem kell szavazni.
Kérem szíveskedjenek szavazni a módosító indítványokkal együtt a határozati javaslat
elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges. Köszönöm szépen.
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Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot a módosító indítványokkal
együtt.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
82/2014. (XII. 18.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. évi munkaterve
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervéről szóló javaslatot, és azt a melléklet szerint
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
a munkatervben meghatározottak szerint
Melléklet

2015. február 12. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
2. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj adományozására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv felülvizsgálatára,
az eljárás megindításához szükséges intézkedések megtételére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: TerületOsztály

és

Vidékfejlesztési

5. Éves összefoglaló jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
6. Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Területés
Vidékfejlesztési
Osztály
7. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2014. II. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
8. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gazdaságfejlesztést Segítő Tanácsadó
Testülete megalakulása óta végzett munkájáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda
9. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú Gazdasági
Programjának (2015-2019) elfogadására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda
Területés
Vidékfejlesztési
Osztály
Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
10. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2015. január 28.
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2015. március 15.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepi közgyűlés.
Az ünnepi közgyűlésre külön program készül, amelynek elkészítéséért felelős:
Kabinetiroda
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály

2015. április 30. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának
2015. évi odaítélésére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda
Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
2. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének teljesítéséről, javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
3. Javaslat az Integrált Területi Program elfogadására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési
Osztály
4. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Europe Direct Információs Központ
tevékenységéről
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési
Osztály
5. Tájékoztató a megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenysége valamint a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Program megvalósításának előrehaladásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
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Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési
Osztály
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj átadása
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Meghívott:
Országos rendőrfőkapitány
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi
Osztály

és

Pénzügyi

7. 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
Véleményezi: valamennyi bizottság
Meghívott:
Országos rendőrfőkapitány
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőrszövetség vezetője
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
8. Tájékoztató a Miskolci Egyetem ipari és társadalmi kapcsolatrendszereinek
alakulásáról
Előterjesztő: Prof. Dr. Torma András, a Miskolci Egyetem rektora
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
9. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről
Előterjesztő: Ragályiné Hajdú Zsuzsanna, a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Miskolci Tankerület igazgatója
Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
10. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szénbányászat helyzetének
alakulásáról
Előterjesztő: Törő György, Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei szervezete elnöke
Meghívott:
Dr. Izsó István bányakapitány, MBFH Miskolci Bányakapitányság
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
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Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési,
Osztály

Jogi

és

Pénzügyi

11. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területi Irodájának tevékenységéről
Előterjesztő: Ujfalvi Lajos László, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ÉszakMagyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci Irodájának
vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
12. Tájékoztató a Tokaj-Hegyalja Világörökségi Gondnokság feladatkörének
ellátásáról
Előterjesztő: dr. Bihari Zoltán, a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati
Kutatóintézet igazgatója
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
13. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2015. április 15.

2015. június 25. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának átadása
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda,
Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetés
2015. évi odaítélésére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda
Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
3. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

Közgyűlés

lejárt

határidejű
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Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési,
Osztály

Jogi

és

Pénzügyi

4. Tájékoztató az Inert- és Zöld hulladék elhelyezési és feldolgozási lehetőségekről
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Területés
Vidékfejlesztési
Osztály
5. Tájékoztató az őstermelői piacok helyzetéről Borsod-Abaúj-Zemplén megyében,
különös tekintettel a kialakult jó gyakorlatoka
Előterjesztő: Taskó József, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara
elnöke
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
6. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában álló
gazdasági társaságok 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdaságáról
Előterjesztő: Berta Béla, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi Igazgatósága vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
8. Tájékoztató
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
élelmiszerbiztonsági
és
állategészségügyi helyzetéről, figyelemmel a haszonállatok tartására
Előterjesztő: Dr. Ódorné dr. Zelenák Katalin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság igazgató főállatorvosa
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
9. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2015. június 10.
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2015. augusztus 20.
Augusztus 20-ai állami ünnepünk alkalmából tartott ünnepi közgyűlésen kerül sor
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Rákóczi-lánc kitüntetés
átadására.
Az ünnepi közgyűlésre külön program készül, amelynek elkészítéséért felelős:
Kabinetiroda
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály

2015. szeptember 17. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja és
Alkotói Díja 2015. évi odaítélésére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda
Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
2. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2015. I. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi Programjának
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Területés
Vidékfejlesztési
Osztály
4. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségügyi szakdolgozóinak
helyzetéről
Előterjesztő: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
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5. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara 2014.
évi tevékenységéről
Előterjesztő: Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
6. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány működéséről
Előterjesztő: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány Kuratóriumának elnöke
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
7. Tájékoztató a Tokaji Borvidék Fejlesztési Tanács tevékenységéről
Előterjesztő: a Tokaji Borvidék Fejlesztési Tanács elnöke
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi
Osztály
8. Tájékoztató a Tisza- tó Térségi Fejlesztési Tanács tevékenységéről
Előterjesztő: a Tisza- tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi
Osztály

és

Pénzügyi

és

Pénzügyi

9. 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
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
10. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2015. szeptember 2.

2015. október 23.
Október 23-ai nemzeti ünnepünk tiszteletére tartott közgyűlésen kerül sor
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a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja
és
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja
átadására.
Az ünnepi közgyűlésre külön program készül, amelynek elkészítéséért felelős:
Kabinetiroda
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály

2015. november 26. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2016. évi belső
ellenőrzési tervére
Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
2. Tájékoztató a megyei területfejlesztési tevékenység előrehaladásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Területés
Vidékfejlesztési
Osztály
3. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetéről
Előterjesztő: Molnár Anita, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi
Regionális Igazgatóság vezetője
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
4. Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye innovációs helyzetéről
Előterjesztő: dr. Nyíry Attila, a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális
Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
5. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról
Előterjesztő: Grábics Ágnes, a Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Főosztály
vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
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Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési,
Osztály

Jogi

és

Pénzügyi

6. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Lipták Attila tű. dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
7. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal tevékenységéről
Előterjesztő: Demeter Ervin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottja
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
8. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében működő Irodájának munkájáról
Előterjesztő: Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Északmagyarországi Regionális Iroda igazgatója
Véleményezi: Területfejlesztés Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
9. Tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kirendeltsége munkájáról a hazai és az Európai Uniós támogatások
folyósítása terén
Előterjesztő: Koleszár Gábor, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének vezetője
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
10. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye árvízvédelmi helyzetének alakulásáról
és folyógazdálkodásáról
Előterjesztő: Rácz Miklós, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság
igazgatója
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
11. Egyebek
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Előterjesztések leadásának határideje: 2015. november 11.

2015. december 10. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi nemzetközi
kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság
Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2016. évi munkatervére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
3. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű
határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
4. Javaslat
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Területrendezési
Terv
felülvizsgálatának elfogadására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Területés
Vidékfejlesztési
Osztály
5. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye foglalkoztatási helyzetéről, különös
tekintettel a közfoglalkoztatásra
Előterjesztő: Lórántné Orosz Edit, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központ vezetője
Véleményezi: Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság
Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
6. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi állapotáról, az
ellátási kapacitások változásáról, a szolgáltatások színvonaláról, valamint a
drogprevencióról a fiatalok körében
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Előterjesztő: Dr.
Asztalos
Ágnes,
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének
vezetője
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
7. Tájékoztató a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Programiroda munkájáról
Előterjesztő: a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Programiroda vezetője
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és
Osztály

Pénzügyi

8. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági folyamatairól
Előterjesztő: Szalayné Ostorházi Mária, a NAV Észak-magyarországi Regionális
Adó Főigazgatóságának vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
9. Közmeghallgatás
A közmeghallgatás elsődlegesen megtárgyalásra javasolt témája: Vidékfejlesztés
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
10. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2015. november 25.

