Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1764-17/2015.

Jegyzőkönyv

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. június 25. napján 10:00
órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aros János
Bánné dr. Gál Boglárka
Biró László
Budai Erzsébet
Dr. Csiba Gábor Tamás
Csiger Lajos
Demkó Dóra
Hocza Tamás Attila
Jámbor Márk István

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

Káli Sándor
Lukács András
Marton Péter
Miklós Árpád
Nyakó István
Nyeste László
Pasztorniczky István
Szabó Gergely
Szabó Roland

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

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

Távol:
Balla Gergő, Janiczak Dávid
Meghívottak:
A. Országgyűlési képviselők
1. Csöbör Katalin
2. Dr. Varga László
3. Riz Gábor
4. Demeter Zoltán
5. Hörcsik Richárd
6. Dr. Mengyi Roland
7. Tállai András
8. Egyed Zsolt
9. Gúr Nándor
B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
1. Dr. Lukács Irén főigazgató

megjelent
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
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C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
1. Dr. Kriza Ákos polgármester
D. napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
1. Vadász Zoltán , Miskolc-Kassa Kft.(meghívó szerinti 6. napirend)
2. Kövy Katalin, Norria Kft. (meghívó szerinti 6. napirend)
3. Török Zoltán, Norda Kft. (meghívó szerinti 6. napirend)
4. Csomós János főosztályvezető, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
(meghívó szerinti 7. napirend)
5. Dr. Ujaczky Tibor főosztályvezető, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi
Főosztály (meghívó szerinti 8. napirend)
6. Taskó József elnök, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara
(meghívó szerinti 9. napirend)
E. az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek képviselői
1. Miskolci Törvényszék, Dr. Sisák Péter
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Dr. Vereckei
Csaba rendőr-főkapitány
F. a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
1. 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
14. Sajómente hírportál

nem
igen
igen
igen
igen

igen

igen

nem
nem
nem

nem
nem
nem
nem

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

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,
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pénzügyi csoportvezető, Dr. Lázár Marianna, Vinczéné Telegdi Erzsébet, Simon
Gáborné informatikai ügyintéző, Nagy Istvánné jegyzőkönyvvezető.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelettel köszöntöm a
Közgyűlés megjelent tagjait, köszöntöm a napirendi pontokhoz meghívott vendégeket
és a hivatal részéről megjelent munkatársakat! A jelenléti ív alapján megállapítom,
hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatképes,
mivel a 29 megyei önkormányzati képviselőből 27 fő jelen van, az ülést megnyitom.
Két képviselőnk jelezte, hogy nem tud a mai ülésünkön megjelenni.
Kérem szíveskedjenek bekapcsolni szavazógépüket! Jelenléti szavazást kérek.
Szíveskedjenek megnyomni az igen gombot.
Megállapítom,
hogy
27
megyei
önkormányzati képviselő van jelen a
teremben.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést a Szervezeti és
Működési Szabályzat 9. § (1) bekezdése alapján, hogy a Közgyűlés 2015. évi
munkatervében foglaltaktól eltérően teszek majd javaslatot a mai ülés napirendjére:
A munkaterv 7. napirendi pontja szerinti „Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye
mezőgazdaságáról” című előterjesztés helyett a „Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2014. évi
tevékenységéről” című előterjesztés megtárgyalására kerül sor, mivel a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal ezt az előterjesztést készítette el és küldte meg
részünkre.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a Közgyűlés
napirendjére, így a fentiek alapján a következő napirend elfogadását javaslom:
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának átadása
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015.
költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

évi

3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának, felügyelőbizottság
tagjának a megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Javaslat a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs
Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetőjének, felügyelőbizottság tagjának a megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
6. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában álló
gazdasági társaságok 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
7. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi
és Erdőgazdálkodási Főosztály 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Csomós
János,
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
vezetője
8. Tájékoztató
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
élelmiszerbiztonsági
és
állategészségügyi helyzetéről, figyelemmel a haszonállatok tartására
Előterjesztő:
Dr. Ujaczky Tibor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági,
Növényés
Talajvédelmi Főosztály vezetője
9. Tájékoztató az őstermelői piacok helyzetéről Borsod-Abaúj-Zemplén megyében,
különös tekintettel a kialakult jó gyakorlatokra
Előterjesztő:
Taskó József, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara
elnöke
10. Tájékoztató az Inert- és Zöld hulladék elhelyezési és feldolgozási lehetőségekről
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
11. Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat
benyújtására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
12. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
13. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetés
2015. évi odaítélésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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14. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a Közgyűlés tagjai részéről egyéb
napirendi javaslat, előterjesztés van-e? Amennyiben van, kérem, szíveskedjenek azt
megtenni. Lukács András parancsoljon.
Lukács András, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés javaslom, hogy a
meghívó 3. napirendjét, a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról vegyük le
a napirendről. Indoklásom az, hogy a mai napon módosító indítvány is lett hozzá
benyújtva, illetve a Jobbik képviselőcsoport is tett hozzá egy indítványt. Mivel ez az
előzetes napirendek között nem szerepelt, ezért javaslom, hogy a szeptemberi ülésre a
frakciók véleményének előzetes kikérése mellett kerüljön áttekintésre a Szervezeti és
Működési Szabályzat és tegyünk közösen olyan korrekciós javaslatokat, amelyek
konszenzust eredményezhetnek és nem újabb vitákat generálnak. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen: Pasztorniczky István képviselő
úr, parancsolj.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm a szót. Tisztelt közgyűlés, tisztelt
Elnök úr, ugyan itt az ülést megelőző egyeztetésen a módosító indítvánnyal
kapcsolatban megegyeztünk abban, hogy visszavonjuk és a szeptemberi ülésen vesszük
napirendre. Viszont az eredeti javaslatunk, a frakciónak, nekünk is ez lett volna, hogy
az egész napirendi pontot vegyük le, miután nem tervezett, munkatervben nem
szereplő napirend volt. Különösebb törvényi kényszerítő erő nincsen rá, hogy most
kelljen tárgyalni. És akkor valóban a szeptemberi ülésre egy komplex, még esetleg
további jobbító javaslatokkal is kiegészített napirendet tárgyalhatnánk. Ezt az SZMSZ
napirendhez, és egyébként az Egyebekben szeretnék egy hozzászólásra jelentkezni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Több képviselői jelzést nem
látok. Két képviselő javasolta, hogy a 3. napirendi pontunkat vegyük le, ami az
SZMSZ-ről szól. Én magam nem támogatom ezt az előterjesztést, hogy levegyük.
Tehát magam nem-mel fogok szavazni, és teszem ezt azért, mert pont az utolsó
pillanatban készült módosító javaslatnak van a leghangsúlyosabb szerepe ebben a
kérdésben. Hiszen az arról szól, hogy most készülnek a járási hivataloknak,
központoknak az ITS-ei, az Integrált Településfejlesztési Stratégiai programjai. Ezeket
a Stratégiai programokat határidőn belül kell véleményezni, a most kiosztott módosító
javaslat arról szól, hogy akkor tudunk beleférni ebbe a határidő keretbe, ha a közgyűlés
felhatalmazza az elnökét vagy minden alkalommal rendkívüli közgyűlést tart. Most
arról kellene döntenünk, hogy fölhatalmazzuk az elnököt vagy rendkívüli közgyűlést
tartunk, hogyha a 16 járási székhelyről megérkezik az általuk készített ITS, mert azt
véleményezni kell. Pasztorniczky István képviselő úrnak adom meg a szót,
parancsoljon.
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Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen, én megértettem az
indoklást, és bár úgy beszéltük meg, hogy a frakcióvezető fogja visszavonni a
javaslatot, akkor én most a frakció nevében élnék azzal a javaslattal, hogy mi
visszavonjuk ezt a módosító indítványt, amit benyújtottunk a 3-as napirendhez azzal a
feltétellel, hogy akkor a szeptemberi ülésen napirendre vesszük és akkor maradunk az
eredeti előterjesztésnél.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Lukács András úr
pedig fenntartja továbbra is az indítványát. Erről kérem, hogy szavazzon a közgyűlés,
hogy levegyük a 3. napirendi pontot.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 7 igen
szavazattal, 14 nem szavazattal, 5
tartózkodással nem fogadta el a módosító
javaslatot.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Marad az eredetileg meghirdetett napirendi pont
sorozat. Előbb a módosításról szavaztunk. A javaslatról a Közgyűlés egyszerű
többséggel határoz. Kérem, szíveskedjenek szavazni a végleges napirendi javaslat
elfogadásáról. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 21 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 6
tartózkodással elfogadta a napirendi
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
31/2015. (VI. 25.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének
megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 25-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának átadása
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015.
költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

évi

3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának, felügyelőbizottság
tagjának a megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Javaslat a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs
Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetőjének, felügyelőbizottság tagjának a megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
6. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában álló
gazdasági társaságok 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
7. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi
és Erdőgazdálkodási Főosztály 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Csomós
János,
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
vezetője
8. Tájékoztató
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
élelmiszerbiztonsági
és
állategészségügyi helyzetéről, figyelemmel a haszonállatok tartására
Előterjesztő:
Dr. Ujaczky Tibor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági,
Növényés
Talajvédelmi Főosztály vezetője
9. Tájékoztató az őstermelői piacok helyzetéről Borsod-Abaúj-Zemplén megyében,
különös tekintettel a kialakult jó gyakorlatokra
Előterjesztő:
Taskó József, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara
elnöke
10. Tájékoztató az Inert- és Zöld hulladék elhelyezési és feldolgozási lehetőségekről
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
11. Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat
benyújtására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
12. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
13. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetés
2015. évi odaítélésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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14. Egyebek

1.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának
átadása

A napirendhez nem tartozik írásos előterjesztés.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a megjelent megyei önkormányzati
képviselőket, és a megjelent kedves vendégeket, kitüntetetteket, hozzátartozókat.
Dobainé Szolga Viktória, narrátor: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Vendégeink! A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az
adományozás rendjéről szóló 10/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet értelmében a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja adományozható
azon személyeknek, akik az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és a
gyógyítás területén végzett magas színvonalú tevékenységükkel hosszú éveken
keresztül eredményesen szolgálták a megye lakosságát.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 27/2015. (IV. 29.)
határozatával döntött Semmelweis Nap alkalmából e kitüntetésben 2015. évben
részesülők személyéről.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának átadására
kerül sor. A kitüntető díjakat átadja Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. évben a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díját adományozza Dr. Semsey
Istvánnak.
Dr. Semsey István 1995-ben a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerzett
általános orvosi diplomát summa cum laude eredménnyel.
Orvosi pályáját a Semmelweis Kórházban kezdte, majd három év múlva
szakvizsgázott.
Kezdetben főleg ambuláns szakmai munkát, illetve kisebb műtéteket végzett. Az
elkövetkező évek alatt elsajátította a modernkori szürkehályog és zöldhályog ellenes
műtéti technikákat, mely terület a szemészet „mostoha gyermeke”, és nagyon kevés
szakember foglalkozik vele. 2010-ben kapta meg adjunktusi kinevezését.
2011. elején kapott felkérést a Kazincbarcikai Városi Kórház szemészeti osztályának
vezetésére. Szakmai irányítása alatt az osztály szakmai profiljába olyan műtéti
beavatkozások kerültek, amelyeket a megyében csak nagyon kevesen vagy egyáltalán
nem végeznek. Tagja a Magyar Szemorvos Társaságnak és a Magyar Műlencse
Implantációs Társaságnak. Munkájára a lelkiismeretesség, az elkötelezettség, a
betegekért való tenni akarás jellemző, amelyért Dr. Semsey Istvánnak a Közgyűlés a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díját adományozza.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. évben a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díját adományozza Zsigárcsik
Gábornénak.
Zsigárcsik Gáborné 1977-ben kezdte egészségügyi pályafutását a Semmelweis
Kórházban segédápolóként. A szakmai hierarchia minden lépcsőfokát megjárva
általános ápoló, szakápolói, végül diplomás ápolói szakképesítést szerzett. Szakmai
tudásával, precizitásával, a betegekkel való empatikus, figyelmes viselkedésével hamar
kitűnt.
1994-től megbízott osztályvezető főnővérként szervezte, irányította az osztály
ápolóinak munkáját. Vezetői munkája során nagy hangsúlyt fektetett a szakdolgozók
szakmai fejlődésére, motiválta, segítette a továbbképzést és tanulást.
1996-ban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat akkor kialakított Máltai Gondoskodás
Nonprofit Kft. Ápolási Otthonában főnővéri munkakörben kezdett dolgozni, ahol
hamarosan ápolási igazgató helyettes lett.
Szakmai érdekképviseletet lát el a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
megalakulása óta. Zsigárcsik Gábornénak több évtizedes példamutató szakmai
munkája, a hivatása iránti mélységes alázata és a betegek iránti elkötelezettsége
elismeréséül a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent
Erzsébet Díját adományozza.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése és a jelenlevők nevében ismételten gratulálok a kitüntetetteknek. További
munkájukhoz jó egészséget és újabb szakmai sikereket kívánok.

2.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
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: Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző urat, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, a
költségvetési rendelet módosítását elsősorban a kötelezettséggel terhelt és a feladatokra
előirányzott maradvány beépítése a költségvetésbe, a tervszerűség biztosítása, a
kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás indokolja. 2015. évi eredeti költségvetés
irányszámainak megváltoztatására a következők tényezők miatt van szükség. A 2014.
évi elfogadott előzetes maradvány és a végleges maradvány különbözetének beépítése
a 2015. évi költségvetésbe, előző évi bérkompenzációs támogatás többletének
előirányzatosítása, valamint az önkormányzat és hivatal előirányzata közötti
átvezetések miatt. Előzetes maradvány igénybevételként a 2015. évi költségvetésben
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62 millió Ft-ot terveztünk, azonban 89 millió Ft maradvány keletkezett. A 27 millió
forintnyi különbözet 2015. évi költségvetésbe való beépítését az előterjesztés 1. számú.
melléklete és a rendelettervezet 2. számú bevételi, valamint 3. számú kiadási
mellékletei részletesen tartalmazzák. Ezeket kérjük a tisztelt közgyűléstől elfogadásra.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot mind a három
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 bizottságunk megtárgyalta, 13 igen, 0 nem szavazattal és 1
tartózkodással elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
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 a költségvetés módosításáról szóló előterjesztést,
10 igen, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett elfogadta, elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés bizottságunk a rendelet-tervezetet 5 igen, 0 nem szavazattal
és 5 tartózkodás mellett nem támogatta.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni
a napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadásáról, amelyhez minősített
többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 12
tartózkodással, elfogadta a rendelettervezetet.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelete
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a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének
-

költségvetési bevételi főösszegét
finanszírozási bevételek főösszegét
bevételi főösszegét

401.008 e Ft-ban
342.716 e Ft-ban
743.724 e Ft-ban

állapítja meg. (1. melléklet)”
2. §
A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének
-

költségvetési kiadási főösszegét
finanszírozási kiadások főösszegét
kiadási főösszegét

477.421 e Ft-ban
266.303 e Ft-ban
743.724 e Ft-ban

állapítja meg. (1. melléklet)”
3. §
A R.1., 2., 2.1., 3., 3.1., 4., 5., 6. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 4.,
5., 6. melléklete lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő
második napon hatályát veszti.
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A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálhatók a Mellékletek
között 04. sorszám alatt.

3.

