Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1878-20/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. november 26. 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
Balla Gergő
Bánné dr. Gál Boglárka
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.

Janiczak Dávid
Káli Sándor
Marton Péter
Miklós Árpád
Nyakó István
Nyeste László
Pasztorniczky István
Szabó Gergely
Szalai Szabolcs

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

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

Távol:
Bíró László, Lukács András, Szabó Roland
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
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megjelent
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
1. Dr. Kriza Ákos polgármester
D. napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
1. Lipták Attila tü. dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója (meghívó
szerinti 6. napirend)
2. Molnár Anita a Magyar Turizmus Zrt. Észak-Magyarországi
Regionális Igazgatóság vezetője (meghívó szerinti 7. napirend)
3. Kövy Katalin NORRIA Észak-Magyarországi Regionális
Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője (meghívó
szerinti 8. napirend)
4. Grábics Ágnes KSH Miskolci Főosztály vezetője (meghívó
szerinti 9. napirend)
5. Fejes László KSH Miskolci Főosztály (meghívó szerinti 9.
napirend)
6. Deé András Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. ÉszakMagyarországi Regionális Iroda igazgatója (meghívó szerinti 10.
napirend)
7. Koleszár Gábor Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének vezetője
(meghívó szerinti 11. napirend)
8. Csont Csaba Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság (meghívó
szerinti 12. napirend)
9. Dr. Papp Gábor Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács ügyvezetője
(meghívó szerinti 13. 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. Barna Attila, 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
6. MIKOM Kft.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

MTI
Putnok Városi TV
Rádió M
RTL Klub
Szent István Rádió
TV2
Zemplén TV
Sajómente hírportál