7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj, valamint a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj odaítélését előkészítő
bizottságokba megyei önkormányzati képviselők delegálására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 08. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az érintett
megyei önkormányzati képviselők személyes érintettségüket bejelentették és úgy
nyilatkoztak, hogy részt kívánnak venni az őket érintő döntéshozatalban, valamint zárt
ülés tartását nem kérték.
Megkérdezem, hogy kíván-e valaki a képviselők közül kizárási javaslatot tenni?
Megállapítom, hogy kizárási javaslat nem hangzott el, ezért az érintett megyei
önkormányzati képviselők a döntéshozatalban részt fognak venni, szavazni fognak.
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Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés a
megyei önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és
adományozásáról szóló
rendeletünk értelmében a Megye Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért díjra vonatkozó
javaslatra előterjesztést egy-egy 3 tagú Bizottság tesz, amelynek tagja a megyei
közgyűlés elnöke vagy általa meghatalmazott személy, a megyei rendőr főkapitány,
illetve a másik bizottságban értelemszerűen a megyei katasztrófavédelmi igazgató,
illetőleg a közgyűlés által delegált megyei önkormányzati képviselő, így áll össze a 3-3
tagú Bizottság. Az előterjesztést február 1-ig lehet megtenni ennek a bizottságnak. A
választások következtében értelemszerűen ezekben a bizottságokban is személyi
változások következnek. Az előterjesztés ezért azt javasolja, hogy a Megye
Közbiztonságáért díj odaítélését előkészítő bizottságba Szeles András, megyei
önkormányzati képviselő, míg a Megye Tűzbiztonságáért díj odaítélését előkészítő
bizottságba Szalai Szabolcs megyei önkormányzati képviselőt delegálja a közgyűlés.
Ennek elfogadására vonatkozik az előterjesztés. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Nem látok jelentkezőt. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat
kapcsolódik. Kérem szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról,
amelyhez minősített többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
83/2014. (XII. 18.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj, valamint BorsodAbaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj odaítélését előkészítő bizottságokba
megyei önkormányzati képviselők delegálása
A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj,
valamint Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj odaítélését előkészítő
bizottságokba megyei önkormányzati képviselők delegálásáról szóló javaslatot és az
alábbi döntést hozta:
1. A Közgyűlés - megbízatásának időtartamára  a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért
előkészítő bizottságba
Szeles András megyei önkormányzati képviselőt,

Díj

odaítélését
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 a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj odaítélését előkészítő
bizottságba
Szalai Szabolcs megyei önkormányzati képviselőt
delegálja.
2. E határozatot meg kell küldeni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőrfőkapitánynak, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Igazgatójának.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

8. Javaslat a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésébe MOB-tag jelölésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 09. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a
személyes érintettségemet bejelentettem és úgy nyilatkoztam, hogy részt kívánok venni
az engem érintő döntéshozatalban, valamint zárt ülés tartását nem kérem. Kérdezem,
hogy kíván-e valaki a képviselők közül kizárási javaslatot tenni? Megállapítom, hogy
kizárási javaslat nem hangzott el, ezért a döntéshozatalban részt fogok venni, szavazni
fogok.
Felkérem dr. Kovács János Főjegyző urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, amint
arról 4 évvel ezelőtt is döntött a közgyűlés, azon felhatalmazás alapján, hogy a megyei
közgyűléseknek a Magyar Olimpiai Bizottságba tagot delegálni, most is erre teszünk
előterjesztést. Ennek keretében az akkor megválasztott Ughy Imrét a megyei közgyűlés
a Magyar Olimpiai Bizottság tagjai sorából visszahívja, megköszönve a határozat
értelmében az elmúlt 4 évben végzett tevékenységét, és az új személyi javaslat
értelében Török Dezső urat, a megyei közgyűlés elnökét javasolja az előterjesztés a
Magyar Olimpiai Bizottságba tagként megjelölni és megválasztani. Erre vonatkozik az
előterjesztés, melynek elfogadását kérjük a tisztelt közgyűléstől. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Nem látok jelentkezőt. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat
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kapcsolódik. Kérem szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról,
amelyhez minősített többség szükséges. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
84/2014. (XII. 18.) határozata
Tárgy: A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésébe MOB-tag jelölése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Magyar Olimpiai
Bizottság Közgyűlésébe MOB tag jelölésére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést
hozza:
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése „A Magyar Olimpiai
Bizottság tagjának visszahívása és új tag delegálása” tárgyú 127/2010. (XII.2.)
B.A.Z.ÖNK. határozatát visszavonja, és köszönetét fejezi ki Ughy Imre úrnak a
Magyar Olimpiai Bizottságban Borsod-Abaúj-Zemplén megye érdekében végzett
tevékenységéért.
2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése – figyelemmel a
Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabálya 35. § (3) bekezdés f) pontjában
foglaltakra – a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésébe Török Dezső urat, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét jelöli.
3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhívja Hivatalát,
hogy jelen határozatot az érintettek részére továbbítsa, illetve a Török Dezső úr
jelölésének bejelentésével összefüggő feladatokat végezze el.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, a Közgyűlés főjegyzője
azonnal

9. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi
nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 10. sorszám alatt.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem dr. Kovács János Főjegyző urat, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, erről
a témáról a megyei közgyűlés a Hivatal és a megyei Önkormányzat vezetése minden
évben december hónapban be szokott számolni, hiszen eltelt egy év. Nyilván ilyenkor
van a számvetések időszaka, és ez az igazán fontos tevékenysége a Megyei
Önkormányzatnak és Hivatalának azt gondolom, hogy mindenképpen érdeklődésre
számot tartó előterjesztés. Rendhagyó módon azonban most az előterjesztés még
pontosabb ismertetését nem én végezném el, hanem erre felkérném Varga Ferenc
kollégámat.
Varga Ferenc: A területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított 1996. évi
XXI. törvény szerint, 2012. január 01-től a megyei önkormányzatok feladatkörébe az
intézmény fenntartás helyett a megye területfejlesztése, a regionális politika kezelése, a
megye gazdaságának a fejlesztése tartozik. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Önkormányzat egyik szerény eszköze a külkapcsolatok igénybevétele. A meglévő, a
folyamatban lévő és a jövőbeni külkapcsolatainknál a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos
együttműködésre összpontosítunk. Ennek előfeltétele a külföldi partnerrel egy bizalmi
légkör kialakítása és folyamatos fenntartása. Ma ez különösen fontos, amikor a
gazdasági válság után a nemzetközi tőke háromszor is meggondolja, hova telepszik le.
A jövőre vonatkozóan építeni kívánunk a korábbi európai partnereinkre, így Kassa
megye, Szilézia régió, Rheingau-Taunus járás, Vologda régió. Ezeknél mindenképpen
meg kell erősíteni a bizalmi kapcsolatot. Ezen túlmenően, nem elsősorban a megye
gazdasági fejlesztése miatt, hanem magyarságunk miatt tartjuk fönn a Székelyföldi
Hargita megyével történő kapcsolatot, a franciaországi Yerres városban II. Rákóczi
Ferenc tiszteletének, emlékének fenntartását. Európában újabb, potenciális
lehetőségeket nyújtó kapcsolatokat kezdtünk el kiépíteni a spanyolországi Barcelona
megyével, és a törökországi Isztambul tartománnyal. Ezen túl az oroszországi
Tatársztánnal, vagyis Tatárföld régióval és a Kínai Népköztársasággal vettük fel a
kapcsolatot. A 2012. évi kezdetektől fogva kapcsolatot sikerült létrehozni a kínai
Shangdong és Jiangszi tartományokkal, ezt látva Szecsuán tartományból érkező
üzletember delegáció tett látogatást szeptemberben. Az elmúlt 2 évben több kínai
vállalatot kerestünk meg, illetve ők kerestek meg bennünket. Sikernek tartjuk, hogy
hosszas tárgyalás után a miskolci Egyetemen létrejött a Konfuciusz Intézet. Több kínai
vállalt még vizsgálja a befektetési lehetőségeket, viszont büszkék vagyunk arra, hogy a
BorsodChem elnök vezérigazgatójával együtt sikerült Shangdong tartományban lévő
Rizhao városban székelő RZBC csoportot meggyőzni, hogy megyénkben építsen fel
egy citromsav gyárat. Terv szerint 2015 tavaszán kezdik a gyár építését, a termelés
beállítását követően évi 100.000 tonna citromsavat állít majd elő. Ezzel a mennyiséggel
megyénkből fog származni a világ citromsav termelésének 5%-a. Járulékos hasznunk,
hogy közel 200 új munkahely létesül, és alapanyagként évi 200.000 tonna kukoricára
lesz szükségük, elsősorban megyénk mezőgazdaságától. Alelnök asszony vezetésével
több fronton dolgozunk megyei szénbányák újranyitása, a kibányászott szén
felhasználása, XXI. századi tisztaszén technológia meghonosítása, a bányászati
szakképzés visszaállítása terén. A nemzetközi szervezetekben való részvételünk csak
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növeli kapcsolódási lehetőségeinket, ismertségünket. Ez főleg az Európai Régiók
Gyűlésénél, a törökországi Isztambul tartomány kapcsolatfelvételénél, illetve az
Európai Szén és Lignit Szövetségnél a megyénk szénnel kapcsolatos koordinációs
munkánk segítése kapcsán tapasztalható. A 2014-2020 programozási időszakban
folytatjuk részvételünket az Európai unió határmenti programoknál, a MagyarországSzlovákia határmenti együttműködési programnál és a Magyarország-SzlovákiaRománia-Ukrajna szomszédsági programnál, ahol az előző programozási időszakhoz
hasonlóan további többletforrás érkezését várjuk megyénkbe. Köszönöm szépen a
figyelmüket.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a három
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés Bizottságunk 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
támogatja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
közgyűlés Bizottságunk is megtárgyalta ezt a napirendet, melyhez kérdések és
hozzászólások is voltak. A Bizottság 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett elfogadta és elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök
úr, tisztelt közgyűlés Bizottságunk is megtárgyalta a nemzetközi kapcsolatokról szóló
napirendet, több hozzászólás is érkezett a téma kapcsán, és 8 igen, 0 nem szavazattal és
0 tartózkodás mellett elfogadásra javasoljuk a tisztelt közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Lukács András frakcióvezető úr, parancsolj.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés a
tegnapi nap folyamán bizottsági ülésen is elhangzott, hogy egy korrekt tájékoztatást
kaptunk a megye külkapcsolatáról. Talán érdemes pár gondolatot váltani arról, honnan
indultunk valamikor, az országban először nyitottunk brüsszeli képviseleti irodát, hogy
az Európai Unióba való belépést megelőzően Borsod-Abaúj-Zemplén megyét helyzetbe
hozzuk, amit úgy gondolom kellő mértékben sikerült kihasználni. És ennek köszönhető
az is, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyét Európa térképén megismerték. Hova is
jutottunk azóta, a fejlődés két szabású, egyrészt az érzelmi típusú kapcsolatfelvételek
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motiváltak elhangzott a szóbeli kiegészítésben is, másrészt azok a gazdasági területű,
kulturális területű, sorolhatnám tovább mindazokat a területeket, ahol sikerült nagyon
közvetlen kapcsolatot kiépíteni különböző piaci szereplők, a gazdasági szereplők,
valamint az intézmények között. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy milyen
nemzetközi kapcsolatok létrehozásában segített a Megyei Önkormányzat, ha a miskolci
érdekvédelmi szervezeteket, ha a kamarákat nézzük az elmúlt időszakban. Ez szintén
egy fontos eleme annak a 20 éves múltnak, ami mögöttünk van. Érdemes még szót
ejteni arról, hogy javasolnánk egy hangsúly váltást a külkapcsolatokban, jelenleg
ugyanis a megyei közgyűlést minden esetben egy nagyon szűk vezetés, illetve szakmai
stáb képviseli. A pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve is lehetne nyitni afelé, hogy a
közgyűlés egésze érezze magáénak a külkapcsolatokat. Javasolnánk egy-egy
alkalommal, hogy különböző frakciók képviselőit a tárgyalások egy részébe bevonnák.
Úgy gondolom, hogy erre támaszkodhatna a vezetés, hiszen politikai hitvallástól
függetlenül ebben támaszkodhat a közgyűlés egészére. Hiszen mindannyiunknak az az
érdeke, és szándéka, hogy előrelépjünk és mindenki élvezze annak a sikerét, amit
sikerül a nemzetközi kapcsolatok területén elérni. Én ebben kérném a nyitottságot a
vezetőség részéről. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Janiczak Dávid
képviselő úr kér szót, parancsoljon.
Janiczak Dávid közgyűlési tag: Köszönöm a szót tisztelt Elnök úr, tisztelt megyei
közgyűlés egy üdvözlendő és teljes mértékben támogatandó tervet kapott most a
közgyűlés az asztalára, és ebben szeretném felajánlani a segítségemet bizonyos
külkapcsolatok terén. Én úgy gondolom, hogy személyesen is tudok segíteni a megyei
közgyűlés delegációjának. Ugyanakkor pedig azt is szeretném kérni a megyei
közgyűléstől és a vezetéstől, hogy Ózd város tekintetében azért próbáljunk meg
lépéseket tenni, hiszen annyira elhanyagolt a városunk az évtizedek során, hogy a
szerepét mindenképpen erősíteni kellene a megyében, és ezek a külkapcsolatok esetleg
sokat segíthetnek abban, hogy Ózd városában is munkahelyek és beruházások
valósuljanak meg. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Képviselő úr is, és
frakcióvezető úr is nyitott ajtókat dönget, azt kell, hogy mondjam. Ha arról beszélünk,
hogy a megye szénbányászatát ismét el kellene indítani és tiszta szén technológiáról
beszélünk, akkor elsődleges célpontja Ózd és környéke lenne ennek a technológiának a
megtelepítésére. Már csak azért is, mert ha a szén onnan van, akkor a logisztikai
költség ne legyen jelentősebb, mint ami a beszerzéséhez vezet. Frakcióvezető úr úgy
gondolom, hogy amiket elmondtál, azok a gondolatok nagyon jók, ebbe az irányba
fogunk menni. Az én elképzelésem is az, hogy semmi akadálya, hogy ha csak szűkebb
jellegű megbeszélés van, akkor mind a három frakcióvezető részt vegyen, egy ilyen
jellegű látogatáson. De akár az egész közgyűlés is meghívást kaphat egy-egy
alkalommal, ha ide érkeznek vendégek. És át fogjuk ezt gondolni, és a külföldi
kiutazások tekintetében is egy kicsit más rendszert fogunk majd a jövőben
megvalósítani. Köszönöm szépen. Miklós Árpád frakcióvezető úr, parancsolj.
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Miklós Árpád, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés én is köszönöm
szépen ezt a színvonalas tájékoztatót, én csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy a
megye külkapcsolatainak rendezésében törekedni kellene arra, hogy az ország határok,
mivel már szinte nem is léteznek, azt lehet mondani, Erdély felé, hogy egy
infrastrukturális bekapcsolódással bevonnánk ezeket a területeket. Ez alatt azt értem,
hogy ezzel azt is elérnénk, hogy akár munkaerő áramoljon onnan ide, innen oda, mert
ez sokat segítene ezeknek a peremterületeknek a munkanélküliség megoldásában.
Hiszen tudjuk jól, hogy a magyar-szlovák határ is elmarginalizálódott a hosszú évek
alatt, és úgy a vasúthálózatot összekapcsolnánk a mostani szlovák vasúthálózattal,
illetve az utakat is teljesen, akkor akár munkaerő is úgy áramolhatna, hogy akár Kassán
munkahelyet kapnának az itteni lakosok, vagy akár fordítva is. Ez sokat lendítene így a
megye fejlődésében. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr, törekszünk
erre is, december 10-én jártunk a Kassa megyei elnöknél és Trebula úrral is erről
beszélgettünk, illetve erről is váltottunk néhány gondolatot. Természetesen még ahhoz
megfelelő közlekedési infrastruktúrát kell kialakítani, de a cél az, hogy a munkaerő
szabad áramlása megtörténjen a jövőben. Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem
látok. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24 igen
szavazattal. 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
85/2014. (XII. 18.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi
nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi nemzetközi kapcsolatainak
helyzetéről szóló beszámolót, és fejlesztés irányaira vonatkozó javaslatot, és a
következő határozatot hozta:
1. A Közgyűlés elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2014. évi
nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről szóló beszámolót és a fejlesztés irányaira
vonatkozó javaslatot.
2. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi
nemzetközi kapcsolatok tervét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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Határidő: folyamatos, illetve a kiküldetési tervben foglaltak szerint
melléklet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2015. évi nemzetközi kapcsolatok terve
2015. január 1. – 2015. december 31.
közötti időszakra vonatkozóan
kiutazás

