Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1606-16/2015.
Jegyzőkönyv
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. február 12. 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
Balla Gergő
Bánné dr. Gál Boglárka
Biró László
Budai Erzsébet
Dr. Csiba Gábor Tamás
Csiger Lajos
Demkó Dóra

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Janiczak Dávid
Káli Sándor
Lukács András
Marton Péter
Miklós Árpád
Nyakó István
Pasztorniczky István
Szabó Gergely
Szabó Roland

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

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

Távol:
Bráz György, Hocza Tamás Attila, Jámbor Márk István
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
8. Egyed Zsolt
nem
9. Gúr Nándor
nem
B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
1. Dr. Lukács Irén főigazgató
nem
C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
1. Dr. Kriza Ákos polgármester helyett Papp Ferenc (Polgármesteri
igen
Hivatal Kulturális Osztály)
D. napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
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1.
E. az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek képviselői
1. Miskolci Törvényszék, Dr. Sisák Péter
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Dr.
Vereckei Csaba rendőr-főkapitány helyett Kovács Béla
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
igen

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: Tisztelettel köszöntöm a Közgyűlés megjelent
tagjait, köszöntöm a napirendi ponthoz meghívott és megérkezett vendégeinket!
Köszöntöm a Hivatal részéről megjelent munkatársakat. A jelenléti ív alapján
megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
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határozatképes, mivel a 29 megyei önkormányzati képviselőből 26 fő jelen van, az
ülést megnyitom.
Kérem szíveskedjenek bekapcsolni szavazógépüket és jelenléti szavazást kérek.
Köszönöm szépen.
Megállapítom,
hogy
26
megyei
önkormányzati képviselő van jelen a
teremben.
Amint látják, a képviselői munka hatékonyabbá tétele érdekében a számítógépes
szavazórendszerünk egy kicsit megújult, egyrészt a kivetítő, ami látványosabb, illetve
maga a szoftver és az adatrögzítés is megújult. A minimál programot hajtottuk végre, a
cég, aki az előző rendszert üzemeltette és szállította, aki most ezt felújította, több
változatban több ajánlatot is adott, ez a minimál program 2,2 millió forintba került.
Néhány hasznos tanács. Azok a nevek élénkebb fehér színnel láthatók, akik
bekapcsolták a gépüket, és jelen vannak. A többi név, akik nem kapcsolták be a
gépüket és nincsenek jelen. Menetközben a színekből lehet majd következtetni, ha
piros színű, akkor ügyrendiről beszélünk, ha zöld, akkor normál hozzászólásról. Jól
követhető azt gondolom mindenki számára. További fejlesztési lehetőségként a cég azt
ajánlotta, hogy esetleg a harmadik bejárat fölé is fel tudnak pakolni még egy kijelzőt,
az további majdnem 600 ezer forint lenne, ezt most nem kértük. Viszont azt gondolom,
hogy a jövő tekintetében meg tudna újulni még a mikrofon készülék, amit használunk
képviselőtársaim. Ez egy asztalra szerelhető, mikrofonos állvány, ha a pénzügyi
lehetőségeink megengedik, akkor valószínűleg elmegyünk ebbe az irányba, egyrészt
egy picit kényelmesebb lesz az Önök számára, másrészt a jegyzőkönyv számára pedig
hallható lesz minden alkalommal. Előfordul, hogy képviselő hölgyek, urak elforgatják
és nem minden alkalommal jól hallható a hangrögzítés, erről még majd akkor
beszélünk.
Tájékoztatom a Közgyűlést a Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § (1) bekezdése
alapján, hogy a Közgyűlés 2015. évi munkatervében foglaltaktól eltérően teszek
javaslatot a mai ülés napirendjére:
Nem kerül megtárgyalásra a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területrendezési Terv felülvizsgálatára, az eljárás megindításához szükséges
intézkedések megtételére” című előterjesztésünk, amely az eredeti munkatervben 4.
napirendi pontként szerepel. A Megyei Területrendezési Terv felülvizsgálata
jogszabályi kötelezettség, azonban költségvetési fedezetét központilag még nem
biztosították, ezért ennek az előterjesztésnek a megtárgyalására később kerül sor.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a Közgyűlés
napirendjére, így a fentiek alapján a következő napirend elfogadását javaslom:
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1. Nyakó István megyei önkormányzati képviselő részére megbízólevél átadása,
illetve eskütétele
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi
és Társadalmi Bizottsága új tagjának megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

2015.

évi

4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek
alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 10/2011. (VII. 7.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Összefoglaló jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
6. Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal megállapodás megkötésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
7. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2014. II. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Értéktár Bizottság elnöke
8. Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gazdaságfejlesztést Segítő Tanácsadó
Testülete tevékenységéről a 2012. október 15. és 2013. április közötti időszakban
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
9. Javaslat „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú Gazdasági
Programja 2015-2019” című dokumentum elfogadására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
10. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2015. évi szabadság
ütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
11. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elnyert pályázatainak állapotáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
12. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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13. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj adományozására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
14. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön vissza nem térítendő támogatássá
történő minősítésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
15. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének a megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
16. Egyebek
Megkérdezem, hogy a Közgyűlés tagjai részéről egyéb napirendi észrevétel, javaslat
van-e? Amennyiben van, kérem, szíveskedjenek azt megtenni. Budai Erzsébet
képviselő asszony, parancsoljon.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Köszönöm a
szót Elnök úr. Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés az Egyebek napirendi pont
keretében
szeretnék
egy
rövid
tájékoztatásra
lehetőséget
kérni
a
vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Természetesen. Pasztorniczky István képviselő úr.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen Elnök úr. Én is azt jelezném,
hogy Egyebekben egy közérdekű kérdésben szeretnék hozzászólni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Természetesen. Köszönöm szépen képviselő úr.
Több jelentkezőt nem látok. Kérem szíveskedjenek szavazni a napirendi javaslat
elfogadásáról.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a napirendi
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2015. (II. 12.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének
megállapítása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.

Nyakó István megyei önkormányzati képviselő részére megbízólevél átadása,
illetve eskütétele

2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi
és Társadalmi Bizottsága új tagjának megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

2015.

évi

4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek
alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 10/2011. (VII. 7.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Összefoglaló jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
6. Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal megállapodás megkötésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
7. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2014. II. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Értéktár Bizottság elnöke
8. Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gazdaságfejlesztést Segítő Tanácsadó
Testülete tevékenységéről a 2012. október 15. és 2013. április közötti időszakban
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
9. Javaslat „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú Gazdasági
Programja 2015-2019” című dokumentum elfogadására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
10. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2015. évi szabadság
ütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
11. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elnyert pályázatainak állapotáról
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Előterjesztő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke

12. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
13. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj adományozására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
14. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön vissza nem térítendő támogatássá
történő minősítésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
15. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének a megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
16. Egyebek

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint a Közgyűlés zárt ülést
rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, ha a nyilvános tárgyalás az
önkormányzat vagy más üzleti érdekét sértené.
Javaslom, hogy a meghívóban szereplő 14. napirend tárgyalása zárt ülésen történjen,
amely a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön vissza nem térítendő támogatássá történő
minősítésére” című előterjesztés.
Kérem a közgyűlést, hogy szíveskedjenek szavazni a zárt ülés elrendeléséről.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 25 igen
szavazattal, 1 nem szavazattal, 0
tartózkodással elrendelte a zárt ülést.

1. Nyakó István megyei önkormányzati képviselő részére megbízólevél átadása,
illetve eskütétele
A napirendhez írásos előterjesztés nem tartozik.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy Szitka
Péter megyei önkormányzati képviselő írásban lemondott megyei önkormányzati
képviselői mandátumáról 2015. január 31.-ei hatállyal. A megüresedő képviselői helyre
a Magyar Szocialista Párt jelölő szervezet bejelentette az új jelöltet Nyakó István
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 Szitka Péter megyei önkormányzati képviselő 2015. január 13-án
kelt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökéhez
eljuttatott írásbeli nyilatkozatában 2015. január 31-ei hatállyal lemondott megyei
önkormányzati képviselői megbízatásáról. 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 szerző jelöltet.
A jelölő szervezet képviselője a megadott határidőn belül az eredetileg bejelentett
listáról az azon 6. sorszám alatt szereplő Nyakó István jelölt részére kérte kiadni a
képviselői mandátumot. A Területi Választási Bizottság mindezekre tekintettel 2015.
február 3. napján megtartott ülésén 4/2015. (II. 3.) számú határozatával megállapította,
hogy Szitka Péter megyei önkormányzati képviselő lemondása következtében Nyakó
István megyei önkormányzati képviselői mandátumot szerzett, ezért részére kiadja a
megbízólevelet.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Megköszönöm a Területi Választási Bizottság
döntésének ismertetését, és felkérem Nyakó Istvánt, 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 és a jelenlévőket, hogy álljanak fel,
Nyakó István urat pedig kérem, hogy fáradjon ki középre és mondja utánam az eskü
szövegét.
Az eskü szövegének elhangzása után meggyőződése szerint mondhatja, hogy:
„Isten engem úgy segéljen.”
„Én, Nyakó István 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 és képviselői munkájához sok erőt és jó
egészséget kívánok!

2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Pénzügyi és Társadalmi 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 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 és részt kíván venni az őt érintő döntéshozatalban, zárt ülés
tartását nem kérte.
Megkérdezem, hogy kíván-e valaki a képviselők közül kizárási javaslatot tenni? Nem
látok jelentkezőt. Megállapítom, hogy kizárási javaslat nem hangzott el, ezért az
érintett megyei önkormányzati képviselő a döntéshozatalban részt fog venni, szavazni
fog. Kérem a Bizottsági tagságról szavazzunk.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 26 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett elfogadta a Bizottsági
tagságát.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Jó munkát kívánok hozzá.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2015. (II. 12.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és
Társadalmi Bizottsága új tagjának megválasztása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Társadalmi Bizottsága
új tagjának megválasztására vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
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A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 58. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Társadalmi Bizottsága tagjává megválasztja
Nyakó István megyei önkormányzati képviselőt.
Felelős:

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

3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

2015.