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

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 05. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Előterjesztői módosítást teszek az önkormányzati
rendelet-tervezethez, amely szerint javaslom, hogy a kiküldött rendelet-tervezet 3. §ának számozása 4. §-ra módosuljon, és egy új 3. §-a legyen, amely a következő:
A Rendelet 3. melléklete, amely a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökére
átruházott hatáskörök jegyzékét tartalmazza a következő 9. ponttal egészüljön ki:
„9. A közgyűlés elnöke tájékoztatást ad a polgármester által megküldött
településfejlesztési koncepció előzetes tájékoztatójában foglalt önkormányzati
szándékokkal és a fejlesztéssel érintett területtel kapcsolatban a koncepció készítését
befolyásoló megyei önkormányzati tervekről, véleményezi a településfejlesztési
koncepció tervezetét, és az integrált településfejlesztési stratégia tervezetét.”
Tájékoztatom továbbá a közgyűlést, hogy a JOBBIK frakció módosító indítványt tett,
de ez törölve. Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés a
Szervezeti és Működési Szabályzatunk módosítására három pontban kerül sor. Az első,
hogy a közgyűlés elnöke a közgyűlés ülése megnyitását a határozatképesség
megállapítását követően szóban tájékoztatja a közgyűlést a közgyűlés legutóbbi ülését
követően történt eseményekről és a hozott döntésekről, valamint a bizottsági ülés
napirendjének vitájára értelemszerűen alkalmazni kellene a közgyűlés napirendi
vitájára vonatkozó rendelkezéseket. Míg a harmadik módosító javaslatot Elnök úr az
imént ismertette és valóban az a módosításnak és a rendkívüliségnek az indoka, hogy
az ITS-k operatív véleményezést igényelnek és minden esetben rendkívüli közgyűlést
kellene összehívnunk, amennyiben a felhatalmazás Elnök úr részére nem történik meg.
Ezt kérjük a tisztelt közgyűléstől elfogadásra.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Főjegyző úr. Aros János
képviselő úr, ügyrendi hozzászólásra jelentkezett. Képviselő úr, parancsoljon.
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Aros János, közgyűlési tag: Köszönöm szépen tisztelt Elnök úr, Főjegyző úr, 5 perc
szünetet elrendelni szíveskedjen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: 5 perc tárgyalási szünetet rendelek el.
(5 perc tárgyalási szünet)
(A szünet után)
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Még mielőtt frakcióvezető úrnak megadnám a
szót, kérek egy jelenléti szavazást. 27 jelenlévő képviselő, rendben van. Köszönöm
szépen. Csiger Lajos frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Csiger Lajos, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, először is
köszönöm a türelmet a másik két frakció részéről a szünet kapcsán. A szünet kapcsán
talán magyarázatra szorul, hogy Aros János képviselő társunk kérte ezt az ügyrendi
időt. A Fidesz frakció választott két frakcióvezető-helyettest, és az egyik az Aros
János, a másik pedig Szabó Gergely képviselőtársunk. Így ők is megszólalhatnak a
frakció nevében, ezért történt így most ez a felszólalás. És még egyszer köszönöm a
türelmet.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az SZMSZ módosítást mind a
három bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés bizottságunk megtárgyalta, 14 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodással elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
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 az SZMSZ-nek azokat a módosító pontjait,
amelyek előzetesen kiküldésre kerültek, és 10 igen, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás
mellett elfogadta, elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés bizottságunk a rendelet-tervezetet 9 igen, 2 nem szavazattal
és 0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

14

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés
tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Lukács
András képviselő úr, parancsolj.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés
képviselő csoportunk nevében sajnálattal kell azt megállapítanunk, hogy a stílus
változott, a módszer nem. Miért mondom ezt? Azért, mert örültünk, amikor az új
közgyűlés, az új összetételű közgyűlés elkezdte a munkáját, azt tapasztaltuk, hogy a
megyei közgyűlés vezetésének a stílusa, hangneme más, mint korábban volt. Többször
éreztük reményt keltőnek azt a munkát, ami zajlott. A módszer viszont, például ennek a
Szervezeti és Működési Szabályzatnak immár a többedik módosítása kapcsán nem
változott. Nem változott, mert a korábbi gyakorlattól eltérve egyetlen esetben sem
fordult elő, hogy a frakciók előzetes véleményét egy konzultáció vagy informális
találkozás kapcsán kikérték volna, és ezért sajnáljuk, hogy újra és újra el kell mondani,
hogy a jelenlegi SZMSZ meggyőződésünk szerint érdemtelenül és indokolatlanul
korlátozza azt a véleménycserét, ami meggyőződésünk szerint a megyei közgyűlésnek
feladata kellene, hogy legyen. Már a korábbi módosításokkor szóvá tettük, hogy a
közgyűlési vitában viszonylag kevés egy-egy érdemi napirendnél a rendelkezésre álló
idő, azt a választ kaptuk, hogy a szakmai munka az a különböző bizottságokban folyik,
ott korlátozás nélkül mindenki elmondhatja a véleményét, időkorlát nélkül. Most a
Szervezeti és Működési Szabályzat kapcsán azt tapasztaljuk, hogy ugyanaz az időkorlát
áll majd rendelkezésre a bizottsági üléseken is, mint a közgyűlésen. Én költőinek
tartom a kérdést, de fölteszem. Nincs időnk a vitára, ez az ok? Mindenki siet a
közgyűlés kormányzati frakciója részéről, nem akar hosszabb időt eltölteni a bizottsági
ülésen vagy a közgyűlésen. Mert a másik feltételezés még rosszabb, hogy esetleg nem
kíváncsiak a többi frakció véleményére. Tegnapi napon a bizottsági ülésen, amikor
elmondtam a kérdésemet, véleményemet, Főjegyző úr azt mondta, hogy jogszabályi
előírás, hogy ugyanaz a szabály kell, hogy érvényesüljön a bizottsági üléseken, mint a
közgyűlésen. Akkor kérdezem, miért nem a közgyűlés vitájának időtartamát emelték
meg, és miért a bizottsági ülésen a vitára szánt időt vették alapul? Úgy hiszem, hogy
rossz az üzenet. Újra ajánlom magunkat a közgyűlés vezetésének, pontosan azért, mert
meggyőződésem szerint jó irányba mennek a dolgok, sok feladat vár ránk és ehhez
sokkal jobb, ha egyre több konszenzusos döntés születik. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Pasztorniczky
István képviselő úrnak adom meg a szót.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés a
hozzászólásomat egy kérdéssel kezdeném, választ nem várok rá, hanem a visszavont
módosító indítvány közül egyet szóbeli módosításként benyújtanék. A kérdés az, hogy
úgy szól a 2. § második mondata: A bizottsági ülés napirendjének vitájára
értelemszerűen alkalmaznia kell a 22. § rendelkezéseit. A 22. § pedig úgy szól, hogy a
képviselő csoport vezetője vagy kijelölt tagja által a képviselő csoport többi tagja által
fel nem használt időkeretet maximum 15 perc időtartamban fel lehet használni. Miután
a bizottságokban nemcsak képviselőcsoport tagok ülnek, hanem külső bizottsági tagok
is, kérdésem az, hogy adott esetben a külső bizottsági tagok felszólalása hozzászámít-e
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az összesített időkerethez vagy nem számít hozzá? Ha hozzászámít, akkor mennyit
használhatnak fel a képviselő tagok? Tehát ez egy bizonytalansági tényező, ezért én azt
gondolom, hogy ezt az egy módosítást, ami egy mondatnak egy kiegészítése, és
felolvasom: A bizottsági ülés napirendjének vitájára értelemszerűen alkalmazni kell a
22. § rendelkezéseit, és innen jön a módosítás: A képviselő csoport tagjai közé a
képviselő csoport által delegált külső bizottsági tagokat is beleértve. Ennyi lenne a
módosítás, tehát ugyanúgy, ahogy a közgyűlési ülésen, össze lehet számítani az időket,
a bizottsági ülésen 4-5 személyről van szó, tehát ennyiszer 3 percet, az 15 percnél ott
se több. Egy fontos, nagy volumenű témánál erre szükség lenne, és azt gondolom
egyértelműség kedvéért ennek a módosításnak az elfogadása szükséges. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Képviselő úr a frakció szó és
maga a tartalom az a közgyűlésen értendő, a bizottsági üléseken nincsenek frakciók
értelemszerűen. Amikor ezt a módosítást előterjesztettük, akkor úgy gondoltuk
természetesen, hogy a külső bizottsági tagok, mint a frakcióhoz tartozó személyek
vannak jelen, de a bizottsági ülésen. Csiger Lajos képviselő úrnak adom meg a szót.
Csiger Lajos, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés szeretnék reagálni
ehhez a két hozzászóláshoz. Az első az, hogy a közgyűlés hozzászólási ideje állítólag
nagyon korlátos. De ott van az a paragrafus, a 15 perc, hogy fel lehet használni, én úgy
láttam eddigi gyakorlatunkból, hogy nagy gondot ez nem okozott. Ugyanígy a
bizottsági üléseken, hogyha most Elnök úr ugyan azt mondta, hogy nincs frakció, ott
szerintem bizottságon belül megbeszélhető, bizottsági tagokra van bízva, hogy ha
valakinek olyan mondanivalója van, ami ezt az időkeretet túllépi, szerintem
rugalmasan kezeli a bizottság és a bizottság elnöke, alelnöke. Hiszen minden
bizottságnak van alelnöke is választva az ellenzék köreiből, tehát a másik két
frakcióból. Én nem látom ezt olyan nagy gondnak. A másik meg az, hogy a képviselő
csoport tagja, bizottságnál pedig a bizottság tagja egyértelműen őrá érvényes, ahogy azt
Elnök úr is elmondta, tehát ezt most nem kell külön belevenni ebbe a paragrafusba,
hiszen a közgyűlésnek a képviselő a tagja, a bizottságnak a bizottsági tag, attól
függetlenül, hogy külső vagy közgyűlési tag, tagja a bizottságnak. Tehát egyértelműen
vonatkoznak rá a tag jogai és kötelezettségei, én nem gondolom, hogy ezt most külön
ki kell hangsúlyozni. Így látom. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Lukács
András képviselő úrnak jelezném, hogy nem egy cikluson keresztül vezettem bizottsági
ülést, ha tud valakit mondani, akibe belefojtottam a szót, meghallgatom. Szerintem
nem fordult elő ilyen. A mostani bizottsági elnököket is úgy ismerem egyébként, hogy
csak rendkívüli esetben fognak élni vele, ha a bizottsági tag egy fél órán keresztül érvel
az adott napirendi pontnál, azt szerintem időben le kell zárni. Ettől függetlenül
Pasztorniczky István képviselő úr fönntartja a módosító javaslatát?
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm a szót. Amennyiben végül is a
jegyzőkönyvben szerepelni fog ez az értelmezés, és ehhez tartjuk magunkat, akkor
szükségtelen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, mert egyébként szavaztatnom
kellett volna róla. Akkor erről nem kell szavaznunk. Az előterjesztéshez egy rendelettervezet kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó
rendelet-tervezet elfogadásáról az előterjesztői módosítással együtt, amelyhez
minősített többség szükséges. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15 igen
szavazattal, 5 nem szavazattal, 7
tartózkodással elfogadta a rendelettervezetet az előterjesztői módosítással
együtt.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva - a Közgyűlés valamennyi bizottsága
véleményének kikérését követően - a következőket rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014.
(II. 28.) önkormányzati rendelettel, 9/2014. (X. 29.) önkormányzati rendelettel,
10/2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelettel, 13/2014. (XII. 5.) önkormányzati
rendelettel, és a 4/2015. (V.11.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (V. 9.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. §-a a következő (3a)
bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A közgyűlés elnöke a közgyűlés ülésének megnyitását, a határozatképesség
megállapítását követően szóban tájékoztatja a közgyűlést a közgyűlés legutóbbi ülését
követően történt eseményekről, és a hozott döntéseiről.”
2. §
A Rendelet 47. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A bizottság akkor határozatképes, ha azon a megválasztott bizottsági tagoknak
több mint a fele jelen van. A bizottsági ülés napirendjének vitájára értelemszerűen
alkalmazni kell a 22. § rendelkezéseit”
3. §
A Rendelet 3. melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendeletéhez, A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés elnökére átruházott hatáskörök jegyzéke a következő 9. ponttal
egészül ki:
„9. A közgyűlés elnöke tájékoztatást ad a polgármester által megküldött
településfejlesztési koncepció előzetes tájékoztatójában foglalt önkormányzati
szándékokkal és a fejlesztéssel érintett területtel kapcsolatban a koncepció készítését
befolyásoló megyei önkormányzati tervekről, véleményezi a településfejlesztési
koncepció tervezetét, és az integrált településfejlesztési stratégia tervezetét.”
4. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második
napon hatályát veszti.

4.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
könyvvizsgálójának,
felügyelőbizottság tagjának a megválasztására
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: Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az
érintett személyek nem kérték a zárt ülés tartását. Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző
urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés,
kedves meghívott vendégek! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának, Lénártné
Dobrai Erzsébetnek a megbízatása 2015. június 30-án lejár. A társaság
felügyelőbizottsági tagja Szombatiné dr. Sebők Emese 2015. június 3. napján
lemondott Felügyelő Bizottsági tagságáról, ezért helyette szükséges új Felügyelő
Bizottsági tag megválasztása. Az előterjesztésben új könyvvizsgáló és új Felügyelő
Bizottsági tag megválasztására történik javaslattétel. Ezt kérjük a tisztelt közgyűléstől
elfogadásra. Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot két bizottságunk
véleményezte, 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 9 igen, 0 nem és 5 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 a könyvvizsgálóról és az 1 Felügyelő Bizottsági
tagról szóló előterjesztést, azt elfogadta és elfogadásra javasolja 10 igen, 0 nem és 4
tartózkodás mellett.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Lukács András képviselő úr, parancsoljon.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A 4-es
és 5-ös előterjesztés könyvvizsgáló mellett Felügyelő Bizottsági tagok pótlásáról szól.
Mindkét előterjesztésnél folytatódik az a gyakorlat, ami az előző ciklus óta bevett a
Fidesz frakció részéről, miszerint csak a Fidesz képviselő csoport tagja, illetve általuk
javasolt külső személy kerülhet be a Felügyelő Bizottságba. Én azt szeretném
megkérdezni, hogy nem volna-e itt az idő arra, hogy pici gesztust téve, az ellenzéki
frakciók delegáltjai is helyet kapjanak végre úgy, mint volt ez korábban, mintegy 1,5
évtizeden keresztül gyakorlat. Két okból teszem ezt a kérdést föl, és ebből sugalmazva
van az állítás. Higgyük el, fölvetődhet rosszindulatú külső szemlélőben az a felfogás,
csak nincs valami titkolni valójuk, hogy senkinek nem engednek belelátni a
mindennapi gyakorlatba, a gazdálkodásba. Csak nincs valami takargatni való, nem a
pénz miatt, hiszen ismert mindannyiunk előtt, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai
tiszteletdíj nélkül látják ezt a feladatot el. Tehát nem azért, mert valaki a frakciónkból,
de egyetlen ellenzéki frakciót sem az motiválhat ebben az esetben, hogy közforrásokra
tegyen szert, hanem a feladatokban a felelősségen szeretnénk osztozni, és elkerülni
azokat a szóbeszédeket, amelyek ma joggal, jog nélkül fölvetődhetnek. Szerintem ez a
gesztus a jövőben elősegíthetné azt, hogy kevesebb vita legyen és kevesebb szóbeszéd.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr, megfontolom
a kérését természetesen. Miklós Árpád frakcióvezető úr, parancsoljon.
Miklós Árpád frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, a
hozzászólásomban azt kell mondanom, hogy nincsen nekem sem semmi kifogásom a
jelöltek ellen, csak én is ezt akarnám itt megkérdezni, hogy mivel a Fidesz 15-14
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arányban győzött a megyei közgyűlési szavazáson, és egyáltalán nincs ellenzéki jelölt
az ilyen felügyelő bizottságokban és én is ezt akartam megkérdezni, hogy miért nincs
és várható-e ebben valami változás. És az ellenzék soraiban is vannak jó szakemberek,
úgy az oktatás, az egészségügy, mezőgazdaság, és mindenféle területen. Még egyszer
hangsúlyozom, a jelölt személyek ellen semmi kifogásom nincs, csak ez a gyakorlat
nem helytálló.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr, megfontolom.
Más jelentkezőt nem látok. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
minősített többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 14 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 12
tartózkodással nem fogadta el a
határozati javaslatot.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Jelezném, hogy én nem szavaztam, elnézést kérek.
Kérek egy újbóli szavazást.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15 igen
szavazattal, 1 nem szavazattal, 11
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
32/2015. (VI. 25.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának, felügyelőbizottság tagjának a
megválasztása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-017021) könyvvizsgálójának,
felügyelőbizottság tagjának megválasztására vonatkozó javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Közgyűlés megválasztja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség
Közhasznú
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
könyvvizsgálójának:
a PRIME AUDIT Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Pénzügyi Korlátolt
Felelősségű Társaságot (kamarai nyilvántartási szám: 002264, cégjegyzékszám:
05-09-011480, székhely: 3580 Tiszaújváros, Babits M. út 41.), a könyvvizsgálat
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elvégzéséért személyében felelős természetes személy Vámosi János (kamarai
nyilvántartási száma: 005919, adóazonosító jele: …, anyja születési neve: …,
születési helye, ideje: …, …, lakcíme: …). A megbízatás 2015. július 01. napjától
2018. június 30. napjáig határozott időre szól, 250.000 Ft/év díjazással.
Nevezett nyilatkozott a megbízás elfogadásáról, illetve arról, hogy vele szemben
nem áll fenn a Polgári Törvénykönyvről szóló V. törvény, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti összeférhetetlenség vagy
kizáró ok, illetve nem áll eltiltás alatt.
2. A Közgyűlés megválasztja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség
Közhasznú
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
felügyelőbizottság tagjának Szalai Szabolcs (anyja születési neve: …, születési
helye, ideje: …, …, adóazonosító jele: …) … szám alatti lakost, 2015. június 25.
napjától 2017. december 31. napjáig szóló határozott időre.
Nevezett nyilatkozott a megbízás elfogadásáról, illetve arról, hogy vele szemben
nem áll fenn a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény; a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti kizáró ok
vagy összeférhetetlenség, illetve nem áll eltiltás hatálya alatt.
3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a Miskolci
Törvényszék
Cégbíróságánál
cégeljárás
keretében
gondoskodjon
a
könyvvizsgálónak, a felügyelőbizottság tagjának személyét érintő változások
átvezetéséről, a társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának a
könyvvizsgáló, a felügyelőbizottsági tag megválasztása tekintetében történő
hatályosításáról
A Közgyűlés felhívja továbbá az ügyvezetőt arra, hogy a változások átvezetése
tárgyában hozott cégbírósági végzést, és a hatályosított Alapító Okiratot bocsássa
az alapító Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat rendelkezésére.
4. A Közgyűlés felhívja a társaság ügyvezetőjét arra, hogy kilencven napon belül
kösse meg a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést.
5. A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a személyi változásokkal
összefüggésben szükséges nyilatkozatok, dokumentumok kiadására, aláírására és a
kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelős:

Török Dezső a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János főjegyző
Farkas Zoltánné ügyvezető
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Határidő:

5.

azonnal, illetve értelem szerint

Javaslat a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs
Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjének, felügyelőbizottság tagjának a megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 07. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az érintett
személyek nem kérték zárt a ülés tartását. Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző urat,
hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés,
kedves meghívott vendégek a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjének, Orosz Gábornak 2015. június 30. napján lejár az ügyvezetői
megbízatása. Dr. Bodnár Márta és Tóth Gábor felügyelőbizottsági tag 2015. június 24.
napjával lemondott a Felügyelő Bizottsági tagságáról. Az előterjesztésben a korábbi
ügyvezető ismételt megválasztására, valamint két új Felügyelő Bizottsági tag
megválasztásra teszünk javaslatot. Ezt kérjük a tisztelt közgyűléstől elfogadásra.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy bizottság
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 a bizottságunk 9 igen, 0 nem és 5 tartózkodás mellett a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Nem látok jelentkezőt. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat
kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról,
amelyhez minősített többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 12
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
33/2015. (VI. 25.) határozata
Tárgy: a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs Marketing
és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének,
felügyelőbizottság tagjának a megválasztása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs
Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 0509-013956) ügyvezetőjének, felügyelőbizottság tagjának megválasztására vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés, a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs
Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetőjének ismételten megválasztja Orosz Gábor (anyja születési neve: …,
születési helye, ideje: …, …, adóazonosító jele: …) … szám alatti lakost, eddigi
ügyvezetőt.
Az ügyvezető megbízatását 2015. július 01. napjától 2016. június 30. napjáig
határozott időtartamra, megbízási jogviszony keretében látja el.
A Közgyűlés az ügyvezető részére megbízási díjat nem állapít meg.
Orosz Gábor nyilatkozott a megbízás elfogadásáról, illetve arról, hogy vele
szemben nem áll fenn a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény; a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi
V. törvény szerinti kizáró ok vagy összeférhetetlenség, illetve nem áll eltiltás alatt.
2. A Közgyűlés megválasztja KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság felügyelőbizottság tagjának
Budai Erzsébet (születési neve: …, anyja születési neve: …, született: …, …,
adóazonosító jele: …) … szám alatti lakost és
Szabó Gergely (anyja születési neve: …, született: …, …, adóazonosító jele: …)
… szám alatti lakost, 2015. június 25. napjától 2019. május 31. napjáig szóló
határozott időre.
A Közgyűlés a felügyelőbizottság tagjai részére díjat nem állapít meg.
Budai Erzsébet és Szabó Gergely nyilatkozott a megbízás elfogadásáról, illetve
arról, hogy velük szemben nem áll fenn a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény; az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény; a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi
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V. törvény szerinti kizáró ok vagy összeférhetetlenség, illetve nem állnak eltiltás
hatálya alatt.
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az ügyvezető, a felügyelőbizottság tagjai
megválasztásával, illetve a határozat végrehajtásával kapcsolatban szükséges
szerződés/ek megkötésére, valamennyi nyilatkozat, okirat aláírására, illetve a
szükséges intézkedések megtételére.
4. A Közgyűlés felhívja a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a Miskolci Törvényszék Cégbíróságánál
cégeljárás keretében gondoskodjon az ügyvezető, a felügyelőbizottság tagjai
személyét érintő változások átvezetéséről, a társaság egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratának az ügyvezető, felügyelőbizottság tagjai megválasztása
tekintetében történő hatályosításáról.
A Közgyűlés felhívja továbbá az ügyvezetőt arra, hogy a változások átvezetése
tárgyában hozott cégbírósági végzést, és a hatályosított Alapító Okiratot bocsássa
az alapító Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat rendelkezésére.
Felelős:
Határidő:

6.

Török Dezső a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János főjegyző
Orosz Gábor ügyvezető
azonnal, illetve értelem szerint

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában
álló gazdasági társaságok 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 08. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző urat, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés,
kedves meghívott vendégek! A tájékoztatóban a megyei önkormányzat tulajdonában,
illetőleg tulajdonrészében álló öt gazdasági társaság 2014. évi tevékenysége kerül
bemutatásra. Ezek a gazdasági társaságok a Kulcs-Tour Kft, valamint a Borsod-AbaújZemplén Megyei fejlesztési Ügynökség, amelyek 100%-os tulajdonában vannak a
Megyei Önkormányzatnak, valamint a Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság, a NORRIA Észak-magyarországi Regionális
Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, illetve a NORDA
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit

24

Korlátolt Felelősségű Társaság, amelyek résztulajdonában vannak a Megyei
Önkormányzatnak. A tájékoztató anyag részben 2015. évi tervekre vonatkozó
kitekintéseket is tartalmaz. Ennek a tájékoztatónak megvitatását kérjük a tisztelt
közgyűléstől. 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 9 igen, 0 nem és 5 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 a napirendet, az 5 társaságnak az elmúlt
éves munkájáról, és 10 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett elfogadta a beszámolókat.
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 tájékoztatót 7 igen, 0 nem és 5 tartózkodás
mellett tudomásul vette, tudomásul vételre javasolja.
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 Elnök úr, tisztelt közgyűlés az 5 céggel
kapcsolatos összeállítás néhány kérdést vetett fel bennem is, ezt szeretném Önökkel
megosztani. Egyrészt a Kulcs Magazinnal kapcsolatban el szeretném azt mondani,
hogy én úgy gondolom, hogy nagyon fontos dolog az, hogy egy megyei közgyűlés
tájékoztatni kívánja a megye lakóit a kulturális programokról, különböző közösségi
programokról. Ugyanakkor én úgy érzem, hogy jó lenne, ha meg is mérnénk, ahogyan
az anyagban elhangzik, hogy ismertsége megkérdőjelezhetetlen a megyében, az
olvasók és a hirdetők reakcióiból pedig arra lehet következtetni, hogy szeretik a lapot
és várják az újabb megjelenéseket. Én úgy gondolom, hogy érdemes lenne ezt akár egy
kisebb közvélemény kutatással is megmérni, hogy Önök is jobban lássák, hogy valóban
így van-e, hogy ennyire várják a megye lakói ezt a lapot. A hirdetők reakciói azonban
érdekesek, mert az anyag más részében az hangzik el, hogy jó lenne, ha reklám
bevételeket lehetne növelni és erre a javuló gazdasági eredmények ellenére sem látunk
példát. Én csendesen megjegyzem, hogy érdemes lenne kicsit egyenletesebben
tájékoztatni a politikai élet szereplőinek a véleményéről a megye lakóit. Azt gondolom,
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hogy Önök is érzik, elég egyoldalú ez a tájékoztatás most. Nekem az a tapasztalatom,
hogy ha egy újság többféle véleményt közöl, akkor az olvasottsága meg szokott nőni,
és ha az olvasottság megnő, miután a reklámmal foglalkozók azért ezt nagyon alaposan
nézik, akkor ennek a reklámértéke is megnőne és akkor egy kicsit könnyebben lehetne
ezt a 49 milliót, ha jól láttam, ezt a költségvetést realizálni. Még két cégről szeretnék
röviden annyit mondani, hogy én változatlanul úgy gondolom, hogy azok a
tevékenységek, amelyek a megyében voltak, ezek fejlesztéssel, projektek
kidolgozásával foglalkoztak, ezeknek a lecsupaszítása még ha nem is a Megyei
Önkormányzat ebben felelős, gyakorlatilag azt mutatták, hogy ezeknek a nagyon
kiüresített cégeknek a tevékenysége sajnos egyre kevésbé hatásos és mint láttuk nagy
szükség lett volna amikor itt, az előző közgyűlésen épp az operatív program
szavazásánál kiderült, hogy bármennyire is bíztunk abban, hogy majd az Irányító
Hatóság képviselni fogja a mi érdekeinket. Látható, hogy ők egy központi érdeket
képviselnek, amit utána már nagyon kellemetlen helyből, a megyéből megkontrázni,
bár bízunk a pozitív eredményekben. Én összességében sajnálom, hogy csak ennyi
cégről tudunk itt most beszámolni, amit még jeleznék és összefoglalnék, hogy jobban
oda kéne figyelni a mások véleményére, mert az összességében gazdasági hasznot hoz.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr, két apró
reakcióval élnék az Ön által elmondottakra. A Kulcs Magazin 2014. évben közel nettó
26 millió forint reklám bevételre tett szert, ami azt gondolom, hogy önmagában egy
szép forrás. És a NORDA esetében szeretném jelezni, hogy 2014. évi beszámolójából a
tervezett kifizetés az 49 milliárd volt, és 46,5 milliárd forintot sikerült közvetíteni. Azt
gondolom, hogy rengeteg munka van mögötte, és az a 99 ember, aki a NORDA-nál
van foglalkoztatva. Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem látok. A tájékoztatóhoz
nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a
tájékoztató tudomásulvételéről.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 16 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 11
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.

7.

Tájékoztató
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Csomós
János,
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási
Főosztály vezetője

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 09. sorszám alatt.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő Csomós János urat, a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
Földművelésügyi
és
Erdőgazdálkodási Főosztály vezetőjét, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek
találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Csomós János főosztályvezető: Nem kívánok kiegészítéssel élni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A tájékoztatót a bizottságok nem véleményezték.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.

8.

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye élelmiszerbiztonsági és
állategészségügyi helyzetéről, figyelemmel a haszonállatok tartására
Előterjesztő:
Dr. Ujaczky Tibor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és
Talajvédelmi Főosztály vezetője

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 10. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő Dr. Ujaczky Tibor urat,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növényés Talajvédelmi Főosztály vezetőjét, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek
találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Dr. Ujaczky Tibor főosztályvezető: Tisztelt Elnök úr, a 2015. év folyamán külső és
belső átszervezések nyomán főosztályként működnek a Kormányhivatal szakigazgatási
szervei, amelyek megfelelnek a jogszabályoknak.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Főosztályvezető úr. A
tájékoztatót a bizottságok nem véleményezték. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
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A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.

9.

Tájékoztató az őstermelői piacok helyzetéről Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében, különös tekintettel a kialakult jó gyakorlatokra
Előterjesztő:
Taskó József, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara
elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 11. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő Taskó József urat, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara elnökét, és felkérem, hogy amennyiben
szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót. Elnök úr nem kíván szóbeli
kiegészítéssel élni. A tájékoztatót két 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 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatásra
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, Taskó úr pedig előterjesztette a bizottsági ülésen, és
válaszolt a kérdésekre. Egy jó összefoglaló anyag a megyében kialakulóban lévő
őstermelői piacokról, azért is kértük, hogy mások jó példájával szolgálva ösztönözzünk
minden önkormányzatot, erre adjon lehetőséget. Bizottságunk 14 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
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Megállapítom, hogy a Közgyűlés 22 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.

10. Tájékoztató az Inert- és Zöld hulladék elhelyezési és feldolgozási
lehetőségekről Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 12. 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 az
előterjesztésben bemutatásra kerül a szemét és zöldhulladék fogalma közötti
különbség, illetve a hulladékgazdálkodás alapjairól, elveiről nyújtottunk rövid
áttekintést. A hulladékgazdálkodási törvény hulladékkategóriákat határoz meg,
melyből jelen előterjesztés az inert és a zöld hulladékot emeli ki. Az inert hulladékok
közé főként az építési-bontási tevékenység során keletkező hulladékokat, míg a zöld
hulladékok közé a kertekben vagy a kertészeti tevékenység során képződő növényi
eredetű települési hulladékot soroljuk. Részletesen bemutatásra kerül ezen
hulladékcsoportok keletkezése, tárolása és ártalmatlanítása. Erről a tájékoztatóról
kérjük a tisztelt közgyűlés véleményét majd. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést két
bizottságunk véleményezte, 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 9 igen, 0 nem és 5 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
közgyűlés bizottságunk is megtárgyalta ezt a hivatal által összeállított terjedelmes és
szakmailag kiterjedt anyagot, ezúton is köszönöm a Hivatal dolgozóinak, akik utána
jártak ezen területek adatainak. Bizottságunk megtárgyalta és a tárgyalás során
kifejezte azt a szándékát, hogy ezeknek a lerakóknak a számát a következő 7 éves
uniós időszakban próbáljuk meg növelni, illetve a kapacitásukat. A bizottság 14 igen, 0
nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a tájékoztatót és elfogadásra javasolja.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt most megtenni. Lukács András frakcióvezető úr, parancsoljon.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés, tisztelt
képviselő társak egy ismeretterjesztő célú, nagyon informatív előterjesztést
olvashattunk. Megismerhettük a fogalmakat, mindazt a jogszabályi hátteret, amely az
inert és zöldhulladék kezelésével, elhelyezésével, ártalmatlanításával összefüggésben
ma Magyarországon rendelkezésre áll. Néhány információt arról is kaptunk, hogy hol
és milyen keretek között lehet ezeket elhelyezni, milyen kapacitások állnak ma BorsodAbaúj-Zemplén megyében rendelkezésre. A pozitív tartalom mellett kíváncsiak lettünk
volna, vagy legalábbis én, hogy és egyébként milyen a gyakorlat, milyen tervek
vannak, mennyire fegyelmezett ma a magyar állampolgár, Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében? Mennyire vált környezettudatossá? Csökkenek-e azok az illegális, a város
vagy majdnem minden egyes település külső területein található szemétlerakók,
amelyek megjelennek időről-időre, azoknak az erőfeszítéseknek az ellenére, amelyet
mind a hatóság, mind egyes önkormányzatok tesznek, sőt most már egyre több civil
szervezet is tesz? Úgy hiszem, érdemes lenne a jövőben majd valamikor ezzel a
dologgal is foglalkozni, hiszen itt az általános iskoláktól kezdve nagyon sok
szervezetnek van közös felelőssége annak a célnak az elérése érdekében, hogy az
elhelyezés és ártalmatlanítás problémái mellett hogyan lehet csökkenteni a keletkező
hulladékokat, mit tesz az egyes állampolgár azért, hogy ne olyan környezet alakuljon ki
időről-időre, mint amilyennel idegenforgalmi szempontból is frekventált területeken
időnként találkozunk. Amellett, hogy frakciónk támogatja az előterjesztés
tudomásulvételét, amellett azt szeretném kezdeményezni, hogy valamikor vagy az év
vége felé vagy a jövő év elején kerüljön sor egy ilyen szemléletű előterjesztésre is,
amelyben azokat a problémákat vesszük sorra, amelyekkel a mindennapokban
találkozunk és a közös megoldási javaslatot vagy egy javaslat csomagot ajánlás
szintjén el tudnánk fogadni. És természetesen ez majd érdekes lehet, hogy a helyi
települési, illetve térségi összefogásokban a következő években mi várható, az
elhelyezés kapacitásainak bővítése terén, és így tovább. Még egyszer mondom
mindezek mellett informatívnak tartjuk az előterjesztést és támogatjuk. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Idézőjelben az
Ön által jelzett hiányosságok azért nem képezték tárgyát az előterjesztésnek, mert nem
az volt a címe, hanem mindössze csak az elhelyezés és feldolgozás lehetőségeiről szólt
a felkérés, ennek a Hivatal eleget tett. Ebben az évben is meg fogjuk kérdezni a
frakciók véleményét, illetve elképzelését a jövő évi munkatervről és semmi akadálya
nem lesz, hogy ott beépítsük az ilyen jellegű kezdeményezést. Pasztorniczky István
képviselő úrnak adom meg a szót, parancsoljon.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm a szót. Tisztelt közgyűlés, frakciónk
részéről engem bíztak meg, hogy szóljak ehhez a témához, annál is inkább, mivel ezen
a területen számos ellentmondást vélünk, látunk működni. Az egyik ellentmondás az,
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hogy az egy alapvető probléma, hogy a környezetvédelmet, mint olyat szerintem a
jelenlegi kormányzó párt nagyon hátulra sorolta. A másik ellentmondás az, hogy
miközben a begyűjtés, a hulladékkezelésnek a begyűjtési, szállítási részét
önkormányzati társulásokba tömörült hulladékkezelési társulások látják el, addig a
vonal végén lévő lerakó, illetőleg feldolgozó telepek magántulajdonban vannak. Ez
idézi aztán azt a nonszensz helyzetet, ami az elmúlt év végén be is következett, hogy
egyik oldalról az önkormányzati tulajdonú hulladékgazdálkodási társulás csőd közeli
állapotba kerül, a másik oldalról viszont a magántulajdonú lerakó pedig több száz
millió forintos osztalékot tud kifizetni. Tehát ez így nincsen rendjén, és ha már az
egyik felét államilag, legalábbis önkormányzati kézbe vettük, akkor törekedni kéne
arra, hogy a teljes hulladék vonal ott legyen, és a köz hasznára működjön a teljes
rendszer. Egy másik ellentmondás a környezetvédelem, amire hivatkozással hozták
létre a regionális hulladéklerakókat. Ez egy oldalról igaz, valóban a szétszórt
mennyisége csökkent talán, másik oldala viszont az a 40-50 km-es szállítási távolság,
ami különösen az inert hulladékok körében igen tetemes költséget jelent. Nem csak
költséget jelent, hanem szén-dioxid kibocsátást, levegő környezetszennyezést okoz,
tehát a szilárd szennyezést csökkentjük, a levegőszennyezést pedig növeljük ezekkel a
nagy távolságú regionális lerakókkal. Tehát nem tudom ki javasolta, talán Csiger Lajos
képviselő úr, hogy növelni kellene ezeknek a lerakó, kezelőtelepeknek a számát és a
távolságát csökkenteni. És nem teljesülnek a hulladék törvényben meghatározott
úgynevezett hulladék hierarchiának a szempontjai sem, ami ugye a hulladék kezelését
5 lépcsőbe sorolja, a legutolsó lépcsőben van a lerakó telepen történő elhelyezése,
illetve a lerakással történő ártalmatlanítás. Minden egyéb ezt megelőzi, és mégis sajnos
esetünkben az utolsó a leghátulra sorolt szempont érvényesül az inert hulladékok
esetében. Az is egy furcsa ellentmondás, ami bizottsági ülésen is elhangzott, konkrét
példaképpen, hogy drágább a hulladék átvétele, akkor, ha a hulladék termelője, egy
építési vállalkozó beszállítja a kezelőtelepre, mint akkor, hogy ha konténert rendel és
még a szállítást is a hulladékgazdálkodási társulás vagy a lerakó telep kezelője végzi
el. Furcsa ellentmondás, de ilyen is van. Tehát ezekre az ellentmondásokra szerettem
volna a frakciónk nevében felhívni a figyelmet, kérve azt a kormánypárti
képviselőktől, hogy törekedjenek arra, hogy igenis a teljes hulladékvonal legyen
köztulajdonban. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Más hozzászólót
nem látok. A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 20 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 6
tartózkodással a tájékoztatót tudomásul
vette.

11. Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat
benyújtására
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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: Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző urat, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, a
központi költségvetésről szóló törvény 500 millió Ft-ot különített el a megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatására. Ezen összegű előirányzat szolgál a megyei
önkormányzatok 2015. évi váratlan működési kiadásai támogatására bevételeik
figyelembevételével. Ebből a keretből az előző évekhez hasonlóan pályázatot kívánunk
benyújtani, most 37 millió Ft vissza nem térítendő támogatásra és ehhez szükséges a
Közgyűlés határozata. A pályázat benyújtásának határideje 2015. szeptember 30.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést két
bizottságunk véleményezte, felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök,
tisztelt közgyűlés bizottságunk 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodással támogatásra
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 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodással támogatta
a határozati javaslat elfogadását.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Lukács András frakcióvezető úr, parancsoljon.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm szépen a szót. Elnök úr, tisztelt közgyűlés
az előterjesztésben több olyan tájékoztatói rész szerepel, amely a volt TFC-s visszavont
támogatások ügyében tett intézkedéseket veszi sorba, és jó néhánynál azt olvassuk a
végén, hogy a visszavont támogatások ügyét a közgyűlési határozatot követően a
Magyar Államkincstár Követeléskezelési Osztálya intézi. Bizottsági ülésen is
kérdeztem az előterjesztő képviseletében Főjegyző urat, hogy kaphatunk-e erről
információt, hogy hol is tartanak, mennyire sikeresek a követelés behajtások, illetve
mikor várható ezeknek az ügyeknek a lezárása? Ígértet kaptunk arra, hogy az
információk begyűjtése után erről a közgyűlést tájékoztatást kaphat.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Képviselő úr, elnézést, hogy megszakítom a
hozzászólását, a 12. napirendi pontról beszél, de még csak a 11.-nél járunk.
Lukács András, frakcióvezető: Elnézést kérek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Semmi gond. Nem látok jelentkezőt. Az
előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a
határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 2
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
34/2015. (VI. 25.) határozata
Tárgy: Pályázat benyújtása megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtására vonatkozó
javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pontja, valamint a belügyminiszter és a
nemzetgazdasági miniszter által hirdetett pályázat alapján a megyei önkormányzatok
rendkívüli támogatására pályázatot nyújt be 37 millió Ft, azaz Harminchét millió
forint vissza nem térítendő támogatás elnyerése érdekében.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 1. pontban megjelölt támogatási
kérelem benyújtásával összefüggésben szükséges intézkedéseket megtegye, a hozzá
kapcsolódó dokumentumokat aláírja.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
2015. szeptember 30. a pályázat benyújtására

12. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 14. 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
szokásos rendben, évi két alkalommal szoktunk beszámolni a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, ebben az előterjesztésben is ez történik meg, a szokás
szerinti ágazati, tematikus bontásban. 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,
tisztelt közgyűlés a bizottságunk 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodással támogatásra
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 12 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.
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 javaslat elfogadását 7 igen, 0 nem
és 4 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Lukács András frakcióvezető úr, parancsoljon.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársak, még
egyszer szólok akkor erről a napirendről, de elnézést az előbbi figyelmetlenségem
miatt. A határozatok egy részénél szóltam, hogy Főjegyző úrtól ígéretet kaptunk, hogy
hamarosan vagy belátható időn belül információt kapunk. Egyetlenegy dolog tűnt föl
menetközben, hogy a 32/2014. határozat végrehajtásánál ugyanarról a bentlakásos
idősek otthonáról van szó, a Zsujtai ügyben, amelyet egy karácsony előtti vasárnap este
7 órára összehívott megyei közgyűléssel kívánt Mengyi elnök úr a megyei közgyűlés
birtokába venni, egy jókora összegért, mivel zárt ülés volt, összeget nem mondhatunk
ki, még utólag sem. Tehát ugyanarról lenne szó, ezt szeretném megkérdezni.
Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Igen, képviselő úr, erről van szó, illetve ennek a
követelés kezeléséről. 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 15 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 11
tartózkodással elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
35/2015. (VI. 25.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt határidejű
határozatainak végrehajtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a
Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést és azt
tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

(A közgyűlés a 13. napirendet zárt ülésen tárgyalja, a zárt ülésről külön jegyzőkönyv
készül.)
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Közgyűlés ülése nyilvános ülésen folytatódik.

14. Egyebek
A napirendhez nem tartozik írásos előterjesztés.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Pasztorniczky István képviselő úr jelezte, hogy
Egyebekben szeretne hozzászólni. Képviselő úrnak megadom a szót.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Tisztelt Közgyűlés, Elnök úr, talán még egy
kicsit aktuálisabbá is vált, miután az SZMSZ-t módosító rendelettel kezdeném a
hozzászólásomat. Június 9-én benyújtottam egy rendelet alkotási javaslatot, mint
bizonyára tudják képviselőtársaim, az önkormányzati törvény 2/A pontja képviselő
alapjoggá teszi a rendelet alkotás, illetve a határozathozatal kezdeményezését. Tehát én
itt jelen esetben ezzel próbáltam volna élni, azonban van egy olyan ellentmondás és
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most csak az SZMSZ-re vagyok kénytelen hivatkozni, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzatunk úgy fogalmaz, 15. § (6) bekezdése, hogy az előterjesztés, illetve döntés
tervezet csak a közgyűlés elnökének előzetes véleményével és a főjegyző törvényességi
ellenőrzését követően kerülhet a közgyűlés elé. Tehát itt van egy megengedő
rendelkezés, viszont semmiféle garancia nincs erre beépítve a Szervezeti és Működési
Szabályzatunkba, és amint látjuk is nem kerül napirendre javaslatként ez az általam
benyújtott javaslat. Ezt tulajdonképpen csak az SZMSZ vitában mondtam volna el.
Amiért szót kértem, az pedig az, hogy az önkormányzatnak, a megyei közgyűlésnek a
honlapján sok olyan hiányosság van, ami bosszantó és amit nem keresünk,mégis
lépten-nyomon beleütköztünk. Most éppen az SZMSZ módosító javaslat kapcsán, ugye
egységes rendeletet kerestünk, és hát azt láttuk, hogy bár találtunk, de egységes
rendeletbe épp a legutolsó módosítás, a 4/2015-ös nem volt benne az egységes SZMSZ
címébe, de ez csak apróság. Kerestük ugyanis az Önkormányzati jogtárt, tehát a
nemzeti jogtárnak az önkormányzati rendelettárában is, ahol mindösszesen 3 rendelet
van feltöltve a közgyűléstől, mely közben azt írja a 338/2011-es kormányrendelet ezzel
kapcsolatban, hogy június 13-ig fel kell tenni egységes szerkezetben is. 18 rendeletet
fogadtunk el azóta, abból mindössze 3 szerepel, és természetesen a Szervezeti és
Működési Szabályzatot nem találtuk ott se. Az sincs rendben, hogy a közgyűlésnek a
jegyzőkönyvei is hatalmas késéssel kerülnek feltöltésre a honlapra, a február 12-ei ülés
jegyzőkönyve van utoljára feltéve, azóta már volt 3 másik ülés is, több mint 4 hónap
telt el azóta, ez nem segíti a munkánkat. Szintén hatalmas lemaradásban van az
Önkormányzat, illetve a Megyei Önkormányzat hivatalos lapja, a Közlöny, ami pedig
2014. augusztus 18-án lett utoljára feltöltve, a Szervezeti és Működési
Szabályzatunkban szerepel, hogy ez az Önkormányzat hivatalos lapja. Hát ha ez
felesleges, akkor ki kell venni a Szervezeti és Működési Szabályzatból, ha viszont nem
felesleges, akkor azt gondolom, hogy ez nem engedhető meg, hogy közel 1 éve nincs
feltöltve. Egyedül az előterjesztések közzétételében van csak apró lemaradás, mert a
májusi előterjesztések fent vannak, ennek az ülésnek az előterjesztései sajnos nem
kerültek fel előzetesen a honlapra, holott a Szervezeti és Működési Szabályzatunkban
deklarált cél a széleskörű nyilvánosság biztosítása, szükségessé tenni az előzetes
feltöltést is. Nem kerestük, de ráakadtunk ugye az egységes szerkezetű rendeleteket
kerestük és a népszavazásról szóló 4/1992-es közgyűlési rendelet szerepel, mint
hatályos rendelet, persze emlékeztünk rá, hogy nem régen fogadtunk el, kb. 1 éve egy
újabb rendeletet , ami azt hatályon kívül helyezte. Ezt egy kívülálló, laikus, aki
esetlegesen megpróbálna népszavazást kezdeményezni, nem tudhatja, mi tudjuk és azt
is tudjuk, a szabályok úgy változtak, hogy erre vajmi kevés esély van. Összefoglalva
annyi lenne a kérésünk, hogy figyeljenek oda a honlapra, legyenek szívesek
aktualizálni, mert nekünk ez segédeszköz, kell a munkánkhoz. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Főjegyző úr reagál.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés,
tisztelt képviselő úr, meg fogom vizsgálni természetesen a felvetéseket, és a
hiányosságokat, ha vannak, azokat 2 héten belül pótoljuk. Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen: Nyakó István úrnak adom meg
a szót.
Nyakó István közgyűlési tag: Köszönöm szépen Elnök úr, tisztelt közgyűlés, ez nem
az én ne szóljak már hozzá című része lenne a dolognak, de 2 percben összefoglalnám,
amit szeretnék mondani.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Képviselő úr, egy dologra szeretném emlékeztetni,
olyan SZMSZ-ünk van, hogy ezt a napirend elején be kell jelenteni, hogy az
Egyebekben szót akar kérni, ettől függetlenül folytassa.
Nyakó István közgyűlési tag: Sajnálom, én még nem vagyok gyakorlott képviselő és
ez lehet a probléma. Egy dolgot szeretnék kérni, még nem vagyok régóta képviselő,
kérdezem azt, hogy beszéltünk-e már arról a megyei közgyűlés nyilvános ülésén, hogy
a tömegközlekedés megyénkben, tehát a MÁV, illetve a VOLÁN milyen szolgáltatást
biztosít, és milyen hiányosságok vannak, mert ha ebben az évben még nem, akkor nagy
tisztelettel javasolnám, ha mód és lehetőség van rá, lakossági jelzések alapján sok
helyen problémát okoz. Lehet, hogy nem tudunk mindent megoldani, de hát mégis egy
politikai fórum vagyunk, legalább beszéljünk róla és ha vannak illetékesek a
kormányzatban, akkor lehet, hogy érdemes eljuttatni ezeket a javaslatokat feléjük. Ez
lenne az egyik, a másik ugye, hogy július 1-én van Semmelweis nap, úgyhogy a frakció
nevében minden egészségügyi dolgozónak jó egészséget kívánok, nagyon szépen
szeretnénk megköszönni áldozatos munkájukat, bár a Rákóczi-lánc kapcsán, illetve a
Szent Erzsébet díj kapcsán már itt egészségügyi dolgozók meg lettek tisztelve, de
mivel van egy jeles nap, ezt fontosnak tartottam elmondani. És frakciónk nevében
kívánok minden képviselőtársamnak, a megye minden lakójának hosszú, forró nyarat,
jó sok pihenést! Természetesen minden rendkívüli ülésnek állunk elébe, de ha ezt
sikerült elkerülni, azt is megköszönjük. Nagyon szépen köszönöm és jó nyarat
kívánunk mindenkinek!
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Minden évben van
egy olyan közgyűlés, amikor a MÁV és a VOLÁN helyzetét megtárgyaljuk,
bizottságok is véleményezik és a közgyűlés elé is jön, az idén még nem készült el ez a
tájékoztató, tehát fogunk róla beszélni.
Július 1-én nem csak Semmelweis, hanem köztisztviselői nap is van, a köztisztviselők
is természetesen köszöntve lesznek.
Más jelentkezőt nem látok.
Amint a Közgyűlés tagjai előtt is ismert, 2015. június 16-án, a múlt héten kedden a
szerencsi Rákóczi-várban került megrendezésre az I. Megyenap, amelyről örömmel
mondhatom, hogy pozitív visszajelzések érkeztek. Itt szeretnék köszönetet mondani a
Hivatal valamennyi dolgozójának a sikeres rendezvény megszervezése érdekében
végzett több hónapos áldozatos munkájáért.
Tavaly év végén elfogadott Munkatervünk szerint július hónapban nem tartunk
közgyűlést, a következő közgyűlésünk az augusztusi ünnepi közgyűlés lesz. Kívánok
én is mindenkinek jó pihenést, és szép nyarat! A mai közgyűlést ezennel bezárom.
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