beutazás

Kassa megye, Szlovákia
Isztambul
Törökország

Tartomány,

Shandong,
Jiangxi,
Szecsuán
tartományok,
Kína
Barcelona, Spanyolország

Rheingau-Taunus
Németország

járás,

Vologda régió, Oroszország
Szilézia régió illetve Lublin, Lengyelország
Hargita megye, Székelyföld, Románia
Párizs-Yerres,
Franciaország
Európai Szén és Lignit
Szövetség (EURACOAL),
változó helyszínek
Európai Szén és Lignit
Szövetség (EURACOAL)
Európai Régiók Gyűlése
(AER), változó helyszínek
Európai Bortermelő Régiók
Gyűlése, változó helyszínek
Európa
Kongresszusa
Strasbourg

Tanács
(CLRAE),

Európai Unió HU-SK
Területi
Együttműködési
Program,
változó
helyszínek
Európai Unió HU-SK-ROUA
Szomszédsági
Program,
változó

feladat
a 2-oldalú együttműködés, az EGTC
előrehaladásának megfelelően
megkezdett
együttműködés
folytatása, együttműködés török
üzletemberekkel, külgazdaság
együttműködés kínai üzletemberek,
külgazdaság
konkrét együttműködés megkezdése
a ME. technológia park témában,
potenciális befektetők feltárása
elnöki
delegáció
kiutazása,
külgazdasági
együttműködési
lehetőségek feltárása
külgazdasági
együttműködési
lehetőségek feltárása
szénbányászat
technikai
segítségnyújtás, szakképzés témában
rövid-távú együttműködési pontok
egyeztetése
II. Rákóczi Ferenc emlékünnepségen
ünnepi beszéd előadása francia
nyelven, koszorúzás
Közgyűlésen, Végrehajtó Bizottsági
ülésen és munkabizottsági üléseken
való részvétel
Végrehajtó Bizottság és Közgyűlés
megtartása Magyarországon
Plenáris Ülésen és más gazdasági,
energetikai eseményen való részvétel
Plenáris Ülésen, ill. más megyénk
szőlészet-borászat számára fontos
eseményen való részvétel
a Romák Befogadását célzó Európai
Helyi- és Regionális Hatóságok
Szövetséggel
kapcsolatos
tevékenység
HU-SK Területi Együttműködési
Program 2014-2020 Előkészítő
Bizottságban, majd a Közös
Monitoring
Bizottságban
való
részvétel
HU-SK-RO-UA
Szomszédsági
Program 2014-2020 Előkészítő
Bizottságban, majd a Közös

NK
beszámoló
oldalszáma
7-8
5-6, 11, 15

3-5

6-7

13

13
10-11, 12
14
14-15

11-13

11-13
15-16
17

18

18

19

39
helyszínek
egyéb

Monitoring
Bizottságban
részvétel
előre nem tervezhető

való

10. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2013. évi gazdasági folyamatairól
Előterjesztő:
Szalayné Ostorházi Mária, a NAV Észak-magyarországi
Regionális Adó Főigazgatóságának vezetője
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 11. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő Szalayné Ostorházi
Mária asszonyt, a NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóságának
vezetőjét, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a
tájékoztatót.
Szalayné Ostorházi Mária: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés Elnök úrtól azt a
felkérést kaptuk, hogy mutassuk be Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági
folyamatait. Ezt mintegy 40 oldalban meg is tettük, bemutattuk a társas vállalkozások, a
magánszemélyek, az egyéni vállalkozók jövedelmei hogyan alakultak, illetve néhány
oldalban összefoglaltuk hogyan is alakult a 2014-ben a gazdasági folyamatok. A
beszámolóban törekedtünk arra, hogy egy hosszabb időtávot vegyünk figyelembe,
hiszen 2007 volt a pénzügyi válság időszaka, amelyhez képest próbáltunk
összehasonlításokat tenni, következtetéseket levonni. A 6 éves időtáv alapján
elmondhatjuk, hogy 2013-ra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében sikerült elérni szinte
minden egyes mutatóban a pénzügyi válság előtti időszaknak a mutatóit. Ez úgy
gondolom, hogy mindenkinek egy kicsi megnyugvást jelent. Az, hogy mintegy 230.000
foglalkoztatott van Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, azok a számok, amik azt
mutatják, hogy 2013-ban, valamint a korábbi években hogy volt bemutatható, hogyan is
történtek a osztalék kifizetéssel kapcsolatos adatok, ezek mára már megnyugtatóak. Azt
látjuk, hogy 2013-ban 45 milliárd volt az, amit osztalék címén az adózóink kivehettek.
2013. év volt az az év, amikor már a pénzügyi eredmény a veszteségből pozitívan
valósulhatott meg, talán egy kicsit a fejlődést mutatja Borsod-Abaúj-Zemplén megye
valamennyi gazdasági szereplőjénél. Amint látszódik, igen, elértük a pénzügyi válság
előtti időszak adatait, ugyanakkor ha összehasonlítjuk országon belül, hogy az adott
megye milyen pályát fut be, azt látjuk, hogy az utolsó harmadban van Borsod-AbaújZemplén megye gazdasági adatai alapján. Tehát vélhetően még nagyon sok olyan
teendő van, ami alapján lehet javítani ezeket a pozíciókat. Említettem, hogy 2014-ről is
szeretnék néhány gondolatot említeni: a forgalmi adatok, tehát az árbevétel, export,
import behozatali adatok alapján mintegy 10%-os a bázis időszakhoz képest, tehát
2013-hez képest a változás. És mintegy 30%-os a beruházásnál a növekedés az előző
évhez képest. Ez úgy gondolom, hogy egy meghatározó és nagyon fontos folyamat,
hogy 2014. I-III. negyedévében a beruházási adatok 30%-kal emelkedtek. Röviden
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ennyiben foglaltam volna össze az előterjesztésünket, és a tegnapi napon kérdést
kaptam a tekintetben, hogy az önkormányzat által alapított nonprofit szervezetek
milyen összegű tartozással rendelkeznek. A bizottsági meghallgatáson azonnal nem
tudtam válaszolni, most hoztam magammal adatokat. A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat által alapított vagy a tulajdonában lévő nonprofit szervezetek
összesen 83-an vannak, megnéztük ezeknek a forgalmi adatait, mármint a
pénzforgalmát. Döntő része túlfizetéssel rendelkezik, egy olyan adózó van, aki milliós
nagyságrendű hátralékkal rendelkezik, tehát az összes nonprofit szervezet BorsodAbaúj-Zemplén megyében, ami Önkormányzat által érintett, 80 millió forintos
hátralékkal rendelkezik. Remélem, hogy a kérdésre kielégítő választ tudtam adni, más
kérdés esetleg van-e. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Főigazgató asszonynak a szóbeli
kiegészítését, még egy kicsit maradjon, megkérem. A tájékoztatót mindhárom bizottság
tárgyalta, felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Elnök úr, tisztelt
közgyűlés a Bizottság 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett támogatja a
tájékoztatót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
közgyűlés Bizottságunk is megtárgyalta a tájékoztatót és 13 igen, 0 nem szavazattal és
0 tartózkodás mellett elfogadta, elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök
úr, tisztelt közgyűlés Bizottságunk is megtárgyalta a napirendet és köszönjük, hogy az
ott felvetődött kérdésre a mai szóbeli kiegészítésben már választ is kaptunk. A
Bizottságunk a napirendet alaposan előkészítettnek tartotta és 8 igen, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodás mellett tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Lukács András frakcióvezető úr, parancsolj.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm szépen Elnök úr, tisztelt közgyűlés, tisztelt
Főigazgató Asszony. Nagyon színvonalas és részletes tájékoztatást kaptunk, amit
ezúton is köszönök. Meggyőződésem, hogy vannak biztató jelek ebben az
előterjesztésben, de vannak nagyon riasztó helyzetet bemutató tények is, hiszen amire a
szóbeli kiegészítés is kitért, hogy van olyan közgazdasági mutató, amely szerint a
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megye csak a 12-ik helyen szerepel, ami bőven mutatja, hogy van mit tenni itt a
gazdaságfejlesztésében, élénkítésében. Szomorú azt tapasztalni, hogy megyénk és az
ország más megyéi között nem történt meg a felzárkózás az eltelt időszakban, ami
sajnos azt mutatja, hogy a helyzet nem túl jó. De mindezek mellett elismerésre méltó,
hogy a pénzügyi helyzet, az eredményességi mutatók a megyei vállalkozások jelentős
részénél emelkedtek, javult vagy legalábbis pozitívabb irányba mozdult el. Két dologra
szeretnék egy kicsit kitérni. Az egyik az, hogy amire részben választ kaptunk, az
önkormányzati tulajdonú, alapítású cégek helyzetével kapcsolatban ténylegesen nem
derült ki, hogy amelyek ilyen nagy adósságot halmoztak fel, mit tudunk ezekről. Vajon
azok az önkormányzatok a különböző hozzájárulásokkal tovább növelték a
veszteséget?
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Káli Sándor
képviselő úr jelezte még hozzászólását.
Káli Sándor közgyűlési tag: Köszönöm szépen Elnök úr, tisztelt közgyűlés
támogatom azt a gondolkodást, ami az anyagot jellemzi, hogy végre már abból
indulunk ki, hogy volt egy nagyon nagy gazdasági világválság, amin az elmúlt
időszakban, különösen a politikai nyilatkozatokban általában átsiklottak és jobban lehet
mérni, hogy milyen változások is történtek. Még ehhez hozzátartozik az is, hogy az
anyag azt mondja, hogy amikor növekedés van, azért ahhoz mindig egy alacsony
bázisról tudtunk elmozdulni. A válság után, úgy emlékszem, 2008-ban, amikor a
Gazdaságkutató egyik igazgatója Miskolcon előadást tartott, és azt a meghökkentő
megállapítást tette, hogy itt ez egy 10 évig elhúzódó válság lesz, akkor mi egy kicsit
meglepődtünk. De mindinkább azt érzi az ember, hogy igen, ezek a valós számok. Azt
hiszem és ez inkább a munkaügyi témához tartozott volna, de még inkább van egy
olyan probléma, mint az úgynevezett vándorlási veszteség. Én azt hiszem nem nagyon
vannak adataink a külföldre távozott, vagy átmenetileg távozott munkavállalók hány
százaléka származik a mi térségünkből? Valószínűleg rosszak lennének, ha lennének
ilyen adatok, hiszen azt hiszem, hogy az 1900-as évek nagy kivándorlási hulláma is
elsősorban térségünket érintette. Mindezt azért mondom, mert egy távoli jövőben az
adóerő képessége egyes polgároknak nagyon függ attól, hogy innen milyen nagy
számban fognak távozni majd ifjak. Amit viszont kérdezni szerettem volna, ez az
anyagban van, és inkább költői kérdés, amit Igazgató asszonynak mondok, hogy a
közlekedési cégeknek ugye csökkent az adófizető képessége, és azt tapasztaltam, hogy
7 megyei adózó csoportos áfa alanyként csatlakozott egy közép-magyarországi
székhelyű adóalaphoz. Mindezt csak azért mondom, mert azt hiszem sokan vagyunk itt
a teremben, akik elég sokat dühöngtünk azon, hogy miközben fejlesztési pénzek
érkeznek az országba, ezek valahogy mindig közép-magyarországon csapódnak le, még
azok is, amik címzetten errefelé indultak volna el. nincsen-e valami összefüggés, hogy
ott más feltételek vannak, vagy ha ilyenek vannak, akkor miután ezek a cégek nálunk
fogyasztanak, sőt azt is mondhatnám, hogy nálunk szennyeznek, akkor vegyenek már
egy kicsit abból is részt, ami arról szól, hogy az adót is itt kellene fizetni. Tudom, hogy
költői a kérdés, de azért mégis felteszem. Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Főigazgató
asszony, kérem válaszoljon.
Szalayné Ostorházi Mária: Igen, tehát az utóbbi kérdésre válaszolva, a csoportos
adózásnál az egy sajátos adózási mód, tehát az érintettek azért, hogy az adózás
szempontjából tudják optimalizálni a visszaigénylendő áfájukat, ezért döntési
lehetőségük van, hogy csoportos áfa adóalanyként szerepelnek. Ez természetesen január
1-je óta együtt jár azzal, hogy beolvadás vagy átalakulás által egy cégként működnének
tovább. Ez csak az áfa szempontjából jelent meghatározó tényezőt, és ott tudjuk esetleg
kimutatni, amikor arról beszélünk, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye az állami
költségvetéshez milyen összeggel járult hozzá. Hiszen most az anyagban azt tudtuk írni,
hogy 2013-ban mintegy 186 milliárddal, ez annak függvényében, hogy csoportos áfa
alany esetén pozitív vagy negatív, itt ronthat ezen a pozíción, de egyébként a
visszaforgatás a költségvetésből nem ilyen alapon történik. Tehát úgy gondolom, hogy
ez kevésbé befolyásolja, hogy az adott közlekedési cég csoportos áfa alanyként
működik. A másik kérdés felvetésnél pedig ott szeretném pontosítani az
önkormányzatoknál, hogy mennyi a nonprofit szervezeteknél a hátralék, amit képviselő
úr jelzett, azok a közüzemi szolgáltatók állami tulajdonban vannak. Tehát ez a 80 millió
forint kifejezetten azokra szól, azokra a nonprofit szervezetekre, amelyet vagy az
önkormányzat alapított vagy önkormányzati érdekeltségben van. Tehát az állami
tulajdonú cégekre ezek nem igazak, ez így korrekt ez a fajta megállapítás.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pasztorniczky István képviselő
úr jelezte még hozzászólását, parancsolj.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Tisztelt közgyűlés, először is megköszönném
ezt a tartalmas beszámolót és felemás helyzetben vagyunk ezzel kapcsolatban. Maga a
beszámoló objektívnek tekinthető, és igen színvonalas, csak dicsérni tudom. Viszont a
beszámolóból kitükröződő folyamatok, nem tudom mi a legjobb kifejezés, talán azt
mondhatom, hogy tragikusak. Tragikusak olyan szempontból is, hogy nagyon jól
tükrözik a megye kettészakadását, méghozzá annak a szakadéknak mentén, ami a
három úgynevezett olyan kistérség, amely a miskolci, tiszaújvárosi, kazincbarcikai
kistérség és a többi 13 leszakadt kistérségnek nevezett kistérség között húzódik. Van
egy táblázat a 23. oldalon, amely azt mutatja, hogy ebben a 3 kistérségben gyakorlatilag
úgy a hozzáadott értékben, mint a saját tőke vonatkozásában koncentrálódik össze a ¾
része a tőkének, a hozzáadott értéknek, miközben a megye lakosságának 50%-a él
ebben a 3 kistérségben. Tehát látszik, hogy igen nagy egyenlőtlenség van az 1 főre eső
paraméterek tekintetében. Egy másik dolgot is kiemelnék a beszámolóból, ami
számomra szintén nem csak figyelem felkeltő, hanem vérlázítónak is mondhatnám, ez
ebben a megyében, az ágazati vonatkozásban kifizetett osztalék, ami 29,5%, még azt is
mondanám, hogy rendben van. Viszont az összes ágazatban az 53,6%-át fizetik ki az
összes osztalék jövedelemnek, ezek olyan ágazatok, amik alapvetően köztulajdonban
lévő közszolgáltatásokat végző ágazatok. Tehát aránytalanul magas kifizetések
történnek ebben az ágazatban, ezen szerintem mindenképpen változtatni kell, lehet
hogy ez nem az a hatáskör, de mindenképpen lépéseket kell tenni annak érdekében,
hogy ezeket az itt koncentrálódó jövedelmeket a leszakadt kistérségek felzárkóztatására
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fordítsuk. Még azt fűzném hozzá a beszámolóhoz, ami nem szerepel az anyagban,
viszont szerepel a Magyar Közlönyben megjelent a járások Globex által közzétett
felsorolásában. Sajnálatos módon az ország 199 járásából a legrosszabb 10-ben
szerepel éppen a sátoraljaújhelyi választókerületből három: a cigándi, gönci, encsi. És
ez a választókerület sajnos minden mutatóban is élen áll, de ez nem egy dicsőség, mert
ez a népességcsökkenés mértéke. Miután a választókerület 2 legnagyobb városa,
Sátoraljaújhely és Sárospatak, az első ötben szerepel. Ezek borzasztó tények, és azért is
hívtam fel erre a figyelmet, korábban is megtettük már ezt, mert ugye 6 hónapon belül
ki kell dolgozni a közgyűlésnek a Megye középtávú gazdasági programját, szerepel is a
februári munkatervünkben. Én azt szeretném kérni, hogy ha van rá mód, a kidolgozás
során mindenképpen fókuszáljon ez a program a mélyszegénység megszüntetésére és a
13 leszakadó kistérség felzárkóztatására, természetesen azzal együtt, hogy a megye
egészét is fel kell zárkóztatni az országos átlaghoz. De mindenképpen erre a 13
kistérségre nekünk kiemelt és hangsúlyos figyelmet kell fordítani. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úrnak a figyelem
felhívó szavait. Szűcs Erika képviselő asszony jelentkezett hozzászólásra, tessék
parancsoljon.
Szűcs Erika Mária közgyűlési tag: Köszönöm a szót Elnök úr, én tulajdonképpen ezt
a gondolat menetet folytatnám. Én is szeretném megköszönni ezt az előterjesztést a
NAV képviselőjének, korrekt és nagyon-nagyon sokrétű, és jól használható. Igen bátor
néhány következtetésében. Kétségtelen és bizonyára úgy fog folytatódni, hogy a megye
gazdaságának a szívét képező, a Pasztorniczky István úr által említett gazdasági
szervezetek magukra találtak és valószínűleg egy tartós fejlődési pályára kerültek. Ez
úgy szerepel az anyagban nagyon alaposan, hogy a kisvállalkozói szektornak a 2007-es
kibocsátási szintje, hogy a reálbérek nem érték még el a 2007-es szintet, hogy a
beruházások az országos átlag 2/3-a, az adókedvezmények a kultúra, a látványsportok
támogatása után lettek érvényesítve, és jóval kevesebb a műszaki fejlesztés. Ez mutatja,
hogy van még bőven tennivaló. Én azt gondolom azonban - 30 éve foglalkozom ezzel
az üggyel intenzíven, - hogy azért itt a gazdaságfejlesztési filozófiát alaposan át kell
gondolni, mert itt úgy van minden levezetve, hogy az adókedvezmények, a pénz, a
támogatás az majd átlendít bennünket ezeken a nehézségeken. Én azt gondolom, hogy
az elmaradott térségekben a legnagyobb probléma az ember és az emberi minőség, az
elvándorlás olyan mértékű veszteségeket okozott a képzett, a kitartó, az agilis munka
köré csoportot és csapatot szervezni tudó embereknek, amilyenek ma már nem teszik
realizálhatóvá az egyébként az adókedvezmények és támogatások által kínált előnyöket.
Ezért azt gondolom, hogy a megyei közgyűlésnek, és a megyei közgyűlés vezetőinek
végig kellene gondolni azt, hogy mi is az a szolgáltatás, és itt a közszolgálatra
gondolok, mert ezeken a területeken gyakorlatilag a közszolgáltatás, a közhivatalok
azok, amelyek működnek, vállalkozások nem nagyon vannak. És a legutóbb is a
polgármesterek fizetésének szabályozásánál nagyon mechanikus létszám szerinti
szabályozás történt. A rendszer kényszeríti ezeket az embereket arra, hogy kialakult, jó
ötletekkel próbálkozzanak, mert sokkal nagyobb erőfeszítést igényelnek, tehát azt
gondolom, hogy a mi gazdaságpolitikai célkitűzéseinkben az emberi humánerőforrás
minőségének a rekonstruálását, hogyan lehet visszaszerezni az embereket, hogyan lehet
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megbecsülni azokat, akik kezdeményeznek, az első helyre kellene tenni. Meg vagyok
győződve, hogy a közfinanszírozás, a szerény teljesítmények finanszírozása nem
alkalmas arra, hogy ezt a hiányt pótolja és hogy az a különbség, ami a fejlett és a
hátrányos helyzetű térségek között van, azon nagy mértékben változtasson. Én ezt a
gondolatot szeretném megfontolásra ajánlani a testületnek. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő asszonynak az
elmondott szavait. Csiger Lajos frakcióvezető úr kér még szót.
Csiger Lajos, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés tényleg egy nagyon
átfogó, és részletes ez az elemzés, és ez azért is szükséges a számunkra, mert a
tervezéshez a helyzetet jól kell ismernünk. Én tudom, hogy gazdaságilag három fejlett
övezet vagy járásnak is lehet nevezni, éppen nem esnek össze ezek a járási határok,
hogy azok adják a gazdasági teljesítmény nagy részét és arra kell koncentrálnunk a
jövőben, hogy a leszakadó térségeket támogassuk és zárkóztassuk fel. De vannak még
pozitív jelenségek is, egy előző dián láttam, hogy az összes ilyen nyereség alapú adó az
már magasabb, olyan 102% az előző évhez képest, míg az országos átlag csak 96%. De
hát ezeket is a nagy cégek produkálják, valószínűleg. A fejlesztések is élénkülnek a
megyében. A kis- és közepes vállalkozásokra nem biztos, hogy ilyen mutatók
jellemzőek, éppen ezért fontos ez a növekedési hitel, és fontos az, hogy a
kisvállalkozásokat megerősítsük és támogassuk, hogy ők ezt igénybe tudják venni és
foglalkoztatni tudjanak. Azokban a térségekben, ahol nincs jelen az ipar, és látjuk, hogy
a nagyipar az vonzza a másik nagyipart, tehát ha a citromsav gyárról beszélünk, akkor
az hangzott el, hogy a Sajó völgyében fognak gyárat építeni, mert a többi gyár vonzza.
Valószínűleg ez a továbbiakban is így lesz, és nem oda fognak települni, ahol az
infrastruktúra esetleg elmaradottabb. Tehát nekünk azt kellene szem előtt tartani, hogy
fejlesszük azokat a térségeket, amelyeket a Kormány a szabad vállalkozási övezeti
zónákba is figyelembe vett és azt hiszem, hogy besorolásnál ezek a területek kapnak
kedvezményt. Nem tudom, lesz-e majd ilyen kimutatás a jövőben, hogy ezeket a szabad
vállalkozási zónákat is ki tudják mutatni, ott milyen fejlődés indul el, egyáltalán
elindul-e. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a jövőben valószínű, hogy minden
évben szeretnénk ilyen tájékoztatót meghallgatni, megismerni, hogy ezekre
koncentráljunk. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérdezem Szalayné Ostorházi Mária Főigazgató
asszonyt, hogy kíván-e választ adni.
Szalayné Ostorházi Mária: Igen, egy gondolatot. Természetesen, ha ezentúl bármely
olyan igénye van a közgyűlésnek és amiben tudunk támogatást adni, úgy gondolom a
NAV bármely adatot, amely rendelkezésére áll különféle konstrukciókban tudja
elemezni, ezt attól függetlenül, ha nem egy ilyen komplex tájékoztató kell,
természetesen szívesen bocsájtjuk rendelkezésre. Képviselő asszonynak a felvetésére
szeretném azt reagálni, amit tegnap elmondtam a bizottsági ülésen, hogy a NAV-nál a
nagyvállalkozásokat azért szeretjük, mert ők termelik meg az adóbevétel 80%-át, a kis-,
mikro vállalkozásokat azért szeretjük a foglalkoztatás döntő részét. Egyrészt azáltal,
hogy önfoglalkoztatók, másrészt azért, mert 1-2 fővel foglalkoztatást biztosítanak
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ezekben a hátrányos helyzetű térségekben. Az anyagban benne van, hogy a kormányzat
próbált ezeken is segíteni azáltal, hogy 2 új adónemet bevezetett az elmúlt 2 évben, a
KIVA és KATA, tehát a kisadózók adózását elősegítő új átalányadó, amit ezek az
érintett vállalkozások előszeretettel alkalmaznak. Illetve amikor az I. negyedévben
tartottunk sajtótájékoztatót, oda kifejezetten kidolgoztuk azt és akár rendelkezésre is
tudjuk bocsátani, hogy ezek milyen adóoptimalizálást adnak az érintett
kisvállalkozásoknak, hogy ha ők döntenek, hogy ilyen adózási módot választanak.
Hiszen ez egy legális adóoptimalizálás, nem mindegy, hogy milyen adózást választ: a
normált vagy ezt egyszerűsített, alacsonyabb adókulcsú adózási formát választja. Úgy
gondolom, erre is van a kormánynak válaszlépése. Készítettünk egy olyan anyagot,
amelyben azt mutattuk ki Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, hogy hogyan alakulnak a
különféle járulék kedvezmények, hiszen a 25 év alattiak, illetve az 55 év fölöttieknek is
jelentős járulék kedvezményük van és ennek a foglalkoztatásra gyakorolt hatása hogyan
mutatkozik, illetve mekkora az az összeg, amely az adott vállalkozásnál marad ezáltal.
Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a jövedelem termelő képesség vállalkozási
formától függetlenül, tehát akár egy önfoglalkoztató egyéni vállalkozóról vagy egy
nagyvállalkozásról van szó, meglegyen, mert akkor tud lépni. Illetve azokat az
ösztönzési módokat kell megtalálni és úgy gondolom, erre talán a megyei közgyűlés is
tud hatni hogy azok a megtermelt jövedelmek az adott térségben maradjanak. Tehát az,
hogy egyáltalán osztalék van, ez már nagyon jó dolog, ott az a következő lépés, hogy az
érintett vállalkozások az osztalékot itt hagyják és adott térségbe fektessenek be. Úgy
gondolom, hogy ebben van lehetőség, de egyáltalán az anyag azért próbálta bemutatni,
hogy már a megyében 45 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntöttek, ami nem
mindegy hogy itt marad vagy esetleg kivisznek az adott országból vagy megyéből.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem látok,
Főigazgató asszonynak köszönjük a szóbeli kiegészítést és a válaszokat is, egy nagyon
színvonalas tájékoztatót kaptunk. Úgy gondolom ennyi dicséretet régen sikerült
besöpörni, mint az elmúlt fél órában, ez az Önök érdeme.
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, 5
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.

11. Tájékoztató a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Programiroda fióktelepének
munkájáról
Előterjesztő:
Flier Nikolett, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
projektmenedzsere
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A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 12. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztést két bizottságunk tárgyalta,
felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés a Bizottságunk 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
közgyűlés Bizottságunk is 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
elfogadásra ajánlja az előterjesztést.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A közgyűlés ülése előtt azt a
tájékoztatást kaptuk, hogy Dubóczki Dorina, a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja
Programiroda vezetője meg fog érkezni, sajnos még mostanáig sem érkezett meg. Ettől
függetlenül kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben
kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Pasztorniczky István
képviselő úr, parancsolj.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr, közgyűlés
én azért elmondom az ellentmondásokat és a kérdéseket is, mert nem kaptam választ a
bizottsági ülésen sem. Ez az anyag megpróbálja összefoglalni a legutóbbi kormány
intézkedéseket a Tokaj-Hegyaljai történelmi borvidék világörökségi terület
fejlesztésével kapcsolatosan. Az országgyűlés által készített anyag Tokaj-Hegyalja
nemzeti program címet visel, az előkészítéséről kormányhatározat is van, és több
kormányhatározatban is hivatkoznak rá, azonban ez a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja
nemzeti program nem található meg sehol. Kérdezem, hogy ez hol található meg, vagy
ki fogadta el. Egy másik ellentmondás az anyagban, hogy többször hoztak létre hasonló,
párhuzamos feladatok elvégzésére hivatalokat. Egyrészt a területfejlesztés a megyei
önkormányzat kiemelt feladata, de ugyanez a feladata a tarcali székhelyű Tokaj
Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetnek, mivel őt bízta meg az emberi
erőforrás miniszter a világörökségi gondnokság feladatának a betöltésére, azért hoztak
ott létre egy irodát. A Széchenyi Programiroda Tokaj-Hegyalja Térségfejlesztési
Programirodának Mádon van a székhelye, és nemrég megalakult a Tokaj-Borvidék
Fejlesztési Tanács, amibe Szamosvölgyi Péter urat delegáltuk közgyűlési tagként,
illetve Elnök úr is tudomásom szerint most már a tagja. Ennek a Fejlesztési Tanácsnak
egyébként a székhelye Tolcsván van, és ott alakítottak meg egy Tokaj Borvidék
Fejlődésért Nonprofit Kft-t, tolcsvai székhellyel. És itt a Városház tér 1. szám alatt van
a Tokaj Történelmi Borvidék Világörökségért Alapítvány, aminek a tevékenységéről
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nem tudunk, legalábbis nem sokat. Én azért kezdtem ezzel foglalkozni, mert 2012-ben
napirendre vettük, majd letettünk róla, a Világörökségi Gondokság Alapítvány
témájában. Az is ellentmondásos, hogy ezeket a szervezeteket különböző
minisztériumok alapították: a Világörökségi Gondnokság a Földművelésügyi
Minisztérium alá tartozik, illetve a Kutató Intézet, a Széchenyi Programiroda a
Miniszterelnökség háttér intézménye, amit tudunk a beszámolóból, a Térségfejlesztési
Alapítványt pedig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium készítette elő, ugye a
területfejlesztési törvényben is ellentmondás van, és ebben Aljegyző asszonnyal nem is
voltunk teljes egyetértésben, hogy ki alapította és kinek a szervezete ez a Tanács. Lehet
majd Szamosvölgyi képviselő társam tud erre mondani valamit. Sátoraljaújhely is része
a világörökségnek, illetve a borvidéknek, viszont nem tartozik hozzá a Világörökség
Térségi Fejlesztési Programirodához. Úgyhogy nagyon sok ellentmondás van ezen a
területen, tovább nem részletezem. Odaadtam az ezzel kapcsolatos térképet
Szamosvölgyi Péter úrnak, hogy az Unesco világörökségi honlapján rosszul vannak
adatok feltüntetve, például az Ungvári pincék a sátoraljaújhelyi Ungvári pinceként,
szlovákiai oldalon van feltüntetve egy vasúti vonalunk, a sárospataki Rákóczi pince a
Bodrog holtág partjára, és így tovább a Gombos-hegyi pincesor a 37-es úton,
mindegyik rossz helyen. De azért vannak biztató jelek, hogy az a 100 milliárd forint,
amit 2020-ig a kormány ide akar fordítani, az az itt élő lakosságnak is hasznára lesz.
Ezeket akartam elmondani ezzel kapcsolatban és nem árt, ha tudják képviselő társaim,
ha már választ nem is kaphattunk erre. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úrnak figyelem
felhívó szavait. Kormányhatározat van a 100 milliárd forintról és mindenféle előkészítő
tervek készülnek most ennek a függvényében. Viszont az, hogy 5 szervezet is
gondoskodik a jövőbeni működésről, sok bába között el ne vesszen a gyerek. Értettem.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 21 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.

12. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Egyebek napirendi pontban Pasztorniczky István
képviselő úr jelezte a hozzászólását, megadom a szót.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen, tisztelt Elnök úr, tisztelt
közgyűlés sokszor szerepeltem már, de nem azért jöttünk ide, hogy hallgassunk, mert
azt otthon is lehetne. Én most egy ügyrendi kérdést hoznék ismételten, mert már az
előző ülésen is előhoztam. Nagyon sajnálatos számunkra, hogy a Szervezési és
Működési Szabályzatunkban előírtakat, nevezetesen azt, hogy meg kell hívni a megye
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országgyűlési képviselőit, ezt szelektíven értelmezzük, vagy nem tudom ki értelmezi
így, sajnos jelen ülésre sem lett meghívva sem a JOBBIK-nak az országgyűlési
képviselője, aki a megyében, sőt Miskolcon lakik, Egyed Zsoltra gondolok, sőt
tudomásom szerint még más párt is van, akinek a képviselője hasonlóképpen nem lett
meghívva. Nem sokan vannak, ketten azokon kívül, akik egyéni körzetben lettek
megválasztva. Én ezt nehezményezem, vagy módosítsuk az SZMSZ-t, de ennek
alkotmányossági aggályai lennének, vagy pedig hívjuk meg azt a két képviselőt, hiszen
ők is a megyét képviselik, méghozzá az országgyűlésben és nem mindegy nekünk az,
hogy milyen erősen van reprezentálva vagy képviselve a megye, a megyei közgyűlés ott
is. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Főjegyző úr válaszol.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés,
tisztelt képviselő úr a jövőben a képviselők meg lesznek hívva. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Lukács András frakcióvezető úr jelezte
hozzászólási szándékát.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm szépen Elnök úr. Év végéhez közeledve
véleményem szerint az utolsó testületi ülésen képviselő csoportunk nevében szeretnék a
közgyűlés minden tagjának, a Hivatal minden munkatársának áldott, békés karácsonyt
és jó egészségben, közös sikerekben gazdag új esztendőt kívánni! Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Miklós Árpád frakcióvezető úr,
parancsolj.
Miklós Árpád, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, én is hasonló ok
miatt nyomtam meg a gombot. Én is áldott ünnepeket, boldog új évet kívánok minden
dolgozónak, és még úgy tudom délután is erről lesz szó. Még annyit, hogy a baz.hu
oldalon mindenki nagyon sok érdekes információt tud elolvasni a megyéről, és én csak
gratulálok, hogy ezen az oldalon mindenki nyomon követheti, hogy mi történt, kivel
tárgyaltak Elnök úrék, ezekről információt tudunk szerezni. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem látok,
nekem még van néhány szolgálati jellegű tájékoztatásom a képviselők számára.
Első, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisba bejelentkezésről az igazolás
leadásának határideje 2014. december 31-e. Képviselő társaimnak múlt hónapban be
kellett jelentkezni, és aki ezt 10.-ig megtette, 10.-e után viszonylag könnyen
lekérdezhető az adatbázisból egy adószám megadásával, tehát december 31-ig kérem a
képviselő hölgyeket, urakat, hogy leadni szíveskedjenek.
A második a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget ismételten teljesíteni kell, a
vagyonnyilatkozatokat 2015. január 31. napjáig le kell adni a Hivatalba. Az erről szóló
tájékoztató levél 2014. december 11-én elektronikusan megküldésre került minden
képviselő részére.
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A következő: tájékoztatom a képviselőket, hogy a mai napon 12,30 órakor
közmeghallgatás került meghirdetésre területfejlesztés témakörben. Úgyhogy várom
vissza a képviselő hölgyeket és urakat, hogy a közmeghallgatási kötelezettségünknek
évente egy alkalommal eleget tudjunk tenni.
Még egy tájékoztatás, hogy a mai napon 17 órától évzáró rendezvényre invitálom a
képviselő hölgyeket és urakat, a meghívó mindenkinek kiment, egy pezsgős koccintásra
várom Önöket ebbe a terembe ma 17 órakor. Köszönve az egész éves munkájukat
áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen. A mai
közgyűlést ezennel bezárom.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke