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, Simon Gáborné
informatikai ügyintéző, Boros Szilvia 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 ponthoz meghívott vendégeket, a
Hivatal részéről megjelent munkatársakat.
Jelenléti ív alapján megállapítom, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése határozatképes, mivel a 29 fős önkormányzati
képviselőből 26 fő van jelen, az ülést megnyitom.
Három hiányzó képviselőtársunk előre jelezte, hogy a mai nap folyamán nem tud részt
venni a közgyűlésen, az ő távollétük igazolva lesz természetesen.
A szavazórendszer ismét megújult, a korábbi pultokat, asztali pultokra cseréltük, azon
minden gomb ugyanúgy megtalálható, mint a kézi pultokon volt, itt a talprészen. A
pultok gégecsöves mikrofonnal rendelkeznek, amelyek szabadon állíthatók. Kérem,
szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni, jelenléti szavazást kérek. Kérem,
szíveskedjenek megnyomni az igen gombot.
Megállapítom, hogy a jelenlévők száma
26 fő, közgyűlésünket megkezdhetjük.
Köszönöm szépen!
A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (3a) bekezdése alapján tájékoztatom a
Közgyűlést legutóbbi ülést követően történt eseményekről, és a meghozott
döntésekről.
2015. szeptember 19-én Miskolcon megrendezésre került. „Hogy mások élhessenek”
Légimentő fotókiállítás. A fotókiállítás a Megyeháza aulájában került megrendezésre,
illetve ugyanezen program keretében a Légimentőknél kint a reptéri légi bázison egy
családi nap.
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2015. szeptember 22-én Sajóörösön autómentes nap keretén belül a rendőrség,
tűzoltóság és mentőknek a bemutatóját tudtuk végignézni, és a sajóörösiekkel sikerült
ezt a napot együtt tölteni.
2015. szeptember 25-én Miskolcon az alelnök asszonnyal tettünk egy gyárlátogatást,
egész pontosan a SHINWA-ba mentünk el, a SHINWA meghívására. A SHINWA
Magyarország autóhangfalakat, illetve autóba hangosító berendezéseket, magnókat,
CD lejátszókat gyárt, ezt tudtuk megtekinteni.
2015. szeptember 26-án Miskolcon az Európai hét megnyitóján vettem részt, ahol a
Magyar Diákszövetség rendezvénye zajlott és halmozottan hátrányos gyerekeknek
versenyét bonyolították.
2015. szeptember 26-án Vizsolyban, „425 éves a Vizsolyi Biblia” ennek az
ünnepségnek a keretein belül köszönthettem a jelenlévőket.
2015. szeptember 28-án Mezőcsáton Katasztrófavédelmi Örsavatás volt, a fehér
foltok felszámolására egy szerállás került átadásra annak érdekében, hogy a vonulási
idő lerövidüljön a Mezőcsáton és környékén élőknek, és ez a program folytatódik
jövőre, ha minden igaz Tolcsván kerül átadásra.
2015. szeptember 29-én Miskolcon, a Miskolci Egyetemmel közösen „Eltérő utak a
sikerhez” TÁMOP 4.1.1.F záró rendezvényén vehettem részt, rektor úrral tartottuk ezt
a záró rendezvényt.
2015. október 03-án Litkán, határ menti együttműködésről szóló konferencián vettem
részt, amelyen részt vett Hörcsik Richárd képviselő úr, Demeter Zoltán országgyűlési
képviselő úr, Szesztay Ádám kassai főkonzul, Zakariás István a Kassa megyei
közgyűlés alelnöke.
Ugyanezen a napon Tokajban Hegyaljai Szüreti napok voltak, ez egy hagyományos
rendezvény Tokajban. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő úrral volt szerencsénk
a Szüreti napoknak a megnyitóján részt venni.
2015. október 06-án Sajóbábonyban, projektindító és alapkő letétel volt egy
hulladéklerakó alapkövét tettük le a sajóbábonyi Kis Kft-nél.
Sajóvámoson a felújított konyha és étterem, valamint a közmunkából elkészült temetői
lépcsősor avatására került sor Demeter Zoltán képviselő úrral.
2015. október 22-én Tarcalon az Áldó Krisztus szoborhoz vezető zarándokút átadásán
vehettem részt Soltész Miklós államtitkár úrral és Mengyi Roland országgyűlési
képviselő úrral, valamint Taktaszadán 56-os megemlékezésen vettem részt.
2015. október 22-én délután tartottuk az ünnepi közgyűlésünket, az 56-os forradalom
és szabadságharc tiszteletére. Képviselőtársaim a Sajóvámosi Önkormányzatnak az
ajándékkönyvét találhatják meg az asztalukon. Akik valamilyen oknál fogva nem
tudtak részt venni a rendezvényen, őhozzájuk most tudtuk a könyvet eljuttatni.
2015. október 23-án Kazincbarcikán 56-os megemlékezésen vehettem részt.
2015. október 27-én Tiszaújvárosban ReMat üzemcsarnok átadásán vettem részt, Dr.
Fazekas Sándor miniszter úrral és Mengyi Roland országgyűlési képviselő úrral.
2015. október 28-án Miskolcon itt a Díszteremben a Via Carpatia közgyűlésére került
sor. A közgyűlések felváltva történnek, egyik alkalommal Miskolcon, másik
alkalommal Kassán, most mi voltunk sorosok. Következő közgyűlésünket 2016. első
negyedévében tervezzük Kassán.
2015. november 2-án szlovák- magyar egyeztetés zajlott le itt a Megyeházán, a borsi
kastély felújításával kapcsolatban. Magyarország kormányát Puskás Imre helyettes