évi

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 04. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző urat, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: isztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés a
költségvetés szerkezete, a táblázatai és azzal szinkronban lévő szöveges indokolásában
megegyezik az államháztartási törvény által előírtakkal. A bevételek 80%-a állami
támogatás, 12%-a pályázati pénz, 8%-a saját bevétel. A kiadások 67%-a bér és járulék,
24%-a dologi, 7%-a átadott pénz és 2%-a felhalmozási kiadás, melyeknek részletes
magyarázatát a kiküldött előterjesztés tartalmazza. Általános tartalékként 3 millió
forint összeget különítettünk el. Az elhasználódott eszközök pótlására 10 millió
forintot terveztünk, az értékcsökkenési leírásnak megfelelő kb. 19 millió forintos
pótlás nem lehetséges. Az önkormányzatnál megjelenő állami támogatás 80%-a
intézményi finanszírozásként továbbadásra kerül a Hivatalnak, ezért az
összbevételeknél ez a 253 millió forint összegben halmozódást tartalmaz. A saját
bevételek aránya alacsony, ezért ebben az évben is az előző évekhez hasonlóan igényt
fogunk benyújtani az önkormányzati tartalék keretből adható központi forrásra,
melyből eddig minden évben nyertünk 40 vagy 50 millió forintot. Az előző évi
pénzmaradvány összege a beszámoló leadásával válik majd véglegessé, azonban
előzetes igénybevételként az eredeti költségvetésben betervezésre került 62 millió
forint, mely a december végén megérkezett 40 millió forintos tartalék pályázat
eredménye, és 10 millió forint állami támogatás megelőlegezése, valamint 12 millió
forint a helyi választási irodák részére tovább adandó választási pénzösszegből tevődik
össze, ezeket az I. negyedévben kell felhasználni. Az Önkormányzat és a Hivatal
álláshelyeinek tervezett létszáma változatlanul 36 fő, az elmúlt évi gazdálkodás
összefoglaló értékelését a zárszámadási rendelet fogja majd tartalmazni. Jelen
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előterjesztésben is szükséges hangsúlyozni, hogy a takarékosság következtében és a
pályázati pénzekkel kiegészített bevételek hatására likviditási helyzetünk stabil, így az
előző évet pénzmaradvánnyal zárjuk. Ezért tisztelettel kérem a közgyűlést a 2015. évi
költségvetés elfogadására, mind a határozat, mind a rendelet elfogadására. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Főjegyző úrnak a tájékoztatóját.
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 Pénzügyi és Társadalmi Bizottság a határozati javaslatot 9 igen, 1
nem és 5 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. A rendelettervezetet 9 igen, 1 nem és 5 tartózkodás mellett ugyancsak 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 a Területfejlesztési Bizottság keddi ülésén tárgyalta meg a megyei
Önkormányzat költségvetését, a határozati javaslatot 14 fő részvételével 7 igen, 1 nem
és 6 tartózkodással nem hozott érvényes döntést, és a rendelet-tervezetet szintén
hasonló szavazati aránnyal, 7 igen, 1 nem és 6 tartózkodással. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló elnök asszonyát, ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés Bizottságunk mind a határozati javaslatot, mind a rendelettervezetet 7 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a tisztelt
közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Szűcs Erika képviselő asszony, parancsoljon.
Szűcs Erika Mária közgyűlési tag: Köszönöm a szót Elnök úr. Valóban ahogy
Főjegyző úr is megtette, a törvényi előírásoknak megfelelően részletes táblázatokkal és
szöveges indoklással is ellátott előterjesztéssel van dolgunk. Van rá mód, hogy ha az
ember elmélyed, többször átlapozza, bizonyos dolgok azért kirajzolódjanak. Tisztában
vagyok azzal, hogy erős politikai legitimitással rendelkező testület vagyunk, akinek
ehhez a politikai legitimitásnak az érvényesítéséhez nincs gazdasági eszköze, mely
gyakorlatilag az állami finanszírozástól függ. Mégis azt kell mondanom, hogy
miközben a törvény és a más anyagokban is visszatükröződő hitvallás azt tükrözi, hogy
a terület-, gazdaság-, vidékfejlesztés, tehát a térség felemelésének egyik fontos emelője
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szeretne lenni a testület. Ahhoz képest a közgyűlés költségvetésében ez még messze
nem tükröződik. Ha a 13 millió forint, nemzetközi kapcsolatokra szánt összeget és a 9
millió forint nemzetközi tagdíjat is hozzászámolom a területfejlesztési konferenciák és
rendezvényekre szánt 4 millió forinthoz, akkor is kirívó az aránytalanság, hogy a
Hivatal 170 millió forintos bérköltségéből a táblázat szerint 20 millió forint
finanszírozza a területfejlesztést, hogy 7 millió forintot szánunk a területfejlesztési
szaklapnak, információs felületnek ma még nem tekinthető Kulcs Magazin, illetve a
majdnem 2 milliárd forintos pályázatot lebonyolító MFÜ-nek a támogatására, és még
egyszer mondom ehhez képest a területfejlesztésre direktben ez a 24-25 millió forint
jelenik meg. Különösen feltűnő számomra a 16 millió forint gépkocsi fenntartás és
üzemeltetési költség. Tegnap bizottsági ülésen szóbahoztam, ott elmondták, hogy 5
személygépkocsi és 1 kisbusz van, hát akkor is ez gépkocsinként majdnem 3 millió
forint. Valamennyiünknek van autója, kinek kisebb, kinek nagyobb, tehát tudja azt,
hogy 3 millió forintból mit lehet egy esztendőben kihozni. Úgyhogy én mindenképpen
azt tudom leszűrni belőle, hogy azon kell dolgozni, és sajnos a 3 éves kitekintés ebben
a dologban különösebb változást nem tükröz, mert például a személyi költségek
mindössze 2,1%-kal vannak tervezve növelésre, holott ha komolyan gondoljuk ezt a
koordinációs feladatot, akkor biztos, hogy professzionális emberekkel kell majd
dolgoznunk. Tehát meg kell erősíteni a szakember gárdát, akkor is, ha tudom, hogy itt
a gazdasági programban is jelezve van, hogy önálló ügynökségek, cégek lennének
segítői ennek a testületnek. És a dologi kiadás, ez egy nagyobb mértékű emelkedést
jelent, de hát alapvetően a tartalék 20 millió forintra történő emelkedése határozza ezt
meg. Azt kell mondanom, hogy a költségvetésből ez az alapvető feladat és ennek a
finanszírozása még messze nem tükröződik, úgyhogy a magam részéről azt gondolom,
hogy van még feladat, mind a finanszírozásban, mind pedig a pénzek elosztásában,
hogy eszközökkel is alá legyen támasztva ez a célkitűzés. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő asszonynak a
hozzászólását, néhány apróságra szeretnék refrektálni. A 9 millió forint tagdíjból közel
6 millió forint az maga a Via Carpatia EGTC-ben való részvételünk, ennek a
tevékenységéről december hónapban részletesen beszéltünk és ott is tájékoztattuk a
közgyűlést. Közel 2 millió forint a Euracoal-ban való részvételünk, a többi pedig az
egyéb tagságunk, a Tisza tó térségében, illetve van még egy újabb elköteleződésünk a
Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsban való részvétel miatt, ami ez évtől fog
megjelenni, ott egy 500 ezer forint tagdíjat kell fizetnünk, hogy a Tanácsnak a
munkájában részt vegyünk. A gépkocsik tekintetében azt tudom mondani, hogy
jellemzően 3-4 gépkocsi van használatban, a másik kettő pedig bent áll a garázsban.
Összességében azt gondolom, hogy ez a költségvetés ez egy stabil költségvetés, ebben
vannak még egyéb tartalékok, nem csak a 3 millió forint általános tartalék. Ez arra
szolgál, hogy ha bármilyen rendkívüli esemény történik, akkor legyen forrás
megjelölés. Van benne további 3 millió forint, ami arról szól, hogy pályázati
lehetőségek. Itt majd nekünk kell közösen kidolgozni azt, hogy milyen módon lehet a
civil szervezetek felé egy kicsit jobban nyitni. Az elmúlt időszakban nem volt erre
forrás és lehetőség. De hogy a személyi jellegű kérdésekről beszéljünk, van egy 44 fős
bizottsági szerkezetünk, egy képviselő testület és bizottsági szerkezet, ami önmagában

13

65 millió forintba kerül. És azt gondolom, hogy ha a 318 millió forint alatti összegről
beszélünk, mint a működés lété finanszírozó összeg, hogy ez szépen kiegészül 424
millió forintra, ez annak köszönhető, hogy az elmúlt időszakban olyan pályázati
forrásokat sikerült bevonni, megnyerni, amivel tudjuk biztosítani azt, hogy stabilan tud
működni a Megyei Önkormányzat. Lukács András képviselő úr, parancsolj.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés valóban
nagyon nehéz érdemben véleményt mondani arról a költségvetésről, amely az
alapműködését szolgálja annak a megyei testületnek, amelynél a jogszabályok által
sikerült megszüntetni azokat a funkcióit, amelyek hosszú, több mint 20 éven keresztül
jól működtek, jól funkcionáltak. Lassan 3 éve várja képviselő csoportunk, de úgy
hiszem a közgyűlés minden tagja, hogy mikor lesz az a döntési kompetencia és az
ahhoz szolgáló eszköz és forrás rendszer, amely a jogszabályban a területfejlesztést,
térségfejlesztést, gyakorlatban a megye lakóinak jobb közérzetét, gazdasági stabilitását
szolgálja. Ez a mai költségvetés ismét azt mutatja, hogy eszköz és forrás nélküli
testületről beszélhetünk, hiszen a jószándék az kevés ahhoz hogy érdemben be tudja
hivatását tölteni, jogszabályban előírt feladatait ellátni, a megyei közgyűlés testülete,
ahhoz forrásokkal, eszközökkel feltételrendszerrel kellene, hogy rendelkezzen. Ez a
mai költségvetés alapján ismét nincs biztosítva. Én megmondom őszintén, azt
szeretném, ha év közben minél hamarabb sor kerülne arra, hogy egy jelentős
költségvetési módosítás kerüljön beterjesztésre, amely azt mutatja, hogy érdemben van
döntési kompetenciája ennek a közgyűlésnek, mindazokról a forrásokról, eszközökről
érdemben dönteni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy azokaz alapvető célok, amelyek
majd később is tárgyalandó gazdasági, cselekvési 5 éves programba nevesítve vannak,
és amelyek a korábbi 2 év dokumentumaiban mint területfejlesztést, térségfejlesztést
szolgáló célok megfogalmazásra kerültek, azok valóban teljesüljenek és legalább az
első lépéseket megtegyük, amelyek ahhoz szükségesek. Tisztelt közgyűlés fentiek
miatt képviselő csoportunk nem fogja tudni támogatni a jelen előterjesztést. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, képviselő úr. Azt gondolom,
hogy nem jelent új információt, hogy nem értek egyet az elmondottakkal.
Természetesen eszközeink meg vannak, úgy a tárgyi, mint a személyi
feltételrendszerünk, hiszen van egy olyan Megyeházánk, ahol tudjuk végezni a
munkánkat, jól képzett, hozzáértő kollégáink végzik ezt a tevékenységet, és több
fórumon is elmondtam, hogy abból a pályázati rendszerből, ami Európai uniós 20142020-as időszakra szól, Borsod-Abaúj-Zemplén megye hozta el a legnagyobb forrást,
93 milliárd forintunk van. Azért nem kell azt képzelnünk, hogy ennek a pénznek egy
része beépül a mi költségvetésünkbe, mert nem arról szól, hogy ezeket a forrásokat mi
fogjuk bárkinek is odaadni. Hanem az Irányító Hatósággal együttes döntés alapján
pályázati forrásként fog megjelenni az elkövetkezendő 5 évben. A 93 milliárd forint a
legnagyobb összeg Borsod-Abaúj-Zemplén megye életében, ami idejöhetett egyben.
Összességében a 19 megye 800 milliárd forinttal gazdálkodhat ebben az időszakban és
nincsenek megyei jogú városok, nekik külön lesz forrásuk a 2014-2020-as időszakra. A
jövőben a források is rendelkezésre állnak. Egy ITP előkészítése van most éppen
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napirenden, ha az ITP-vel, mint Integrált Területi Programnak a dolgaival végzünk
mondjuk április végére, mert az Irányító Hatóság utána ezt megnézi, begyűjti mind a
19 megyéből, májusra összesíti, június közepén kormány ülésen el tudják fogadni a 19
megye által készített 19 megyei ITP-t, akkor júliusban pályázati kiírásokra kerül sor. A
nyár folyamán indulhatnak a pályázatok a Területi Operatív Programból, ősszel
pályázati kiértékelés. A pályázat kiírásban és kiértékelésben jelentős szerepe lesz a
Megyei Önkormányzatnak, és év végén pedig szerződéskötésig fogunk eljutni. 2016ban pedig indulhatnak a megvalósítások. Át kell még néznünk közel 4400
projektgyűjtésben megvalósult projekt gyűjteményt, amit az elmúlt időszakban
összeraktunk. Természetesen buzdítok most is minden polgármestert arra, hogy
kezdjenek el felkészülni arra az időszakra, hogy amikor a pályázati kiírások
megjelennek, akkor ne legyen annak akadálya, hogy 2-3 hónapon belül be tudják adni a
pályázatukat. Más hozzászólót nem látok.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat és egy rendelet-tervezet kapcsolódik.
Kérem szíveskedjenek szavazni először a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15 igen
szavazattal, 5 nem szavazattal, 6
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2015. (II. 12.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésével
kapcsolatos megállapítások
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a középtávú tervezéshez a
következőket állapítja meg:
1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése
szerinti saját bevételekkel, mint a
- helyi adóból származó bevétel,
- vagyonértékesítésből származó bevétel,
- tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel,
- bírság, pótlék, díjbevétel, valamint
- kezességvállalással kapcsolatos megtérüléssel
a költségvetési évet követő 3 évben nem számol.
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2. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §
(1) bekezdése szerint pénzintézet felé kötelezettsége nincs és adósságot
keletkeztető ügyletet a költségvetési évet követő 3 évben nem vállal.
3. Az értékcsökkenési leírás mértékének megfelelő elhasználódott eszközök
pótlására elkülönített keret betervezése nem lehetséges.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
értelemszerűen

Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet
elfogadásáról.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15 igen
szavazattal, 5 nem szavazattal, 6
tartózkodással elfogadta a rendelettervezetet.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésére,
bizottságaira, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalra
terjed ki.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2015. évi költségvetése
2. §
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(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Megyei Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének
-

költségvetési bevételi főösszegét
finanszírozási bevételek főösszegét
bevételi főösszegét

400.952 e Ft-ban
315.523 e Ft-ban
716.475 e Ft-ban

állapítja meg. (1. melléklet)
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegek előirányzat csoportonkénti és
kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok
szerinti részletezését a 2. melléklet és 2.1. melléklet tartalmazza.
3. §
(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Megyei Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének
-

költségvetési kiadási főösszegét
finanszírozási kiadások főösszegét
kiadási főösszegét

462.952 e Ft-ban
253.523 e Ft-ban
716.475 e Ft-ban

állapítja meg. (1. melléklet)
(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegek előirányzat csoportonkénti és
kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok
szerinti részletezését a 3. melléklet és 3.1. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési létszámkeretet e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá a
Közgyűlés.
(4) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetés
bevételeinek-kiadásainak előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5.
melléklete tartalmazza.
(5) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kiadásainak hivatali Cofog
kódok, szakfeladatok szerinti csoportosítását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(6) A 2014. évi záró mérlegben szereplő eszközök 2015. évi értékcsökkenésének
számítását a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb
csoportokban a 8. melléklet tartalmazza.
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(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő
hozzájárulását elkülönítetten a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(9) Több évre szóló kötelezettségvállalást és közvetett támogatást a költségvetési
rendelet nem tartalmaz.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetése
végrehajtásának szabályai
4. §
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, illetve hivatalát a költségvetésben előírt működési
és felhalmozási célú bevételek beszedésére, és a jóváhagyott működési, valamint a
felhalmozási célú kiadások teljesítésére.
5. §
A 4. §-ban megállapított kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a Közgyűlés két
ülése között 10 millió Ft-ig, illetve a pályázatok saját forrás fedezete előirányzat
terhére a pályázati kiírásban előírt saját forrás erejéig a Közgyűlés elnöke végrehajthat,
melyet a 2015. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztésben
jóváhagyásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Ez kiterjed az általános tartalékkal való
rendelkezésre is. Ez a hatáskör új feladat vállalására nem terjed ki.
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtott
pályázatokra vonatkozóan nyilatkozatot adjon ki a saját forrás biztosításáról.
6. §
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §
előírásaira vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört egy éven belüli
hitelművelet esetében a Közgyűlés Elnökének, az egy éven túli hitelműveletek
esetében a Közgyűlés hatáskörébe utalja.
7 .§
Az Áht. 85. §-a szerint a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor
készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő
teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, illetve igényelhető készpénz felvétel a
kincstártól:
- a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,
- a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra,
- egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
- a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegekre,
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- az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek számára biztosított
támogatások kifizetésére abban az esetben, ha a támogatott szervezet nem rendelkezik
hitelintézeti számlával.
A részletes szabályokat a pénzkezelési szabályzatban kell meghatározni.
8. §
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét és főjegyzőjét, hogy a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletében szereplő megyei
önkormányzatok által igényelhető rendkívüli támogatásra, az év közben jelentkező
többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra, pályázatot nyújtson be.
9. §
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzat bevételeinek
növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközökért tőkegarantált értékpapírt
(kincstárjegy) vásároljon.
Záró rendelkezések
10. §
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de a pénzügyi bevételi és kiadási
előirányzat meghatározására irányuló rendelkezéseket 2015. január 1. napjától kell
alkalmazni.
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálható a Mellékletek
között 05. sorszám alatt.

4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek
alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 10/2011. (VII. 7.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 06. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző urat, hogy az
előterjesztést ismertesse.
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Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, mint
ismert a Közbiztonságért és Tűzbiztonságért elnevezésű díjainkhoz a köztisztviselői
illetményalap kétszerese járul, mint pénzügyi kifizetés, azaz 77.300,- Ft. Ezt az
összeget Elnök úr úgy ítélte meg, hogy mindenképpen indokolt feljebb emelni, így
100.000,- Ft nettó díjazásra teszünk javaslatot azzal, hogy nem csak ezt a két díjat
érintené a módosítás, hanem a Szent Erzsébet díjunkhoz is hasonló pénzügyi díjazás
járulna. Erre tettünk előterjesztést, ezt kérjük a közgyűléstől elfogadásra.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Főjegyző úrnak az ismertetőjét.
A napirendi pontot egy bizottságunk 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 Bizottságunk 15 egybehangzó igen szavazattal 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 rendelet-tervezet kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni
a napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadásáról, amelyhez minősített
többség szükséges. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 25 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a rendelettervezetet.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek
alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 10/2011. (VII. 7.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás
rendjéről szóló 10/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról a
következőket rendeli el:
1. §
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az
adományozás rendjéről szóló 10/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj leírása: Az
emlékplakett 11 cm magas, 9 cm széles, alul félkör alakú, bronzból készült pajzs,
ami alakjában a védelmet, a védelmezést szimbolizálja. A pajzs előlapján a megye
címere, hátlapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért felirat
szerepel. A kitüntetéssel nettó 100.000,- Ft pénzjutalom jár.”
2. §
A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj leírása: Az
emlékplakett 11 cm magas, 9 cm széles, alul félkör alakú bronzból készült pajzs. Az
emlékplakett előlapján Borsod-Abaúj-Zemplén Megye címere, hátlapján a
"Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért" felirat szerepel. A kitüntetéssel
nettó 100.000,- Ft pénzjutalom jár.”
3. §
A Rendelet 16/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Szent Erzsébet Díj leírása: a díj egy 24 cm átmérőjű dísztányér, közepén
Szent Erzsébet alakjával, melyet körbevesz a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Szent Erzsébet Díja” felirat. A kitüntetéssel nettó 100.000,- Ft
pénzjutalom jár.”
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő
második napon hatályát veszti.

5. Összefoglaló jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 07. sorszám alatt.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem az előterjesztő Dr. Kovács János
Főjegyző urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés a
Belső ellenőrzési tervünket 2014. év vonatkozásában teljes egészében a terveknek
megfelelően sikerült végrehajtanunk. Amint látható a lezárt ellenőrzésekben olyan
indítványra nem volt szükség, amely bárminemű beavatkozást igényelt volna az
Önkormányzat vagy Hivatal vezetés részéről. Egy még le nem zárt vizsgálat van, arról
tájékoztatást nyújtunk a tisztelt közgyűlés felé. 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 15 egybehangzó igen szavazattal a közgyűlésnek
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, közgyűlés
Bizottságunk is megtárgyalta a belső ellenőrzési terv végrehajtását. 13 egybehangzó
igen szavazattal 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 az előterjesztést, elhangzott
véleményként a bizottsági ülésen, hogy egy rendkívül korrekten elkészített anyagról
van. Ennek megfelelően 11 egybehangzó igennel elfogadásra javasoljuk. Köszönöm.
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.
Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 25 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2015. (II. 12.) határozata
Tárgy: 2014. évi belső ellenőrzési terv végrehajtása
A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
2014. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló jelentést, és az alábbi döntést
hozta:
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső
ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló jelentést a melléklet szerint elfogadja.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: azonnal
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 08. sorszám alatt.

6. Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal megállapodás megkötésére
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: Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző urat, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés ez az
előterjesztés a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CXCVII. törvényből fakad és
annak folyománya. Mint ismert, a korábbi évekhez képest a megyei szinten, területi
szinten nem 5, hanem 4 nemzetiségi önkormányzat alakult meg. A hagyományoknak
megfelelően és a jogszabályból fakadóan a megalakult területi nemzetiségi
önkormányzatokkal a Megyei Önkormányzatnak megállapodást kell kötnie, a
törvényből fakadó kötelezettségeinek a végrehajtására. Sajnos most már ez is tradíció,
hogy az elmúlt 2-3 év hagyományainak megfelelően csak a törvényi minimumot tudjuk
biztosítani. Azonban én úgy látom, hogy a Hivatal és az Önkormányzat
közreműködésével a nemzetiségi önkormányzatok meg vannak elégedve, igyekszünk a
lehető legempatikusabban és lehető legkörültekintőbben segíteni az önkormányzati
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tevékenységet a 4 nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában. Kérem, hogy hagyja
jóvá a tisztelt közgyűlés a megállapodások tartalmát. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Főjegyző úrnak az előterjesztés
ismertetését. 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 Bizottságunk 15 egybehangzó igen szavazattal támogatja és
elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés Bizottságunk is megtárgyalta az előterjesztést. Örülünk
annak, hogy hagyományosan jó a kapcsolat a Megyei Önkormányzat és a nemzetiségi
önkormányzatok között, és a lehetőségeinkhez képest továbbra is támogatja ezt a
Megyei Önkormányzat. Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelelt,
egybehangzóan 11 igennel elfogadásra javasoljuk.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Szűcs Erika képviselő asszony, parancsoljon.
Szűcs Erika Mária közgyűlési tag: Köszönöm szépen Elnök úr. Csak egy kérdésem
volna, szerepel az anyagban, hogy a nemzetiségi önkormányzatok a helységet, amit az
Önkormányzat biztosít számukra csak hivatali időben használhatják. Az a kérdésem,
hogy miért? Nem ismerem a vonatkozó rendelkezéseket, hogy számukra is jár a
munkaidő kedvezmény, akkor mondjuk nem húzódhat 16,00 után egy ülés. Erre
szeretnék választ kapni. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Főjegyző úr, megadom a szót.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Természetesen ez az iroda használatra
vonatkozik, nem arra, amikor az önkormányzatok ülést tartanak. Hiszen, amikor
időpontot kérnek, akkor a bizottsági üléstermeket és a köztisztviselők jelenlétét és az
adminisztrációt biztosítjuk a számukra. Ebből soha nem volt konfliktus, ebből a
szabályozásból. Ez a korábbi évek szabályozásából is fakad. Illetve 2 önkormányzat, a
német és a szlovák nemzetiségi önkormányzat rendszeresen nem a Megyeházán tartják
az üléseiket, hanem Hercegkúton, vagy Sátoraljaújhelyen, akkor természetesen oda is
kimegyünk és biztosítjuk a szükséges segítséget a számukra. Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: 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 25 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2015. (II. 12.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi
önkormányzatok közötti megállapodások megkötése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok közötti
megállapodások megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés jóváhagyja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Német
Nemzetiségi Önkormányzattal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Roma
Önkormányzattal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin
Önkormányzattal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi Nemzetiségi
Önkormányzattal a helységhasználat, a nemzetiségi önkormányzatok működési
feltételeinek biztosítása, a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása tárgyában kötött
megállapodásokat e határozat 1-4. számú mellékletében foglaltak szerint.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 1. pontban megjelölt négy területi
nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodásokat aláírja.
Felelős:
Török Dezső, a Közgyűlés Elnöke
Határidő: azonnal
A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálható a Mellékletek
között 10. sorszám alatt.

7. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2014. II.
félévi tevékenységéről
Előterjesztő:
Bánné Dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Értéktár Bizottság elnöke
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A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 11. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Bánné Dr. Gál Boglárka Alelnök
asszonyt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság Elnökét, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés Értéktár Bizottságunk 2015. február 3-án ülésezett, ahol elfogadta és
a közgyűlés elé terjesztette a 2014. II. félévéről készült beszámolóját. A beszámoló
legkiemelkedőbb eseménye Bizottságunk és Önkormányzatunk részére a
Földművelésügyi Minisztérium által kiírt pályázatban elnyert 10 millió forintos
támogatás, ezt 2014. évben nyertük el. A támogatási összegből megszületett a Megyei
Értéktár Bizottság logója, illetve az a falinaptár, amelyet a tisztelt közgyűlési tagok ma
átvehettek a közgyűlés előtt. A mai fotókiállításon kívül minden hónapban egy-egy
megyei értéket bemutató fotókiállítást tervezünk, illetve több szakmai napot is tartunk
majd. Bizottságunk legfontosabb célkitűzése, hogy minél több értéket azonosíthassunk
a megyében és azt minél szélesebb körben megismertethessük. Köszönöm szépen, és
kérem tisztelt közgyűlést a beszámoló elfogadására.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Alelnök asszonynak a
tájékoztatóját. Még egy információt szeretnék képviselőtársaimmal megosztani, ebből
a falinaptárból annyit készítettünk, hogy mind a 358 település polgármesterének is
eljuttatunk egyet, mellékelve egy levéllel, amit Alelnök asszony és én írtam alá,
biztatva őket arra, hogy a települési önkormányzatok is hozzák létre a települési
értéktárakat és ezekbe a települési értéktárakba felvett értékeket pedig közvetítsék a
Megyei Értéktárba. Káli Sándor úr jelentkezik, parancsoljon.
Káli Sándor közgyűlési tag: Tisztelt közgyűlés, tisztelt Elnök úr az Értéktár Bizottság
ülésének az egyik tapasztalata az volt, hogy fontos lenne felhívni az egyes
településeknek a figyelmét arra, hogy értékek közé besorolható értékeik vannak,
amiket fontos lenne, hogy eljuttassanak hozzánk, mert így fel tudja az értékeket, ha úgy
tetszik sorolni az Értéktár Bizottság. De ami fontos lenne, én úgy gondolom, egy fajta
állásfoglalásra is szükségünk lenne, elsősorban idegenforgalmi szempontok alapján,
hogy egyfajta sorrendiség is megjelenjen. Az Értéktár Bizottságnak sok lehetősége
nincs, minthogy felveszi az egyes településeknek a javaslatait. De azért jó lenne, hogy
ha egy pici súlyozás is megjelenne, azért is, mert azok az értékek, amelyek itt
megjelentek, azok elsősorban az egyes települések vezetőinek a szorgalmát mutatják,
akik odafigyeltek erre és nem feltétlenül a megye teljes kínálati spektrumát. Vannak
olyan értékek, amelyeket – én Bizottsági ülésen is elmondtam – nagyon fontosnak
tartanék, hogy megjelenjenek, ami viszont csak az egyes településeknek a bizottságai
javaslata alapján történhet. Miskolcon többek között tudom mondani a Lézerpont
látványtárat, amit a város méltánytalanul nem támogat, ennek elsősorban személyes
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okai vannak. De tudok egy olyat is mondani, ami nagyon jópofa dolog lenne, ez pedig
az ónodi vásár, amit meg valószínűleg az ónodiak még nem soroltak be, nem
javasoltak, holott egy rendkívül látványos olyan értéke megyénknek, amit használni
tudnánk. De sorolhatnánk, hiszen a búvárparadicsom Rudabányától kezdve itt sokan
vagyunk, akik nagyon sok mindent feltudnánk még sorolni. Összefoglalva fontos
lenne, hogy sorrendiséget is tudnánk hozni, javasolni. Ezt követően pedig valahogy a
helyi idegenforgalom figyelmét is felhívni arra, hogy milyen értékeink vannak. Ezt
annak idején Miskolcon is kipróbáltuk, de én úgy gondolom nem lennének nagyon jó
tapasztalataink, hogy ha a különböző utazási irodákat megkeresnénk, hogy ők mit
ajánlanak megyénkből. Azt kell mondanom, hogy nagyon alacsony az ismeretségük, és
ebben nyilván csak akkor tudunk előrelépni, ha kezdeményezünk. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Sorrendiséggel
kezdem a választ. Azt gondolom, hogy nehéz megmondani, hogy az értéktárban mi a
fontosabb, a cigándi apróbéles, a vizsolyi Biblia, vagy a rövidszárú cseresznye, ki
mondja meg és milyen alapon. Tehát azt gondolom, hogy ez még odébb van, ha mégis
ebbe az irányba akarunk menni. Az viszont, hogy mit csinálhat az Értéktár Bizottság,
vagy fölveszi az értéktárba vagy nem. Pont azért hoztuk létre ezt a Bizottságot, hogy
eldönti majd, hogy a megyei értéktárat gyarapítja vagy nem. Arról szeretném
tájékoztatni képviselő urat, hogy a fali naptárak 358 példányban minden
polgármesternek kiküldésre kerültek. Minden polgármester kapott mellé egy
kísérőlevelet, amiben felhívjuk a figyelmét arra, hogy kezdje el megalapítani az
értéktárat, a települési értéktárat, és az oda fölvett értéktári értékeket közvetítsék a
megye felé. Van számtalan polgármester itt a képviselők padsoraiban, bármelyiket meg
lehet kérdezni. Én a tegnapi nap folyamán Mezőcsáton voltam, a Dél-Borsod Leader
Egyesületnél, egy prezentációt tartottam nekik a fejlesztési tervről, ott több
polgármester jelezte, hogy köszönik szépen, megkapták, kirakták az Értéktár naptárat
és azon vannak, hogy létrehozzák a települési értéktár bizottságokat. Tehát elindult ez
a folyamat. Köszönöm szépen, más jelentkezőt nem látok. Az előterjesztést 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 a Bizottságunk 15 egybehangzó igen szavazattal támogatta és
elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Elnök úr, tisztelt közgyűlés
Bizottságunk is megtárgyalta ezt az előterjesztést, hozzászólások sorával, amelyek
előrébb is viszik az ügyet. Illetve azt is megmutatták, hogy a törvény ismerete még nem
teljes körű, hogy mi a feladata és milyen lehetősége van az Értéktár Bizottságnak. 14
igen szavazattal az előterjesztést elfogadtuk, elfogadásra javasoljuk.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés Bizottságunk is megtárgyalta ezt az előterjesztést, nagyon
sok pozitív vélemény hangzott el az előterjesztéssel kapcsolatban. 11 egybehangzó
igen szavazattal javasoljuk a határozati javaslat elfogadását.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: 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 25 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2015. (II. 12.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2014. II. félévi
tevékenységéről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) megtárgyalta
a „Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2014. II. félévi
tevékenységéről” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
A Közgyűlés elfogadja a Bizottság 2014. év II. félévi tevékenységéről szóló
beszámolót.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

8. Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gazdaságfejlesztést Segítő
Tanácsadó Testülete tevékenységéről a 2012. október 15. és 2013. április
közötti időszakban
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 12. sorszám alatt.
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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
közgyűlés korábbi elnöke, dr. Mengyi Roland úr 2012. október 15-től 2013. áprilisáig
miniszteri biztosi szerepet is betöltött, ebben a minőségében kérte ő fel a megye
különböző fejlesztésekben érdekelt szereplőit egy ilyen tanácsadó testületben történő
részvételre. Ebben a testületben a BOKIK elnöke, a Miskolci Egyetem akkori rektora,
dr. Patkó Gyula, Ádám Imre a Vállalkozók Országos Szövetsége részéről, Kálmán
Erika és S. Varga Béla, a BorsodChem Rt. részéről, valamint a Vécsi György, a
Miskolci Holding Gazdaságfejlesztési igazgatója került felkérésre és tagként történő
részvételre, a Hivatal részéről Varga Ferenc képviselte a munkatársainkat. Ez a
Tanácsadó testület közel fél évig működött, ennek a féléves működésnek az
eredményét és tényeit tárjuk a tisztelt közgyűlés elé tájékoztató jelleggel. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a tájékoztatót. Az előterjesztést
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 9 igen, 5 nem és 1 tartózkodás mellett a közgyűlésnek
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 megtárgyalta ezt az előterjesztést, amely egy régebbi
időszakra vonatkozik és a határozati javaslatot 7 igen, 2 nem és 5 tartózkodás mellett
érvényessel döntéssel nem tudta elfogadni.
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 határozati javaslatot 7 igen, 0 nem és 4
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a tisztelt közgyűlésnek.
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: Köszönöm. Tisztelt közgyűlés a beszámoló
végül is objektív módon tartalmazza azt, hogy ez a Tanácsadó testület a gyakorlatban
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nem sok eredménnyel működött és igazából nem is sokáig működött, gyakorlatilag egy
negyedév volt, ameddig működött. És méghozzá ez az időszak volt éppen, amikor az
önkormányzatiság felszámolásának egy jelentős lépéseként a megyei
önkormányzatokat megfosztották a vagyonuktól és a hatásköreinek jelentős részétől is.
Ha ez eredménynek tekinthető, ilyen tekintetben eredmény volt, viszont dr. Mengyi
Roland előző elnök úrnak először nagy reményekkel kecsegtető miniszteri biztosi
megbízása is úgy zárult, hogy gyakorlatilag tett egy ígéretet arra, hogy e tekintetében
végzett, a megye érdekében végzett tevékenységéről be fog számolni. Legjobb
tudomásom szerint nem sikerült végül is ezt a beszámolót megtartania. Tehát azt
gondolom, hogy bár a tájékoztató objektíven tartalmazza ezeket a körülményeket, de
tartózkodásunk annak fog szólni, hogy ez a nemes cél nem teljesült, aminek érdekében
létrejött ez a bizottság. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr, második
alkalommal kijavítottad magad, mert azt mondtad, hogy a beszámoló azt tartalmazza,
hogy semmilyen sikert nem ért el. Nem ezt tartalmazza, hanem objektíven a tényeket,
azt hogy milyen sikert el, az a te egyéni véleményed. Köszönöm szépen. Lukács
András képviselő úr.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés való
igaz az, amit Pasztorniczky képviselő társam mondott, hogy egy 2012. végi 2013.
elején tevékenykedő testület munkájáról kaptunk most tájékoztatást, amit köszönünk.
Ugyanezt kérte képviselőcsoportunk jóval korábban is, amit az akkori vezetés,
közgyűlési vezetés nem támogatott, hogy napirendre tűzzük. Éppen ezért valóban egy
hiányt pótolt a mostani vezetés, hogy kezdeményezésünket napirendre vette és legalább
most kapunk egy tájékoztatást arról, hogy az előző elnök úr a megye gazdasági
fejlesztését szolgáló koordinációs tevékenysége milyen eredményeket hozott a
tanácsadó testület ténykedése nyomán. Először is szeretném megköszönni magát az
előterjesztést, mert egy őszinte hangvételű és valóban tárgyilagos. Nézőpont kérdése,
hogy sikerként könyveljük-e el azt, amit a tanácsadó testület ténykedése során elért. Én
úgy hiszem, hogy sikerként semmiképpen sem lehet elkönyvelni, azok az eredmények,
amelyek részeredményekként jöttek, ha Mengyi Roland elnök úr nem kap miniszteri
biztosi kinevezést, akkor is kötelessége lett volna közgyűlési elnökként ezeket a
feladatokat koordinálni, segíteni, szervezni. Látszik az előterjesztésből is, az 50 millió
forintos ígérvény, amely ezt a munkát segítette volna, hogy a feltételek valóban
javuljanak, ez ígérvény maradt, a miniszteri biztosi munkához nem társult az a
pénzügyi feltétel, amely alapján legalább el lehetett volna kezdeni azoknak a valóban a
megye egészét segítő stratégiai céloknak, legalább az előkészítését, ami látszik, hogy
sajnos elképzelés szintjén maradt, mert hogy forrás, eszköz, kormányzati támogatás
nélkül mindez nem valósulhatott meg. Éppen ezért sajnáljuk, hogy a lufi kipukkadt, de
legalább látjuk, hogy milyen szándéka, törekvése volt a tanácsadó testületnek és az
akkori megyei vezetés ebből mit tudott, mit nem tudott megvalósítani. Éppen ezért még
egyszer azzal zárom, hogy frakciónk köszöni az őszinte tájékoztatást, éppen ezért nem
fogunk nem-mel szavazni, tartózkodni fogunk a szavazásnál. Köszönöm.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más hozzászólásra jelentkezőt
nem látok. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű
többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 10
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2015. (II. 12.) határozata
Tárgy: Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gazdaságfejlesztést Segítő
Tanácsadó Testülete tevékenységéről a 2012. október 15. és 2013. április közötti
időszakban
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a
Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gazdaságfejlesztést Segítő Tanácsadó
Testülete tevékenységéről a 2012. október 15. és 2013. április közötti időszakban
tárgyú beszámolót és az abban foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

9. Javaslat „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú Gazdasági
Programja 2015-2019” című dokumentum elfogadására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 13. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a
Területfejlesztési Bizottság módosító indítványt fogadott el, amely szerint a határozati
javaslat 2. pontja a következők szerint módosuljon: „A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy
a gazdasági program végrehajtásáról évente tájékoztassa a Közgyűlést és a
végrehajtásról szóló beszámolót a 2019. évben terjessze a közgyűlés elé.” („rendszeres
időközönként” helyett „évente” szerepeljen) Ezen kívül módosító indítványt nyújtott be
Pasztorniczky István képviselő, amely a közgyűlés tagjainak kiosztásra került.
Képviselő úr az előzőekhez hasonló módon tett indítványt azzal, hogy a javaslat szerint
a közgyűlés a végrehajtásról évente első ülésén kapjon tájékoztatást. A módosító
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indítványokkal egyetértek. Tekintettel arra, hogy mind kettő azonos tartalmú, javaslom
a közgyűlés az utóbbi módosító indítványt fogadja el, amely pontosabban határozza
meg a végrehajtás időpontját.
Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116 §
rögzíti az önkormányzatok gazdasági programjának elkészítésére vonatkozó
rendelkezéseket. A gazdasági program elkészítésének 2 kiindulópontja volt, egyrészt a
megyei közgyűlés által már elfogadott tervezési dokumentumok, úgy mint BorsodAbaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciója, és a megye Fejlesztési
Programja, másrészt a Megyei Önkormányzat jogszabályban meghatározott feladatai,
mint a területfejlesztés, területrendezés, vidékfejlesztés és koordináció. Középtávú
gazdasági programunk képet nyújt a megye általános adottságairól, gazdasági és
társadalmi, szociális helyzetéről, meghatározza a megye tekintetében a fejlesztés
irányait, célkitűzéseinket a gazdaság fejlesztés, területfejlesztés és területrendezés,
valamint a szakmai partnerség tekintetében. E mellett a célok megvalósításának
eszközrendszerét is bemutatja. Ennek az anyagnak az elfogadására kérjük a tisztelt
közgyűlést. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a tájékoztatót. 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 közgyűlés
Bizottságunk 9 igen, 0 nem és 6 tartózkodás mellett a közgyűlésnek 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 Elnök úr már a módosító javaslatunkat elmondta, a beszámolással
kapcsolatosan. A vitában megfogalmazódott az, hogy konkrétumokat kellene
tartalmazzon ez a terv. Mivel az önkormányzati törvény írja elő ennek a gazdasági
programnak az elkészítését, amely azokra az önkormányzatokra vonatkozik elsősorban,
melyek gazdálkodására bevételekkel és intézményekkel rendelkeznek, így nekünk a
fejlesztési elképzeléseinket kellett ebbe a tervbe összefoglalni, amelynek még egy
fontos dokumentuma lesz, a már előre jelzett Integrált Területfejlesztési Program. És
akkor válik a mi gazdasági programunk teljessé, amelyet el fogunk majd fogadni a
jövőben. Ez a gazdasági program természetesen nem tartalmazhat annyira
konkrétumokat a megye területére, mint amelyet egy helyi önkormányzat programja
tartalmaz. A Bizottság 7 igen, 5 tartózkodás mellett elfogadta a gazdasági programot és
elfogadásra javasolja.
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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 az előterjesztéshez kapcsolódó határozati
javaslat elfogadását 7 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett javasolja a tisztelt
közgyűlésnek.
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 komoly munka fekszik
ebben a programban, a melyet a Hivatal készített el, köszönet érte a Területfejlesztési
Osztálynak. Azonban ez a program nem a mi programunk, a mi alatt értem a JOBBIK
frakcióját többek között. Nem kérték ki a frakciók véleményét, nem tartalmaz sok
olyan intézkedést, amit mi fontosnak tartunk, sőt többször kifejtettünk már a
közgyűlésben, még határozati javaslat formájában is. A megye gazdasági folyamatairól
szóló korábbi NAV és Munkaügyi tájékoztatók tárgyalásakor már többször jeleztük,
hogy a megye egyik legsúlyosabb problémájának tartjuk a megye gazdasági, társadalmi
kettészakadását. Azt, hogy a 15 kistérségből van 3 kiemelt kistérség, az ami eléri vagy
meg is haladja az országos átlagos fejlettségi szintet, a mutatók tekintetében. Viszont a
többi 12 kistérség le van szakadva, egy szakadék tátong megyén belül, ez az 1 főre eső
különböző mutatókból: hozzáadott érték, nemzeti össztermék, stb.-ből nagyon jól
megállapítható. Az Európai Uniós csatlakozásunk idején sokat hallottuk a kohézió
kifejezést, sőt az előző napirendi pontban tárgyalt előterjesztésben is szerepelt, hogy
éppen reform alatt, megújítás alatt van az Európai Unió kohéziós politikája. Sajnos
nekünk itt a megyén belül nincsen semmiféle kohéziós politikánk, és nincsen kohéziós
alapunk, ami szolgálhatná ennek a szakadéknak a betömését, vagy legalábbis
szűkítését. Sajnos ez a program sem tesz erre vonatkozó javaslatokat. Persze tudjuk,
hogy kivették az eszközöket a megyei önkormányzatok kezéből, tehát sok eszközünk
nincs ennek orvoslására, de azért mégis van, majd mondom a későbbiekben. Egy másik
terület, ami az előzővel szorosan összefügg, a demográfiai helyzet, az elvándorlás
miatti népességcsökkenés, a napjainkban oly divatos gazdasági menekültek kérdése.
Csak éppen megyénk esetében nem a Koszovóból Nyugat-Európába menekülő
tömegek, hanem a Gömör-Tornai és az Abaúj-Zemplén térségből kialakuló, itteni,
észak-magyarországi kiskoszovóból szintén Nyugat-Európába menekülő gazdasági
menekültek sokasága okozza a gondot. Azonos okból, csak éppen ellenkező előjellel,
mert itt az innen elmenekülő, tanult, gazdaságilag aktív fiatalok és családjaik hiánya
fogja akadályozni a kilábalást ebből az egyre romló helyzetből. A harmadik kérdés, és
még mindig szorosan a megyén belüli társadalmi, gazdasági szakadékhoz tartozik,
amire csak a kissé ellentmondásos negatív értékek oszlopban leltem utalást az
anyagban. A negatív értékek között szerepel, hogy az országos viszonylatban magas a
roma népesség száma, a roma nemzetiséghez tartozók 23,95%-a él a megyében,
idéztem az anyagból. És idetartozik az is, szintén idézem: „az aktív korú népesség
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aránya az elmúlt években nem változott jelentősen, ugyanakkor az Abaúj-Hegyközi,
Bodrogközi és Tokaji kistérségben nőtt az aránya. Sajnos az aktív korú népesség nem a
gazdaságilag aktív, hanem a szexuálisan és bűnügyileg aktív népességet takarja. Ezt az
aktivitást csak össztársadalmi akarattal lehetne, kellene gazdasági aktivitássá
átalakítani, ez a JOBBIK-nak kitűzött szándéka, célja és minden segítséget megad, ha
erre lehetőséget kap, ehhez az átalakításhoz. Sajnos a program nem tartalmaz olyan
intézkedési tervet vagy javaslatot, amely ezeknek a tendenciáknak a megállítására
alkalmas lenne. Miután egyéb eszközeink nincsenek, egyéb lehetőségünk van, a
törvényhozók, az országgyűlés figyelmét kell folyamatosan erre a kérdésre irányítani.
Erre irányult az előző ciklusban tett határozati javaslatunk is, nem valósult meg, sajnos.
Én kérem a kormánypárti képviselőket, polgármestereket és távolból az országgyűlési
képviselőket is, hogy továbbra is kongassák a vészharangot és tegyünk meg mindent
annak érdekében, hogy ez a szakadék megszűnjön. Van még egy-két olyan téma, amit
hiányolunk az anyagból, nem tartalmazzák a jelenlegi fejlesztési irányokat, és akkor
majd erre az Egyebekben felteendő téma úgyis fog utalni, és miután letelt az időm, egy
mondattal befejezném még. A sajtó, a kommunikáció nem tükrözi a közgyűlés politikai
összetételét a JOBBIK hangja arányunkhoz képest 0%-ban jelenik meg, annak
ellenére, hogy egyetlen cikk erejéig szerepelt a Kulcs Magazinban a frakció vezetőnk
nyilatkozata, ezt leszámítva 0%. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr, és csak néhány
dologra reflektálnék. A tény megállapításokra nem, mert a roma népesség alakulása az
ténymegállapítás. Az, hogy kinek a programja, ez a megyei közgyűlésnek lesz a
programja, ha ezt a JOBBIK megszavazza, ha nem. A megyei közgyűlés programja
lesz, és a megyei közgyűlés fogja ezt végrehajtani. A kistérségek tekintetében milyen
lehetőségeink vannak, akkor szeretném képviselő úr figyelmét felhívni arra, hogy 93
milliárd forint lehetőségünk van az elkövetkezendő időszakban, hogy a leszakadt
kistérségekben is olyan dolgot alkossunk, ami munkahelyteremtésről,
gazdaságfejlesztésről szól. Ezért mondom minden alkalommal, hogy a polgármesterek
készüljenek föl arra az időszakra, amikortól a Területi Operatív Programból pályázni
lehet a pályázatok 100% intenzitással kerülnek majd odaítélésre, tehát az adott
településnek önerőt nem kell hozzátennie. Óriási kiugrási lehetőség azoknak a kisebb
településeknek is, vagy a visszamaradtabb kistérségeknek is, minden ötlet és alkotó
kedv kérdése, jöjjenek, éljenek ezzel a lehetőséggel. Köszönöm szépen. Szűcs Erika
képviselő asszony jelentkezett hozzászólásra.
Szűcs Erika Mária közgyűlési tag: Köszönöm a szót Elnök úr. Az anyag nagyon
széles körűen részletezi azt is, hogy mit és azt is, hogy hogyan, milyen eszközökkel
kíván a Megyei Közgyűlés élni a következő időszakban. Mégis hiányérzetem van. A
mit? kapcsán bizottsági ülésen is kifejtettem azt a véleményemet, hogy ez a program a
megye egyharmadának, talán felének igazi program, mert körülbelül ennyi a része a
megyének, amely ilyen típusú kihívások előtt áll a gazdaságban. A versenyképesség, az
innováció, a modern ipari együttműködési formák és működési formáknak a
megteremtése és kihasználása. A másik része a megyének azonban a techalott
állapotból kellene, hogy újra éledjen. Én azt gondolom az elmúlt 30 év tapasztalatai
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alapján, hogy nem lehet ugyanazokat az eszközöket alkalmazni. Megpróbáltuk, de nem
ment. Tehát én azt gondolom, hogy aki azt hiszi, hogy szabad vállalkozási övezettel,
profit maximalizálási ígéretekkel a legelmaradottabb térségekben be fog indulni a
gazdaság, az téved. Ott más fajta megoldásokon kellene gondolkodni és úgy lehet
elindítani a gazdasági fejlődést. Én csak szeretném szóba hozni a NAV
beszámolójának egy fontos elemét, ugye abban benne volt decemberben, hogy a kis- és
középvállalkozások árbevétele folyóáron nem érte még el a 2007-es szintet 2013-ra.
Nyilvánvalóan, ahol nem ipari központok vannak, ott elsősorban kisebb vállalkozások
működnek, és mutatja a kihívást ez az adat is. Elmondanék még egy dolgot, ami a
gazdaságfejlesztéshez kapcsolódik és egyáltalán nem köszön vissza. 30-40 ezer embert
érint a közfoglalkoztatás ebben a megyében, nagy nemzeti programnak kellene lenni,
hogy hogyan lehetne ezeknek az embereknek a kivezetését megoldani tartósan, az
elsődleges munkaerő piacra. Semmilyen módon nem foglalkozik az anyag azzal,hogy
milyen gazdaságfejlesztési eszközök, módszerek szükségesek, hogy az önkormányzati
közfoglalkoztatásból értékteremtő és folyamatos gazdasági tevékenység legyen. Ezért
azt gondolom, hogy ez egy nagy hiányossága ennek a gazdasági programnak,
miközben mindaz, ami le van írva a gazdaságnak arra a részére, amelyről beszéltem
teljes mértékben áll és helyes, és megfelelő. A hogyan? kapcsán már nem is akarok
kritizálni, hiszen Elnök úr a költségvetés kapcsán azt hiszem világosan elmondta, hogy
nem lesz teljes körű döntési joga a Megyei Önkormányzatnak a 93 milliárd forint
fölött, majd lesz valamennyi, ki tudja mennyi. Innentől kezdve az majd egy nagy
kérdés lesz, hogy a Megyei Közgyűlés az politikai döntéshozó szerv vagy egy
ügynökségként, döntés előkészítőként fog működni, márpedig a bizottsági vitában is
egyértelművé vált, hogy a megyei érdekek képviselet és érvényesítésének ennek a
testületnek, azt gondolom, hogy pártállástól függetlenül, valamennyi tagjának óhaja,
kívánsága és célja. E miatt én azt gondolom, hogy a bizonytalanságát is a jelenlegi
helyzetnek számításba véve én ezt az előterjesztés a Demokratikus Koalíció nevében
nem tudom támogatni. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm képviselő asszony. Nem baj, ezt a
programot meg fogjuk csinálni ettől függetlenül. De hogy egy kicsit konkrétabb
legyek, az a 93 milliárd forint, amiről beszélünk és az elkövetkező fejlesztési forrása
lehet Borsod-Abaúj-Zemplén megyének, együttes döntése van az Irányító Hatóságnak
és a Megyei Közgyűlésnek. A folyamatot az Irányító Hatóság végig követi, a
Nemzetgazdasági Minisztériumról beszélek, a másik oldalon ott a Megyei
Önkormányzat. Itt fogunk dönteni, hogy milyen pályázati kiírások menjenek ki, ebben
a körben fogunk dönteni arról, hogy a döntés előkészítő bizottságnak mi lesz a
funkciója és milyen tevékenységet fog végezni, és a végén itt fog megszületni az a
döntés, ami együttes döntés az Irányító Hatósággal, hogy mely pályázatok fognak majd
a 93 milliárd forintból részesülni. Azt gondolom, hogy a 93 milliárd forint egy ilyen
távra elosztva nem kevés pénz, és mondom, ha a polgármesterek tettre készek, akkor
minden település tud fejlődni belőle. Ennek a gazdasági programnak az alapja nem volt
más, mint az a Megyei Fejlesztési Program, amit 2014. szeptember 17-én az előző
közgyűlés elfogadott, egyhangúlag, a Jobbik frakció is, a Magyar Szocialista Párt
frakciója is. Abban leírtuk az elképzeléseinket, azok vannak egy kicsit tovább
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gondolva, és azokat írtuk le, hogy mit szeretnénk az elkövetkezendő időszakban. Most
az, hogy mennyire konkrét vagy mennyire nem, azt gondolom, hogy egy települési
önkormányzat meg tudja mondani, hogy 2016-ban melyik játszóteret fogja felújítani,
2017-ben majd a temetőnek a kerítését meg fogja építeni, a mi esetünkben ez
járhatatlan. 358 település esetén nem tudjuk megmondani, hogy melyik településen
fogunk majd óvodát építeni, mert van 4400 projekt ötletünk, amit begyűjtöttünk az
elmúlt időszakban, ezeket még rendszereznünk kell, és meg kell nézni, hogy országos
indikátorok lesznek, amiket nekünk is teljesíteni kell. Ez egy komoly munka lesz és
komoly a szerepe a Megyei Önkormányzatnak ebben a munkában. Lukács András
képviselő úr, parancsolj.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök út, tisztelt közgyűlés én nem
szeretnék abba a vitába belemenni, hogy a megyei közgyűlés testületének a gazdasági
programja ez, a Fidesz frakcióé, vagy a megyei vezetésé. Tudomásul vesszük, mint
ahogy minden alkalommal, amikor gazdasági programot fogadott el korábban lánykori
nevén ciklus programot egy közgyűlés, hogy ez a mindenkori vezetés előterjesztése és
végrehajtása a mindenkori vezetés és kormánypárti frakció felelőssége. Ugyanakkor
pontosan az általános célok támogathatóságából következően bennünk is volt egy
olyan illúzió, hogy a közgyűlés végre olyan helyzetbe kerül, mert hogy a megye van
olyan helyzetben, hogy közösen, összefogva, azonos célok érdekében, azonos
szemlélet alapján közösen tudjuk vállalni azt a gazdasági programot, amely a megye
lakosságának egészét vagy legalábbis jelentős részét pozitív irányba fogja majd
befolyásolni. Élet helyzetét, kilátásait, jövőbe vetett bizalmát, és lehetne sorolni, hiszen
végül is mindannyian ezzel a felelőséggel vállaltuk és vettük át a mandátumunkat
ebben a közgyűlésben. Tudom nagyon jól, hogy nehéz helyzetbe volt a Hivatal, amikor
össze kellett, hogy állítsa ezt a gazdasági programot, mert teljesen bizonytalan, részben
ismeretlen szabályozási környezet feltételrendszer mellett kellett összeállítani ezt az
anyagot. Gondoljuk végig, az előző alkalommal kaptunk tájékoztatást, hogy majd
valamikor áprilisban fogjuk tárgyalni azt az ITP-t, amely meghatározza konkrét részét
a gazdasági programnak, a cselekvési programnak. Éppen ebből következik, hogy ha
elemezzük magát a dokumentumot, az előterjesztést, akkor nem egy klasszikus
gazdasági program van előttünk, hiszen nincs időrendi megvalósíthatósági program,
nincsenek indikátorok, amelyek a nyomon követést, a folyamatos mérést lehetővé
teszik, és sorolhatnám még. Csak döntően a szándékok és a feltételrendszer
körvonalazása zajlott le ebben az előterjesztésben. Nagyon sokat vállalt föl az
előterjesztés, hiszen sorba veszi a törvényben felsorolt megyei önkormányzati
feladatokat, egy nagyon inspiratív, tájékoztató jellegű előterjesztés, hiszen ismét
megtudtuk, hogy mi a megyei önkormányzat alapvető feladata, amely a különböző
törvényekben benne van. Ismét megismerhettük, hogy a Megyei Önkormányzat
testülete, bizottságai hogyan működnek, milyen pénzügyi feltételrendszer mellett. De
egy gazdasági program nem erről kellene, hogy szóljon. Az általános célok pedig át
vannak véve abból a fejlesztési programból, amelyet helyesen mondott Elnök úr,
mindannyian támogathatónak véltünk és támogattunk is szavazatunkkal. Frakciónk
csak abban bízik, hogy többet fogunk teljesíteni, mint ami ebben a gazdasági
programban van, mert hogy ebből gyakorlatilag nagyon hiányzik az a súlypontozás,
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amely az alapvető problémák megoldására fókuszálna, hogy melyek azok, amiket
egyébként hiányolt Pasztorniczky István képviselőtársam is, bár az ő megközelítése
radikálisan eltér attól, amit a mi képviselőcsoportunk vall. Ugyanakkor azok mellett a
társadalmi problémák mellett, amelyek itt a megyében fellelhetőek, a mélyszegénység,
a gyermekéhezés, a munkanélküliség, az etnikai és szociális problémák, lehetne
sorolni, ezekre a figyelem központja nem nagyon irányul. Meg vannak az általános
célok, ahhoz meg vannak az uniós pályázati elképzelések és uniós pályázati források is,
amelyekben csak bízunk, hogy majd valahol összetalálkoznak. Csak hogy
konklúzióként, hogy ne éljek vissza a türelemmel, frakciónk nevében azt tudom
mondani, hogy most ebben az anyagban a kevesebb talán több lett volna. Ha
kevesebbet írunk, de konkrétabban, súlypontozva. Köszönöm szépen a türelmet.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Megint fölmerült
az időzítés kérdése, képviselő úr én azt szeretném tudni, hogy 2017. karácsonyát hol
fogod tölteni, mert körülbelül ezt kéritek most rajtunk számon. Nagyon nehéz ezt most
megmondani. Az összes olyan lehetőséggel éltünk és markoltunk egy nagyot, hogy
tényleg a megye fejlődése az sínen legyen és jó irányba menjünk, ennek próbáltunk
megfelelni. Szamosvölgyi Péter polgármester úr, parancsolj.
Szamosvölgyi Péter közgyűlési tag: Köszönöm Elnök úr, tisztelt közgyűlés volt
néhány olyan megjegyzés, amire szükséges reagálnom. Valóban az első választ
megadta frakcióvezető úr, a felelősség azé, aki megnyerte a választást, annak kell
végigvinni a programot. Szerintem a Fidesz-KDNP van abszolút többségben az
épületen belül, ebben a teremben, ezért ha lehet, ne vindikálja magának Pasztorniczky
István képviselő társam. A második általános hozzászólni valóm, véleményem a
Megyei Önkormányzatnak meg vannak a maga koordinációs lehetőségei, ugyanakkor
viszont vannak konkrét szervezetek, országos és megyei leosztású szervezetek,
amelyeknek ezen belül sokkal konkrétabban vannak meg a feladatai azon kérdések
megválaszolására, amelyet képviselőtársiam fölvetettek: a mélyszegénység, a cigány
kérdés, a munkanélküliség, és még folytathatnám a sort. Például mondok egyet, úgy
hívják, hogy Munkaügyi Központ vagy a Munkaügyi Központ hálózatok, itt a megyén
belül is, minden járásban jelen vannak a kirendeltségek és a megyei Munkaügyi
Központ fogja össze őket. Nekik ez a feladatuk. És ha észrevették volna
képviselőtársaim általában szoktak lenni tájékoztatók, beszámolók minden éven, ahol
ezek a szervezetek, illetve ezeknek a vezetői elmondják azt a koncepciót, ami alapján
dolgoznak, a várható terveket, lehetőségeket, és Önök pedig véleményüket és
kérdéseiket is föltehetik. Ezt oda kellett és ott kellett volna föltenni. Ugyanakkor
hozzátenném azt is, hogy az etnikai problémák és a munkanélküliség kezelésével
kapcsolatos kérdés sem jó helyen hangzott el, és a bírálat sem jó helyen hangzott el.
Hiszen nem a Megyei Önkormányzat pályázik közmunka programra, nem tudják
képviselőtársaim, ezt a települési önkormányzatoknak kell megtenni. Tehát ezt a
kérdést tőlem kellett volna megkérdezni, vagy más polgármestert. Egyébként igen,
kedves képviselő asszony, vannak képzések azok számára, akiknek az alultanultsága
meglehetősen siralmas, hogy visszavezessük őket a munka világába, egy kis tudást
tudjanak megkapni. Vannak munkához szoktató tanfolyamok, és vannak olyan
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munkalehetőségek a közmunka program keretén belül, amellyel hozzá lehet szoktatni a
rendszeres munkavégzéshez, a munkaidő betartásához és a haszonnal, értelemmel
eltöltött napokra ezeket az embereket. Ezeket úgy hívjuk, hogy értékteremtő
közmunka, és valóban élünk vele, élünk vele mi települési polgármesterek, de ez nem a
megyei közgyűlés elnökének a kompetenciája és nem az ő feladata, nem ő az, aki ezért
felelős, hanem a Munkaügyi Központok, illetve a helyi önkormányzatok. Végezetül
egy fontos dolgot szeretnék mondani, illetve refrektálni a gazdasági menekültekkel
kapcsolatosan. Én látom a televízióban naponta Koszovó felől elég sokan érkeznek
Magyarország területére ilyen valóban gazdasági menekültek, és arra is emlékszem,
hogy amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor az egyik fontos érv és ok az az
volt, hogy a munkaerő szabad vándorlását megkapjuk, mint lehetőséget. Én nem
hiszem azt, hogy az a fiatalember vagy fiatal hölgy, aki Borsod-Abaúj-Zemplén
megyéből vagy Magyarországból Angliába vagy Németországba megy dolgozni, az
feladná a hazájába vetett hitét, nem foglalkozna a családjával, ne jönne haza és ha
lehetősége lesz ne jönne vissza. Ezek az emberek munkavállalók képviselő úr és nem
gazdasági menekültek, bár ez mostanában jól hangzik, de eléggé közhelyszerű.
Köszönöm a figyelmet.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Más jelentkezőt
nem látok, szinte minden szavaddal egyetértek polgármester úr. A Területfejlesztési
Bizottság ülése után, mikor láttam a módosító javaslatot, azt elfogadtam. Pasztorniczky
képviselő úr, te tegnap 21,04 perckor küldted a módosító indítványodat, javaslatodat.
Azt én elfogadom, és mint előterjesztő azt befogadom az előterjesztésbe, így azt
gondolom nem kell róla külön szavazni. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat
kapcsolódik.
Kérem szíveskedjenek szavazni határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű
többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15 igen
szavazattal, 1 nem szavazattal, 8
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2015. (II. 12.) határozata
Tárgy: Javaslat „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú Gazdasági
Programja 2015-2019” című dokumentum elfogadására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) megtárgyalta
„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú Gazdasági Programja 20152019” című dokumentum elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
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1. A Közgyűlés elfogadja „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú
Gazdasági Programja 2015-2019” című dokumentumot.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a gazdasági program végrehajtásáról évente,
első ülésén tájékoztassa a Közgyűlést és a végrehajtásról szóló beszámolót a 2019.
évben terjessze a közgyűlés elé.
Felelős:
Török Dezső, elnök
Határidő: értelem szerint
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 14. sorszám alatt.

10. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2015. évi
szabadság ütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 15. 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
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az elmúlt év végén egy új
szakasszal egészült ki, mely szabályozza a főállású polgármesterek és a közgyűlés
elnökeinek szabadsága megállapításának és kiadásának rendjét. E törvény szabályainak
teszünk eleget ezzel az előterjesztéssel, melyben Elnök úrnak a szabadság ütemezése
történne meg a tisztelt közgyűlés döntésének függvényében. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot bizottságok nem
véleményezték. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben
kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Lukács András képviselő úr,
parancsoljon.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm szót Elnök úr, tisztelt képviselőtársak, ha
cinikus szeretnék lenni, akkor azzal kezdeném, hogy valóban egy nagyon fajsúlyos
kérdés a gazdasági program után eldönteni, hogy Elnök úr februárban elmehet-e 1 nap
szabadságra vagy nem. És mi van akkor, ha a közgyűlés nem támogatja a szabadság
igénybevételét. Én úgy hiszem, hogy a testületek komolyságának visszaállítása
érdekében szeretnék kezdeményezéssel élni a megye valamennyi országgyűlési
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képviselőcsoportjához vagy képviselőjéhez, hogy nyújtsanak be minél hamarabb egy
törvény módosítást, amellyel a testületek hatásköréből ezt a jogkört vegyék ki, mert
nevetségessé kezdünk válni egy kicsit. Kapja meg valamelyik bizottság és kész, még
oda sem kellene, mert teljesen komolytalan, már bocsánat de egy Elnök menjen el
akkor, amikor fontos számára, hogy elmenjen, neki ugyanúgy szüksége van a
jogszabályokban biztosított pihenésre, mint bárki másnak. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Törvényi
megfelelőségnek teszünk eleget. Más jelentkezőt nem látok. Az előterjesztéshez egy
határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű 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
9/2015. (II. 12.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2015. évi szabadság
ütemezésének jóváhagyása
A Közgyűlés megismerte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökének
2015. évi szabadság ütemezéséről szóló javaslatát és a tervnek megfelelően az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
Hónap
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: 2015. december 31.

Munkanapok száma
0 nap
1 nap
2 nap
2 nap
2 nap
3 nap
10 nap
10 nap
2 nap
2 nap
2 nap
5 nap
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11. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elnyert pályázatainak
állapotáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 16. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem a projektlebonyolító képviseletében
Ványi Luca projektmenedzsert, hogy adjon tájékoztatást a pályázatokról.
Ványi Luca projektmenedzser: Tisztelt közgyűlés, tisztelt Elnök úr röviden
összefoglalnám az Ügynökség futó projektjeit. Jelenleg 3 db pályázat van, amiről
beszélhetünk. Az első a TÁMOP 6.1.5 Életvezetés iskolája című projekt, 1,5 milliárd
forint támogatást nyert a Fejlesztési Ügynökség, 100%-os támogatottságú,
utófinanszírozású. 2014. december 1-én indult a projekt és 2015. november 30-ig tart.
Ez egy modell értékű, felzárkóztató program, modellértékű projekt elemek kialakítása
a cél, területi alapú komplex felzárkóztatásról beszélhetünk. A projektben tervezett
szintű komplex fejlesztések hátterében összetett problémák állnak, amelyekre célzott
beavatkozási mechanizmusokon keresztül differenciált módszerekkel és eszközökkel
kíván a projekt válaszolni. A megye gazdasági és társadalmi, szociális szempontból is
rendkívül hátrányos, jelentős lemaradással bír az országos átlaghoz képest. A súlyponti
problémák, amelyeket a projekt szem előtt tart, elsősorban ehhez igazodik, súlyos
munkanélküliség, szociális és egészségügyi problémák, szegénység, egészségi állapota
a lakosságnak rendkívül kedvezőtlen. A várható élettartam az alacsonyabb az országos
átlaghoz képest. És a lakosok nagy részének egészségügyi ismeretekre vonatkozó
tudása hiányos, ezt hivatott a projekt pótolni. További súlyponti probléma az a
szegregálódott települések kezelése, társadalmi deviancia és konfliktusok
növekedésének a megállítása, és ehhez igazodnak a projektnek a céljai az emberi
erőforrás fejlesztés, az egészséges munkaerő kialakítása. A projektnek a célcsoportjait
három szintérre tudjuk csoportosítani, oktatási-nevelési színtér, idetartoznak az
óvodások, a projekt 650 fős óvodást kíván bevonni foglalkozásokba. Az alap- és
középfokú oktatáshoz kapcsolódóan 5800 fő kerül bevonásra, felsőoktatási hallgatók
közül pedig 150 fő. Ennél a célcsoportnál elsősorban az életvezetési ismeretek,
életkészségek fejlesztése, lelki és fizikai egészség elérése és megőrzése eszközeinek
megismertetése a cél. A lakókörnyezeti közösségi színtéren 750 családot kíván a
projekt megszólítani, tulajdonképpen az egész mai társadalmat belevéve kb. 15000 fő.
Itt szintén a fizikai és lelki egészség megőrzése és fejlesztése a cél, továbbá az
öngondoskodási cél növelése és így a hátrányos helyzetből való felzárkóztatás
elősegítése. A munkahelyi színtéren 375 fő munkavállalót kívánunk megszólítani és
bevonni a programba, a közintézmények alkalmazottai közül 150 fő pedagógust és
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szociális területen dolgozó szakembert. A célcsoport tagoknak 30%-a hátrányos
helyzetű kell, hogy legyen. A célcsoporthoz igazítottan a projekt beavatkozási pontjai
azok már az előkészítés során születtek tanulmányok, roma kutatás, szegregált
lakókörnyezeti felmérés például, nagyon fontos terület az együttműködés fejlesztése,
létre kívánunk hozni egy felzárkóztatásért felelős szakértői testületet megyei szinten,
amelyet a projekt után is kívánunk működtetni. Létrejön egy online információs
tanácsadó és nyomon követő rendszer, tanulás módszertani programok kerülnek
kidolgozásra, hátrányos helyzetűek részére speciális foglalkozások és a gazdasági
versenyképesség növelése érdekében vállalatok, helyi önkormányzatok kerülnek
bevonásra a programba. Mint mondtam tulajdonképpen ez egy modell értékű program,
és az életvezetési modell bevezetése a cél elsősorban az óvodákban és az iskolákban,
és a hátrányos helyzet átörökítését próbáljuk megakadályozni így. A cél a szemlélet
formálás és a modell fókuszpontjainak a beépítése az emberek mindennapi életébe.
Egy kicsit részletesebben, de azért mégis röviden a szakmai program a tudásbázis
javítása területén. Itt mint mondtam lesz egy online kockázatbecslő, tanácsadó
rendszer, 15 db e-learning program kerül kidolgozásra, egészségmenedzsment képzés
kerül fejlesztésre, szervezet fejlesztés valósul meg, iskolai kultúra fejlesztés. A
szociális gazdaság fejlesztés területén 750 alkalommal lesz képességfejlesztés a
lakosság körében, elsősorban önismeret, motiváció, lelki egészség, testmozgás
programok lesznek. Tanácsadásokra kerül sor 330 alkalommal, családterápia,
álláskeresés, gyermeknevelés. Igyekeztünk ilyen hiánypótló tanácsadásokat a
projektben alkalmazni. Vállalkozások, és gazdaságok fejlesztése érdekében egészséges
háztartás program, háztáji gazdálkodás elterjesztése, egészségkert, gyógynövénykert
programok, amiből az öngondoskodást igyekszünk elterjeszteni. Az egészséges
munkaerő programban 10 cég bevonásra kerül és ott a konfliktuskezelés, egészséges
munkaerő fejlesztés a cél. Közösségi rendezvények keretében 10 db gyermektábor
kerül megszervezésre, felnőtteknek szóló táborok is lesznek, illetve családi napokra
kerül sor és sportnapokra, továbbá szűrővizsgálatokra, egészségnapokra 32
alkalommal. A kommunikáció a projektekben szokásos újságok, hírlevelek,
riportfilmek, kiadványok és a weboldal fejlesztése történik. A projekt nagyságára
tekintettel külön minőségbiztosítási rendszer kerül kidolgozásra. Röviden még egyszer
csak a számszerűsíthető eredménye 30 db partnerségi együttműködés kerül
megkötésre, az életvezetési tanácsban 1000 fő vesz részt, ez a minimum, ennél többel
tervezünk. 12000 főt vonunk be összesen a programba, és 5000 fő vesz részt közösségi
programokban. A következő a TÁMOP 2.2.7 projekt, nagyon röviden megpróbálom
összefoglalni. Itt a fő kedvezményezett a Fejlesztési Ügynökség, ez egy 7 fős
konzorcium, a tagjai Miskolci Egyetem, BOKIK, a Sammina, a Bacai Kft, Precast Kft
és a KV Kft, ők együtt elnyerték ezt a 330 millió forintot. Ebből a Fejlesztési
Ügynökség 146 millió forintot nyert, a feladat elosztás úgy néz ki, hogy a kutatások,
tanulmányok fejlesztését, informatikai elemek fejlesztését végzi az Ügynökség, illetve
rendezvények, workshopok szervezését, továbbá a kommunikációs tevékenységet. Az
Egyetem a képzési anyagok fejlesztését, az elméleti oktatást bonyolítja, a cégek pedig a
gyakorlati oktatást. Itt nagyon fontos, hogy modell értékű együttműködés kerül
kidolgozásra, képzési klaszter jön létre, és tulajdonképpen a képzés célja a duális
rendszernek az elterjesztése. A duális azt jelenti, hogy elméleti és gyakorlati oktatás is
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zajlik. A munkaerő piaci keresletet és kínálatot igyekszik ez a projekt közelíteni, és a
piaci igényekhez igazítani a képzéseket. Itt 260 fő kerül bevonásra, akik munkavállalók
már jelenleg, és 50 fő munkanélküli, 26 darab képzési programot dolgoztunk ki, és
létrejön a képzési klaszter. A harmadik pályázat pedig a 4.1.1.F jelű pályázat, egy
uniduó modell kerül kidolgozásra, szintén az Egyetemmel közösen, de itt a fő
kedvezményezett az Egyetem, az Ügynökség pedig a konzorciumi partner. Itt szintén
145 milliót nyert az Ügynökség. Ez a projekt szeptember 30-án zárul. Az általános cél
itt szintén a duális képzési megoldásoknak az elterjesztése, tulajdonképpen a
középiskolai vállalati igényeknek a beazonosítása, összehangolása, piaci igényekhez
igazítottan. A Miskolci Egyetemen magas a lemorzsolódás, 30-45%, ennek a
csökkentése is egy fontos cél. Azok a tanulók, akik lemorzsolódnak, ott az lenne a cél,
hogy a rendszer átirányítsa egy szakiskolai szintre és ne essenek ki teljesen a
rendszeres oktatásból. A Fejlesztési Ügynökség feladatai a rendezvények, work shopok
tartása, szintén e-learning képzések, fejlesztések, informatikai fejlesztés és
módszertanok készítése, továbbá a kommunikációs tevékenység. Igazából itt a
diákoknak a támogatása, hogy ennek az uniduo modellnek a hatására információt
kaphassanak, ez lenne a cél. Köszönöm szépen a figyelmet. Ha kérdésük van,
természetesen szívesen válaszolok.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót két bizottságunk
véleményezte, felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés Bizottság 14 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett a közgyűlésnek
elfogadásra ajánlja.
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 megtárgyalta ezt az előterjesztést, és gyakorlatilag az
Életvezetés iskolája projekttel kapcsolatban merültek fel kérdések, konkrétan milyen
intézkedéseket fog tartalmazni, amelyet itt ebben a prezentációban már nyomon
követhettünk. 10 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett elfogadtuk az előterjesztés
határozati javaslatát, és elfogadásra javasoljuk.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Káli Sándor képviselő úr, parancsolj.
Káli Sándor közgyűlési tag: Tisztelt közgyűlés, tisztelt Elnök úr ahogyan a
Területfejlesztési Bizottság elnök ura már mondotta volt, valóban kérdések hangzottak
el a projektekről, amit én most ki szeretnék egészíteni azzal, hogy olyan jelentős
összegek kerülnek felhasználásra, hogy engem személyesen, de frakciónkat nagyon is
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érdekelné, de gondolom a közgyűlés többi tagja is így van, hogy nézzünk már meg
konkrét projekt elemeket. Teszem ezt azért is, mert én úgy emlékszem, hogy 1990-ben
olvastam először a Pittsburghi Egyetemnek azt a fejlesztési tanulmányát, ami arról
szólt, hogyan fogjuk a megyénket fellendíteni, és azóta rengeteg anyag került fiókokba,
úgyhogy örülünk, hogy van egy olyan projekt, amelyik létezik, működik. Csak nézzük
már meg, ha egyszer ennyi összeget felhasználtunk, akkor konkrétan, helyszínen ezek
hogy történnek, ebben kérnék szépen segítséget. Köszönjük.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem Ványi Lucát a
válaszadásra és az indító konferenciára is térjen ki pár mondattal.
Ványi Luca: jelenleg ezek a projektek, ebből amelyik elindult a 4.1.1.F-es, az utolsó,
amit bemutattam. Mindegyik elindult, de ahol már ténylegesen eredményt is fel tudunk
mutatni, az ez a projekt. Ott már voltak work shopok, 5 középiskolába el is jutottak, ez
most januárban történt. Igazából beszámolni azért nem tudunk még eredményről, mert
a másik projektben a közbeszerzés még nem zárult le. Tehát ott a menedzsment felállt,
elkezdték a tervezést, elkezdték Elnök úrékkal közösen kidolgozni, hogy ez megyei
szinten hogyan tudna megvalósulni. És az, hogy hogyan tudjuk a pályázatban
megfogalmazott szakmai dolgokat hozzáigazítani a helyi igényekhez és úgy hogy
minél inkább megfeleljünk annak, hogy helyben el tudjuk érni a kívánt hatást. Tehát
ezek még egyeztetés alatt vannak. Még sajnos eredményt eddig ilyen térünk nem
tudunk felmutatni. Közben Elnök úr mondta, hogy térjek ki a nyitórendezvényre, ez
tervezetten február végén lesz, közös nyitóprogram lesz a nagy felzárkóztató program,
a TÁMOP 6.1.5. Életvezetés iskolája és a Duális képzésé. Ahogy itt el is hangzott,
hogy komplexen kell kezelni a problémákat, eredetileg komplex pályázatban lett volna
benyújtva egy kiemelt program keretében, de sajnos így nem hagyták jóvá és ezért
került külön bontásra egy Életvezetési program és egy Duális képzési program. De
mégis mi úgy gondoljuk, hogy ez annyira összefügg, hogy egyben egy
nyitórendezvényen lesz kihirdetve. Reményeink szerint magas fokon képviseltetni
fogja magát az EMMI vezetése, ígéretet kaptunk rá, hogy a program fontosságára
tekintettel részt fognak venni államtitkári szinten.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: 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 21 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 3
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2015. (II. 12.) határozata
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Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság elnyert pályázatainak állapotáról szóló tájékoztató
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság elnyert pályázatainak állapotáról szóló tájékoztatót, és az abban
foglaltakat tudomásul vette.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
A 12-15. napirendek zárt ülésen kerülnek megtárgyalásra, melyről külön jegyzőkönyv
készül.
A zárt ülést követően a Közgyűlés ülése nyilvános ülésen folytatódik.

16. Egyebek
A napirendhez írásos előterjesztés nem tartozik.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Jelezte hozzászólási szándékát Budai Erzsébet és
Pasztorniczky István képviselő úr. Budai Erzsébetnek adom meg a szót.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Köszönöm a
szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés szeretném a közgyűlést tájékoztatni arról, hogy a
január hónap folyamán a közgyűlési tagok a vagyonnyilatkozati kötelezettségüknek
eleget tettek, és jogszabályi módosulás következtében, bizonyára mindannyian
tapasztalták, hogy a korábbi vagyonnyilatkozatot visszaadtuk, ez így fog történni a
jövőben is. Tehát 1 év múlva ezt a vagyonnyilatkozatot a képviselők visszakapják, az
újnak a beadását követően. És természetesen miután ma új közgyűlési tagunk tett
esküt, őrá vonatkozni fog, hogy a vagyonnyilatkozati kötelezettségnek majd eleget kell
tenni. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pasztorniczky István képviselő
urat illeti a szó.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés először is
egy köszönettel szeretném kezdeni a hozzászólásomat, Csiba Gábor úrnak címezném,
még a múlt évi utolsó ülésen én felvetettem egy közérdekű problémát a járóbeteg
ellátás terén a Megyei Kórház Traumatológiai gondozójában uralkodó állapotokkal
kapcsolatban, a minap ott jártam és orvosolták a problémát, úgyhogy köszönet ezért.
Sok embert érintett egyébként. Amiért szót kértem, az szintén az egészségügyi
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intézményekkel kapcsolatos téma, méghozzá az egészségügyi intézményrendszer
átszervezésével kapcsolatos, ami a megyét is érinti és a megye lakóinak jelentős részét,
ezért kell, hogy itt megszólaljak ebben az ügyben. A sajtóból tudtuk meg, hogy
megalakultak a megyei egészségügyi egyeztető bizottságok, amiben sajnos a
közgyűlésnek nincs delegáltja, nem számolom ide Csiba Gábor főigazgató urat, aki
személyében tagja, viszont nyilván nem adhat tájékoztatást, mert nem a közgyűlés
küldötte. Átalakulnak az egészségügy háttérintézmények, a GYEMSZI, az Országos
Tisztiorvosi Hivatal és sok más, és egy sor új intézmény jön létre, ami érinteni fogja
alapjaiban a betegellátást. És mi felelősséggel tartozunk a választóknak, még akkor is,
ha a feladatot elvették vagy kivették a kezünkből, ami nem könnyű feladat. Viszont
aggódunk a színvonal miatt, ami abban fog jelentkezni, hogy koncentrálják bizonyos
egészségügyi ellátásokat és nagyon sok minden a Megyei Kórházra fog hárulni, ha
legalábbis a sajtó híreknek hinni lehet. Ez aztán a betegekre is kihat, az utazással, a
parkolással, a sorban állásokkal fokozott terheket fog róni. Mindenféle információk
megjelentek a sajtóban, nem a kormánypárti sajtóra gondolok, hanem az ellenzéki
sajtóra, például ilyen, hogy 8-10 ezer fős leépítések várhatók országszerte. Mi nagyon
örülnénk neki, ha cáfolnák ezeket, illetőleg ha nem lennének valósak ezek az
információk. Mindenesetre megjelentek. Az az indoklása az átszervezésnek, hogy azért
történik mindez, hogy az egészségügyben halmozódó adósságok megszűnjenek. Sajnos
egy kicsit hiteltelenné vált, mert sajnos ugyanezzel az indokkal szűnt meg, illetve
államosították az egészségügyi intézményeket, és még más intézményeket is, és sajnos
azt tudjuk, hogy újra termelődnek az adósságok. Most megint ugyanez az indoklás
arra, hogy koncentrálják és összevonják az intézményeket. Azt olvastuk, hogy egy
intézmény, egy kórház lesz megyéként és a többi kórházak pedig vagy
tagintézményként vagy telephelyként fognak működni. Tehát mi azt szeretnénk, a
Jobbik deklarálta, hogy kiáll a kórház rombolás ellen, és az egészségügyi dolgozók
mellett, és mindenképpen szeretném, ha tájékoztatást adna a közgyűlés. Ezért én egy
olyan javaslatot tennék, hogy éljen felterjesztéssel a közgyűlés, aztán a következő
ülésére ez elkészülhetne, hogy igenis a közgyűlés is delegáljon egy küldöttet a Megyei
Egészségügyi Egyeztető Bizottságba. Nyilván célszerű, ha már úgy is tagja, Csiba
Gábor urat, de ez egyébként országosan probléma, hogy nincsenek a megyei
közgyűlések képviselve. Tehát a javaslatom ez lenne, és kérem, hogy ezt támogassák
és éljünk felterjesztéssel a Minisztérium vagy a kormány felé, nem tudom, hogy
ennyiben módosítsák ezeknek a bizottságoknak az összetételét, hogy férjen bele a
megyei önkormányzat is, ha még vagyunk. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Én a magam részéről nem
kapkodnék ezzel a felterjesztéssel, mert ugyebár a folyamat zajlik, a kórház vezetők fel
lettek kérve, hogy folytassanak egyeztető tárgyalásokat arról, hogy mely kórházban
milyen jellegű szakellátások lesznek majd a jövőben folytatva. Ha az ő esetükben nincs
megegyezés, akkor nem egy bizottság, hanem a Megyei Kormányhivatal fog dönteni.
Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy még várjunk ezzel a folyamattal, nem
is biztos, hogy a Megyei Önkormányzat megfelelő rálátással rendelkezik az összes
kórháznak a működtetésére. Valamikor működtettünk 5 kórházat 2012-ig, az 5 kórház
elvitte a költségvetésünknek a 60%-át a 46 milliárdos költségvetésnek. Viszont azt
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gondolom, hogy két éve rendesen kiestünk a kalapból, nem igazán van rálátásunk,
hogy ezek a kórházak jelenleg most mivel foglalkoznak. Megszűnt az egészségügyi
vagy szociális főosztályunk, ami annak idején volt, aki a kórházakat pátyolgatta,
segítette a működésüket. Én azt gondolom, hogy még várjunk ezzel. Én most azt
gondolom, hogy nem kellene még felterjesztéssel élnünk ebben a kérdésben. De ha
ragaszkodsz hozzá, hogy szavazást kérsz, akkor szavazhatunk róla.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Nem ragaszkodok a
szavazáshoz, inkább ez csak egy jelzés, igény jelzés volt, hogy kapjunk tájékoztatást.
Nyilván a döntésbe kevésbé tudnánk belefolyni. De a választók, a betegek hozzánk
fordulnak, nekünk kötelezettségünk fogadóórát tartani tájékoztatni a választókat. Így
nem tudjuk őket tájékoztatni, hogy nem tudjuk, mert nem kaptunk információt.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Egyebek napirendi ponton belül Szamosvölgyi
Péter kér szót, ehhez a témához? Parancsolj.
Szamosvölgyi Péter közgyűlési tag: Köszönöm Elnök úr, tisztelt közgyűlés arra
azonban van lehetőségünk, hogy miután a következő ülésünk április végén lesz, hogy
akkor kapjunk egy tájékoztatást a GYEMSZI-től vagy nem tudom ki lehet az a
személy, aki kompetens ebben a kérdésben. Tényleg egy olyan személy adhatna
tájékoztatást a megyei közgyűlésnek, hogy legalább képben legyünk, mert megkérdezik
az otthonában, a lakókörnyezetében a megyei közgyűlési képviselőket, hogy ezzel mi a
helyzet, milyen lehetőségek vannak? És jó lenne azért azon kívül, hogy nem tudjuk,
másfajta választ is adni. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Igyekszünk információt
beszerezni. Csiba Gábor képviselő úr, parancsolj.
Dr. Csiba Gábor közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, egy kicsit
megszólítva éreztem magamat, azért szólok hozzá. Én annyi ígéretet tudok tenni, ha ez
elfogadható, hogy amint van olyan dolog, ami a megyei közgyűlésre tartozik, akkor a
GYEMSZI-nek a területi képviselőjét megkérhetnénk a tájékoztatás megadására.
Egyenlőre nincs semmi, amiről beszélhetni lehetne, csak az egyeztetések zajlanak.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Egyebek napirendi
ponton belül 3 dologról szeretném a közgyűlés tagjait tájékoztatni.
Az egyik a EURACOAL ülésen való részvétel, a másik a MÖOSZ tagdíjnak a
változása, és a végén pedig egy külkapcsolatnak a dolga.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye közgyűlése 48/2013-as határozatában a hosszú távú és
biztonságos ellátás érdekében fontosnak tartotta, hogy a megye területén lévő
szénvagyon újra feltárásra és felhasználásra kerüljön. A közgyűlés ezért egyetértett a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Európai Szén – és Lignit Szövetségbe
történő belépésével 2014. január 20-án. A Brüsszelben megtartott közgyűlésen egy 8
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perces videofilm került levetítésre 2014. januárjában. A tájékoztató után a képviselők
megtekinthetik majd ezt a 8 perces filmet. Magyarország energia- és klímapolitikáját
röviden összefoglalva, még mielőtt a VB-nek ezt bemutattuk volna, Magyarország
részéről 4 Bizottságba tudtunk szakembert delegálni. A EURACOAL Végrehajtó
Bizottságába szavazati joggal rendelkezik a megyei közgyűlés Elnöke, ha ő nem, akkor
Alelnök asszony, fő kapcsolattartónk pedig Varga Ferenc külügyi főtanácsadó. A
EURACOAL szakmai Bizottságába az alábbi személyeket delegáltuk: az
Energiapolitikai Bizottságba Horváth Zoltán főosztályvezető urat, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumból, aki nem más, mint az energia ellátásért és gazdálkodásért
felelős főosztályvezető. Műszaki Kutatás Bizottságba delegáltuk Prof. Dr. Szűcs Péter
dékánt, a Miskolci Egyetem részéről, a Műszaki Földtudományi Karnak a vezetője.
Környezeti Bizottságba dr. Nádor Annamária geológust, tudományos főmunkatárs a
Magyar Földtani és Geológiai Intézetnek a dolgozója. Piaci Bizottságba pedig Tót
Tamás főosztályvezető urat, aki a Magyar Energetikai és Közműszabályzási
Hivatalban dolgozik. A EURACOAL vezetése a Végrehajtó Bizottság egyhangúlag
örömét fejezte ki, hogy Magyarország ilyen komoly szakértőket delegált a
szakbizottságokba. 2015. január 19-én volt a brüsszeli konferencia, a Végrehajtó
Bizottság ülése egy évvel korábban egy nappal később, január 20-án volt, akkor történt
a mi felvételünk, tehát majdnem napra pontosan egy éve voltunk már tagok. A nap
végén a EURACOAL Végrehajtó Bizottsági tagok egyhangúlag egyetértettek azzal,
hogy a következő Végrehajtó Bizottság ülés 2015. június 21-22-én kerül
megrendezésre Budapesten. A EURACOAL titkársága szervezi az eseményt, viszont
kéri a mi, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a többi magyar bizottsági tag
segítségét, hogy minél sikeresebben tudjon ez a Végrehajtó Bizottság ülés lezajlani.
Mint mondtam, egy 8 perces film készült 2014-ben, amikor a felvételünkkel
jelentkeztünk. Az én elképzelésem az, hogy nézzük meg a filmet, az idő előre
haladtával mi a többség véleménye. Előkészültünk hozzá informatikailag, ezt még a
képviselők nem látták, vannak új képviselők is, annak érdekében, hogy valóban
mindenki képbe kerüljön, hogy mi volt a felvételünk alapja, tekintsük meg ezt a
majdnem 8 perces videofilmet.
Köszönöm szépen. Tehát ez volt a videofilm, amit 2014. január 20-án a EURACOAL
Végrehajtó Bizottság ülésen bemutattunk, aminek eredményeként az ottani tagok
egyhangú szavazattal vettek föl minket ebbe a Szövetségbe.
Következő témánk az Egyebeken belül Főjegyző úr tájékoztatást ad, hogy a MÖOSZ
tagdíjjal kapcsolatban milyen változásokra került sor a legutóbbi MÖOSZ ülésen
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés a
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, amelynek a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat is természetesen tagja, január 22-én tartotta az ülését legutóbb.
Ezen sajnos Elnök úr sem, és Alelnök asszony sem tudott részt venni. Én azonban,
mint a MÖOSZ egyik szervezetének, a Főjegyzői Kollégiumnak az Elnöke, ebben a
minőségemben részt vehettem és ennek a részvételnek vannak folyományai, hogy a
MÖOSZ Alapszabályát a Főjegyzői Kollégiumnak meg kell újítania. A lényeg
azonban, ami miatt szót kaptam most Elnök úrtól, hogy a MÖOSZ-nak volt egy
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előterjesztése, ami a tagdíjnak a megemelésére irányult. Tájékoztatom a tisztelt
közgyűlés, hogy a MÖOSZ-nak az éves tagdíja, amit a tag szervezetek befizetnek az
jelen szabályok értelmében a megye lakosaiként 1 forint, korábban ez magasabb összeg
volt. Azonban a csökkent költségvetések miatt ez lecsökkent 1 forintra, így az elmúlt 2
évben 686.000 forint tagdíjat fizettünk minden évben, most azonban a MÖOSZ
közgyűlés úgy döntött, hogy ezt 3 forintra emeli, úgyhogy ennek a háromszorosa a
tagdíj az elkövetkezendőkben. Volt egy kis polémia, ami máig sem oszlott el, hogy ezt
most akkor hogy kell számítani ezt a lakosságszámot, hogy akkor most a megyei jogú
város beletartozik-e vagy sem. Mi a számlánk alapján megnéztük, az eddigi értelmezés
alapján beleszámított, tehát ez alapján fizettük a tagdíjat. Ennyi lett volna a
tájékoztatásom. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, a mi esetünkben nagyon nem
mindegy azért, ha Miskolc megyei jogú város létszámát még hárommal megszorozzuk,
az nekünk súlyos pénzbe kerül. De erős és stabil a költségvetésünk, ki fogjuk bírni.
Utolsó napirendi pont az Egyebeken belül, szeretném a közgyűlést tájékoztatni arról,
hogy külkapcsolatainknak köszönhetően kaptunk egy meghívást Sziléziába, Magyar
Lengyel Baráti Napok találkozóra Lengyelországba, Katowice városába március 22-24
kerül megrendezésre ez a Magyar Lengyel Baráti Napok rendezvénysorozat. Március
22-én egy delegáció indulna ki, ez egy vasárnapi nap, 23-án lenne a főnap, amikor a
rendezvények bonyolódnak, és 24-én reggeli után indulna vissza a delegáció. Én
fölkértem a három frakcióvezetőt, hogy jöjjön velem és vegyünk részt ezen a Magyar
Lengyel Baráti Napok rendezvénysorozaton, első körben azt a visszajelzést kaptam,
hogy mind a három frakcióvezető ezt elfogadja, egy 7 fős delegációval, 2 gépkocsival
fogunk majd utazni, minden egyes olyan részletet, ami még fontos a frakcióvezetők
meg fognak kapni. Első körös információként azt kaptuk a kinti féltől, hogy 23-án
Magyarország Köztársasági Elnöke, Áder János is kint lesz ezen a rendezvényen.
Köszönöm szépen, hogy a frakcióvezetők elfogadták ezt a meghívást, nekem nincs is
más a mai napra. Köszönöm szépen a munkát, jó pihenést kívánok mindenkinek!
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A mai közgyűlést ezennel bezárom.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke

