Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1824-3/2015.

Jegyzőkönyv

Készült: a Borsod –Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. augusztus 31. napján
15:00 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.

Aros János
Bánné dr. Gál Boglárka
Budai Erzsébet
Dr. Csiba Gábor Tamás
Csiger Lajos
Demkó Dóra
Hocza Tamás Attila

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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

Távol:
Balla Gergő, Bíró László, Jámbor Márk István, Janiczak Dávid, Nyeste László, Szűcs
Erika, Vécsi István
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.
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

nem
nem
nem

nem
nem
nem
nem

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

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Szombatiné Dr. Sebők Emese aljegyző, Dr. Sáfrány
Borbála, a Szervezési-, Jogi és Pénzügyi Osztály vezetője, Simon Gáborné
informatikai ügyintéző.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Képviselőtársak! Javaslom, kezdjük meg
munkánkat. Tisztelettel köszöntöm a közgyűlés megjelent tagjait köszöntöm a
napirendi ponthoz meghívott vendégeket a Hivatal részéről megjelent munkatársakat.
Jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod- Abaúj- Zemplén Önkormányzat

3

Közgyűlése határozatképes. A 29 fő önkormányzati képviselőből 22 fő van jelen, tehát
az ülést megnyitom.
Kérem, szíveskedjenek bekapcsolni szavazógépüket, jelenléti szavazást kérek.
22 fő van jelen, 1 fő nem szavazott. Jó,
köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően
teszek javaslatot a közgyűlés napirendjére, így a fentiek alapján a következő napirend
elfogadását javaslom.
 Első napirendi pont: Javaslat a „Borsod-Abaúj-Zemplén megye Integrált
Területi Programja 2014-2020” című előterjesztés elfogadására.
 Második napirendi pont: Egyebek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy van-e más
napirendi pont javaslat. Hocza Tamás képviselő úr parancsolj.
Hocza Tamás közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Jelzem, hogy az
Egyebek napirendi pontban kívánnék szólni majd. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem látok,
akkor kérem, szavazzunk az általam megjelölt napirendi pontról.
22 igen szavazattal a közgyűlés elfogadta a
napirendi pontokat. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
37/2015. (VIII. 31.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének
megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. augusztus 31-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált
2014-2020” című dokumentum elfogadására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Területi

Programja

2. Egyebek

1.

Javaslat a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált Területi Programja
2014-2020” című dokumentum elfogadására
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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
2015. augusztus 17-én, a Magyar Közlönyben közzétett a Terület Fejlesztési Operatív
Program keretében megvalósuló Integrált Területi Programok jóváhagyásáról szóló
1562/2015 számú Kormányhatározat jóváhagyta Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Integrált Területi Programját, rendelkezett egyben annak átdolgozásáról 2015.
augusztus 31-ei határidővel. Ennek megfelelően az Integrált Területi Program
módosításra került, az intézkedés szerinti forrásallokációt átvezettük, az
eredményesség mérési keretbe tartozó indikátor célértékek és a forrásfelhasználás
ütemezésének végrehajtási szempontú felülvizsgálata is megtörtént. Szintén
előterjesztésre kerülnek azon kapcsolódó dokumentumok, amelyek az ITP alapján
készültek, és annak megvalósítási folyamata során relevánsak, ezek időbeli ütemezés
szerinti felhívások a 2015-16 évre, valamint a Területi Kiválasztási Kritérium
Rendszer rövidítve TKKR. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést
tárgyalja meg és hozza meg a döntését. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Tájékoztatom a közgyűlést,
hogy az Integrált Területi Program szöveges része kiegészítésre szorul, hiszen a
Magyarország Kormánya által elfogadott ITP-ben szerepelnek az alábbi szövegrészek,
amelyek szerkesztési hiba miatt maradtak ki a megküldött anyagból.
II. fejezet 2.3 pontja fejlesztési célrendszer meghatározása megyén belül különféle
sajátosságokkal rendelkező területi részegységekre egyes alpont kettes bekezdése
helyébe, az alábbi szövegrész kerül: „Ózd térségében fontos az ipar letelepedésének
előkészítése, a turisztikai attrakciók és infrastruktúra fejlesztése. Ösztönözni
szükséges, a mezőgazdaság fellendülését, a feldolgozó ipar megjelenésével
egyetemben. A jövőben erre alapozva a szak- és felsőoktatási képzés előmozdítását és
a térség megközelítését javító intézkedések és fejlesztések szükségesek.”
Továbbá a harmadik fejezet 3.4 –es pontja, 1.2-es intézkedés társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés címmel a 9. bekezdés kiegészül az alábbi
szövegrésszel: aktív turizmus fejlesztése meglévő kalandparkok fejlesztése.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az ITP-t a fenti kiegészítésekkel együtt fogadja el.
Főjegyző úr már jelezte a szöveges ismertetésében azt a TKK rendszert, amely a
megküldött anyagnak az utolsó több mint tizenvalahány oldala. Az előző ITP-nek a
TKK rendszer még nem volt része. Előírás volt, hogy a TKK rendszert ki kell
alakítani, volt egy egyszerűsített TKK rendszer, amit már láthattak a képviselők.
Augusztus elején elkészítette a hivatal a teljes TKK rendszert, augusztus második hete
körül jelent meg az irányító hatóság által az az útmutató, ami alapján a TKK rendszert
át kellett dolgoznunk, ennek megfelelően történt a TKK rendszer kiépítése, kialakítása,
amit most a képviselő hölgyek, urak is olvashatnak. Ezek után kérem a képviselő
csoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van,
szíveskedjenek azt megtenni. Hocza Tamás képviselő úr parancsolj.
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Hocza Tamás közgyűlési tag: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Egyetlen
kérdésem lenne, én végéig olvasva nem láttam olyan pontot a stratégiában, illetve
ebben az ITP-ben, hogy önkormányzati lakásokat kíván a megyei közgyűlés
akármelyik városban bizonyos anyagi erőforrásból építeni. És mi jobbikosok
szükségesnek véljük ezt, mivel a jelenlegi helyzetben, a megye helyzetében, a fiatalok
nem tudnak biztosítani a bérekből saját maguknak életkezdéskor lakhatást. És
kérdezném, hogy ez valahol esetleg el van e rejtve benne, vagy nem kívánják ezt a
témát megvalósítani, és továbbra is kalandorokká kívánják tenni a fiatalokat.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Képviselő úr köszönöm szépen a kérdését. Ezt a
kérdést valamikor, amikor elfogadtuk a Megyei Programot, akkor kellett volna
feltenni, illetve azokon a fórumokon, ahol a társadalmasítása zajlott a megyei
programnak. Az Integrált Területi Program az arról szól, hogy a Területi Operatív
Program, a TOP kapcsán, milyen jellegű fejlesztéseket szeretnénk a megyében, és
hogyan végrehajtani. A TOP keretén belül pedig nincs lehetőség arra, hogy ilyen
jellegű bérlakásokat építsünk, az Európai Unió ezt nem finanszírozza, sem az
önkormányzatok, sem az egyházak részére. A TOP-on belül csak önkormányzatok és
egyházak pályázhatnak majd erre a forrásra. Köszönöm szépen, Lukács András
képviselő úrnak adom meg a szót.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Tisztelt Elnök úr! Tisztelt
Képviselőtársak! Egy májusi rendkívüli ülésen, amikor két változatban tárgyaltuk egy
újabb fordulóban, az Integrált Területfejlesztési Programot, sejthető volt, Elnök úr tett
is rá célzást, hogy nagy valószínűséggel, még egy rendkívüli ülésen ebben a témában
fogunk találkozni. Mégis élt bennünk az az illúzió, remény, hogy a kormányzat, illetve
azok a szereplők, akik az Integrált Területfejlesztési Programok összehangolásán
dolgoznak, azok elfogadják azt a célrendszert, és a hozzá rendelt forrásallokációs
megosztást, amelyet a megye közgyűlése közösen, teljes egyhangúsággal,
konszenzussal fogadott el. Sajnáljuk, hogy a most kiküldött anyagban azt látjuk, hogy
a megye közösen elfogadott eszközfelhasználása és forrásallokáció felhasználási terve
sem került befogadásra. Vannak melyek változatlanok, tehát azt tiszteljük és örülünk,
hogy csak egy-egy eleméhez nyúltak hozzá, hiszen nagyon jó, hogy gazdaságélénkítő
településfejlesztési források is lehetnek. De az időt nem szeretném húzni, tehát,
érdemben nincs hozzányúlva a korábbi közösen megállapodott forrás elosztáshoz,
viszont érthetetlen számunkra és talán ezért csak kérdezek, hogy mi változott meg
májustól, júniustól mik azok az érvek, mert érveket nem találtunk az előterjesztésben,
csak tényeket vagy adatokat, hogy ezt kell elfogadnunk. Mi változott ahhoz képest,
amiről információnk volt, miért szükséges a változás. Hogyan tudjuk megmagyarázni
az embereknek, hogy az alsóbbrendű utak fejlesztésére nem megy vállalkozás. El kell,
hogy jussanak azokra a gócpontokra, ahol munkalehetőség teremtődik, és reméljük,
hogy a jövőben egyre több piaci alapú foglalkoztatás bővítő beruházás történik. De ha
a közlekedési feltételekben nincs érdemi változás és abból veszünk el, amelyre a
legnagyobb szükségünk volna, hiszen minden forrásra szükség van, ilyenkor derül ki,
hogy a 93 milliárd Ft mennyire kevés, tehát hány km utat lehet megcsinálni, felújítani,
korszerűsíteni, mert ha megnézzük azokat az indikátorokat, mérőszámokat, amelyek
ott vannak mellette, hát bizony szomorú képet kell, hogy vágjunk. Nem szeretnék, még
egyszer mondom részletekbe bocsátkozni, de azt meg szeretném kérdezni milyen új
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érvek vannak, mert tényekkel nem találkoztunk az elosztás ütemezésében. Úgy
érezzük, hogy az előző változatban, amit elfogadtunk, ugye 2015 negyedik
negyedévétől, 2018 második negyedévéig, ha jól emlékszem, elég folyamatosan elég
jó ütemezésben. arányosan a forrásfelhasználás 2017 második negyedévében
mindösszesen 17,7 milliárd, utána pedig a 93 milliárd szépen kifutott volna, 2018
második negyedévére. A jelenlegi változatban egy iszonyatos aránytalanság van, nem
tudom, föl vannak-e készülve a vállalkozások és a kivitelezők arra, hogy ilyen
dömpingnek megfeleljenek. Ami kivitelező vállalkozókat illeti, biztos, hogy
nincsenek. 2016 második negyedévében kezdődne a forrásfelhasználás és rögtön
abban a viszonylag szűk időszakban közel felét 47,6 milliárdot kívánunk fölhasználni,
azt követően 2019 második félévéig, amikor már csak 9 milliárd, 9,1 milliárd Ft
maradna. Nem probléma az, hogy 2019-re tevődik át a forrás felhasználás, csak az,
hogy olyan aránytalanságok vannak, amire a potenciális beruházók és a beruházás
kivitelezői meggyőződésem, hogy itt a megyében nincsenek felkészülve, akkor pedig
nagyon valószínűsíthető, hogy azoknak az eszközöknek egy jelentős része ismét nem a
megyében marad, ami itt jelenthetne foglalkoztatás bővítést, legalább ebben az
átmeneti időszakban. Az időm lejárt, én csak a kérdéseimet és a kételyeimet
fogalmaztam meg frakcióm nevében. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr, a kérdés első
részével kezdem a választ természetesen. Igazából nem történt más, csak azt mondta
az irányító hatóság, hogy 1231 milliárd Ft-ból ami igazából 800 milliárd ami a
megyéknek jut, Borsod-Abaúj –Zemplén megye 93 milliárdot nyert, értelem szerint az
az elképzelés, hogy az Európai Unió felé vállalt kötelezettségünknek ugyanígy a 10-11
% időarányos teljesítését kell vállalnunk. Az indikátorok tekintetében három területen
történt visszalépés, az útfelújítás tekintetében, felszíni csapadékvíz és az óvodai
férőhelyek bővítésének tekintetében. Azt mondta az irányító hatóság, hogy a 93
milliárd Ft az 11 egész néhány százaléka az összes forrásnak, tehát ilyen módon az
indikátor számokat is iderakta hozzánk. A gondolkodást azzal segítette, hogy
amennyiben arról van szó, hogy nem tudjuk ezeket az indikátor számokat hozni 2018ig, a kormányrendeletnek van egy 3-as számú, egy 1-es számú melléklete és egy 3-as
számú táblázata, amiben világosan megírta, 2018-ban, mikor az Európai Unió jön és
ellenőrzi a forrásfelhasználást, 9 indikátor számnak kell mindösszesen teljesülni. A 9
indikátor szám ha nem teljesül, akkor lesz szankció, illetve ha menetközben mi 2017ben jelezzük az Unió felé, hogy bizonyos forrásokat már nem arra a célra szeretnénk
fordítani, hanem szeretnénk átcsoportosítani, akkor lehetőség lesz hogy 2017-ben
TOP-on belül egy másik sorral az átcsoportosítás megtörténjen. És akkor beszélnem
kell a forrás felhasználásról valóban. A mostani táblázat nem más, mint az
összevonása az előzőnek. Annyi hogy a 2015 negyedik negyedév, az átkerült 2016
második negyedévére, az volt a kérés, hogy ebben az évben szeptember végén meg
tudnak jelenni a pályázati felhívások, akkor valamikor november vége, december vége
az, ami arról szól, hogy mire kiértékelik a pályázati rendszert, megtörténik a
hiánypótlás és a jövő év elején tudunk szerződést kötni. A szerződéskötést követően
pedig világos, hogy az első kifizetés valahol 2016 első negyedévében történhet meg,
még az is elég korai lesz, úgyhogy ennyit az ütemezésről.
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Köszönöm szépen. Hocza Tamás képviselő úr parancsolj. Nem? Köszönöm szépen.
Nem látok más képviselőt. Nincs több kérdés. Köszönöm szépen, akkor kérem,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslatról a szóbeli kiegészítéssel együtt.
15 igen, 0 nem, 7 tartózkodás mellett a
határozati javaslat elfogadásra került.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
38/2015. (VIII. 31.) határozata
Tárgy: A „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált Területi Programja 2014-2020”
című dokumentum elfogadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a
„Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált Területi Programja 2014-2020” című
dokumentum elfogadására vonatkozó javaslatot és a következő határozatot hozta:
1. A Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált Területfejlesztési
Programját és kapcsolódó dokumentumait a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
2. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt,
hogy Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált Területfejlesztési Programja és
kapcsolódó dokumentumai illetékes szerveknek történő megküldéséről a
vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően gondoskodjon.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 04. sorszám alatt.

2. Egyebek
A napirendhez nem tartozik írásos előterjesztés.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, második Egyebek napirendi
pontban képviselő úr jelezte, hogy szeretne szólni. Hocza Tamás képviselő úrnak
megadom a szót.
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Hocza Tamás közgyűlési tag Köszönöm szépen a szót Elnök úr, Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Elnök úr! Mivel migráns helyzet van az országban, ezért érdeklődni szeretnék
Öntől, és kérdezni, hogy a jelenlegi előttünk álló megyei önkormányzati ciklusban
várható-e esetleg, hogy itt menekülttábor, vagy akár tranzitzóna kialakulása, vagy akár
bevándorlók gyermekeinek iskoláztatása fog történni? Van erről tudomása vagy a
kormánnyal való egyeztetése esetleg pl. a migráns gyermekek iskoláztatását milyen
erőforrásból kívánják létrehozni, mivel sem országos sem megyei, sem települési
költségvetés nem határozott korábban ilyenről, sem pedig a KLIK költségvetése. Tehát
akkor ez egy érdekes helyzetet teremt esetleg. A lakosság megnyugtatása érdekében
teszem föl ezt a kérdésem.
És még egy másik kérdésem lenne, melyet előző rendes közgyűlésen, bizottsági ülésen
tettem föl, amikor tárgyaltuk a lejárt idejű határozatokat, és az MFÜ-nél 22 és fél
milliárd tagi hitel támogatásáról tettem föl kérdést a főjegyző úrnak, és ott Ő ígéretet
tett, hogy 15 napon belül fog válaszolni. Ez a 15 nap már eltelt, eddig nem kaptam sem
szóbeli sem írásbeli választ. Kérdezem, hogy ez miért van? Miért fordulhat elő egy
megyei főjegyzőtől, hogy nem válaszol egy képviselő jegyzőkönyvbe mondott
kérdésére? És kérdezném, hogy akkor mikor várhatom a választ? Mert ha nem kapok
erre választ, további lépéseket fogok tenni, és természetesen az ombucman vagy a
alkotmány hivatala által fogom kikérni a választ. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Főjegyző úrnak
adom meg a szót.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Képviselő úr!
Az elmúlt hetekben szabadságon voltam, úgy hogy miután nem tudtam erre a kérdésre
felkészülni, nem is tudom feltenni a munkatársaimnak sem a kérdést, hogy ez a válasz
ment, vagy nem ment. ha nem ment e mögött semmiféle szándékosság nincs,
természetesen haladéktalanul pótolni fogjuk.
De képviselő úr most szeretném egyértelműsíteni, hogy milliárdokról szó sincs, mert
22 milliárdot említett, milliókról van szó csak, de természetesen meg fogjuk adni a
választ amennyiben még nem adtuk meg. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Jó, köszönöm szépen Főjegyző úrnak. Valóban 22
millió Ft-ról volt szó, 10,8 millió Ft tagi hitel két részletben került folyósításra, a
Fejlesztési Ügynökségnek egyszer egy 7, második alkalommal egy 3,8 millió Ft
értékben, majd meglesz a részletes tájékoztatás. A migránsok helyzetével kapcsolatban
képviselő úr hozzám nem érkezett a minisztériumtól semmilyen megkeresés. Az
SZGYF megyei vezetőjével folytattam egy rövid értekezletet erről a témáról, annyi
felkérést kaptak, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy esetleg a megyében,
mintegy 40-60 gyermeknek az elhelyezésére van-e lehetőség, és a forrást is biztosítják
hozzá. Ennél több megkeresés nem érkezett a migránsok helyzetével kapcsolatban.
A szeptember 17-i ülésünkön úgy emlékszem, hogy fogjuk tárgyalni a rendőrségi
beszámolót, szerintem autentikusabb személy lesz ott, a megyei rendőrkapitány, hogy
részletesebb tájékoztatást adjon erről.
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Egyebek napirendi ponton belül tájékoztatom a közgyűlési tagokat, hogy a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat internetes
felületén 2015. július 6.-12. között megjelent „sokoldalú és fenntartható,
vidékfejlesztéssel kapcsolatos, 2015. augusztus 1.- 2015. szeptember 30. közötti
időszakban megvalósítható országos, térségi és helyi fórumok, események
szervezésére” vonatkozó projektötleti felhívásra pályázatot nyújtott be.
A pályázat címe: Holdudvarban - Városok vidéke.
A megpályázott esemény fő típusa: információs és tájékoztató fórumok vidéki
szereplők részére.
A pályázatban megfogalmazott rendezvénysorozat célja, hogy fórumot teremtsen a
városok és vidékeik (agglomerációik) közötti együttműködés körülményeinek,
lehetőségeinek és feltételeinek feltárására, különösen a vidékfejlesztéshez kötődő
programok pályázati rendszerének tükrében. Kiemelten fontos a vidéki települések
számára elérhető, a Vidékfejlesztési Operatív Programon kívüli egyéb források (pl.
TOP, KEHOP, GINOP) hatékony felhasználása, ezek szinergiája.
A rendezvények három olyan településen – Szirmabesenyő, Borsodnádasd, Forró –
valósulnak meg, amelyek lélekszámukat tekintve hasonló nagyságrendűek, de a térség,
amelyben elhelyezkednek, gyökeresen eltérőek egymástól.
A benyújtott pályázat által a Megyei Önkormányzatunk által elnyert nettó
finanszírozási összeg: 1.958.400,-Ft.
A benyújtott projektötlet megvalósítására vonatkozó vállalkozói szerződés megkötése
folyamatban, illetve aláírás alatt van, továbbá szervezés alatt állnak a pályázati
helyszíneken megrendezendő előadások, helyszíni programok.
A pályázat benyújtására a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. mellékletének 4.
pontja felhatalmazást ad a közgyűlés elnöke részére.
Mind a 3 településnek a polgármestere bent járt a megyeházán, alelnök asszonnyal
egyeztették a 3 napnak a programját, szeptember 14-15-16-ról van szó. A tisztelt
képviselőtársak mindenki meghívást fognak kapni erre a napra, hogy láthassa ezen
program keretén belül, mi az amit szándékozunk megvalósítani. Kérdezem képviselő
társaimat, hogy van e továbbiakban kérdés. Nem látok jelentkezőt. Köszönöm szépen,
a mai ülést bezárom.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke