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államtitkár képviselte és a Kassa Megyei Önkormányzat részéről Zakariás István
alelnök volt még itt. Itt volt a Borsi település polgármester asszonya is, ez a
kezdeményezés arról szól, hogy a határon átívelő forrásokat tudjunk bevonni a Borsi
kastély felújítására, és ezen túlmenően a magyar kormány is, és a szlovák kormány is
hozzájárul a kastélynak a helyreállításhoz.
2015. november 3-án az Akadémiának a székházában vehettem részt egy ünnepségen.
2015. november 6-án Mezőcsáton Az idősek világnapja rendezvényen vettem részt,
Tállai András államtitkár úrral és köszönthettük az ott lévő szép korúakat.
2015. november 7-én Prima Primissima díjátadó ünnepség volt a Miskolci
Színházban, a Vállalkozók Országos Szövetségének rendezésében. Ott is
köszönthettem a príma díjasokat.
2015. november 10-én Tiszaújvárosban, MOL butadién üzemavató és műgumigyár
alapkőletétel volt, ahol miniszterelnök úr és Mengyi Roland képviselő úr társaságában
tudtuk ezt az ünnepséget megnézni.
Ugyanezen a napon délután Tokajban, Bormúzeum avatáson vettem részt Hoppál
Péter államtitkár úrral és Héjj Dávid helyettes államtitkár úrral, Mengyi Roland
képviselő úrral.
2015. november 11-én Miskolcon a Szociális Munkanapja alkalmából az idén már
második alkalommal köszönthettem a szociális ágazatban dolgozókat.
2015. november 12-én Miskolcon a MAB Székházban a Miskolci Egyetem Műszaki
Földtudományi Karának a Magyar Tudomány Napja ünnepségén vehettem részt és
köszönthettem az ott lévőket.
2015.november 14-én Encsen Jótékonysági focitornára került sor, három beteg
gyermeknek a támogatásáért hirdette meg az Encsi Önkormányzat. Diósgyőri
Labdarugó csapata, parlamenti válogatott, illetve két encsi helyi csapat részvételével
történt a focitorna, amelynek keretén belül a parlament labdarugó válogatottja
bejelentette, hogy mind a 3 gyereket 100-100.000 Ft-tal támogatja.
2015.november 18-án Tiszaújvárosban, Tiszaújváros és Polgár Együttműködési
megállapodás került aláírásra. A testvérvárosi együttműködést most újították meg,
ennek az aláírási ceremóniáján, illetve egy majdani kerékpárút megépítésének
előkészületén vehettünk részt a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés Elnökével együtt.
Megyénk gazdaságának legnagyobb szereplőit mutatta be a TOP 100 kiadvány, ennek
a megjelenése alkalmából rendeztek egy TOP 100 rendezvényt, ahol Pelczné dr. Gáll
Ildikó európai parlamenti képviselő asszonnyal vehettem részt, a kamara meghívására.
Forrón jótékonysági vacsora keretén belül a dévaiak megsegítésére Böjte Csaba
atyával tudtam együtt tölteni az estét. Köszönöm szépen, ennyit a tájékoztatóról.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom a
Közgyűlést, hogy a 2015. évi munkatervében foglaltaktól eltérően teszek majd
javaslatot a mai ülés napirendjére.
Nem kerül megtárgyalásra: a „Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal tevékenységéről” című előterjesztés, amely a munkatervben 7.
napirendi pontként szerepel. A tájékoztató a Közgyűlés decemberi ülésén kerül majd
megtárgyalásra a Kormányhivatal által készítendő két másik előterjesztéssel együtt.
Tájékoztatom a Közgyűlést továbbá arról, hogy a munkaterv szerint a szeptember 17ei ülésre tervezett „Tájékoztató a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tevékenységéről”
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című előterjesztést a Közgyűlés az előző ülésén nem tárgyalta meg, mert nem időben
küldte meg az előterjesztő, így arra jelen ülésünkön kerül sor.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a Közgyűlés
napirendjére.
Módosító javaslatom a napirendi pontok tekintetében nincs. Tehát kérdezem a
közgyűlés tagjait, hogy van-e valakinek módosító javaslata a napirendekkel
kapcsolatban. Hocza Tamás képviselő úr parancsoljon.
Hocza Tamás Attila közgyűlési tag: Tisztelt elnök úr, tisztelt közgyűlés! Egy
technikai kéréssel és javaslattal fordulunk a Jobbik frakció nevében a
képviselőtestülethez, miszerint a 3 és 5-ös napirendi pontok cseréjét kérnénk némi
szakmai szempontból, hiszen a két program között szoros párhuzam, összefüggés van,
ennek tekintetében A megyei területfejlesztési tevékenységek előrehaladásáról és a
2014-20-as programozási időszakra való felkészülésről szóló napirendi pontot
véleményünk szerint meg kell, hogy előzze a Megyei Önkormányzat 2015. évi
közbeszerzési tervének módosítás napirendi pontját. Ennyi lenne. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy
semmilyen összefüggés nincs a kettő között, mert a Közbeszerzési Terv a TÁMOP
7.2.1.-11-es pályázatnak a részletes közbeszerzési részeit tartalmazza, az 5-ös pedig az
egész éves megyei területfejlesztési tevékenységünket. Az a TÁMOP-os pályázat még
most kerül majd aláírásra, és mint ahogy a Közbeszerzési Tervben szerepel, a
negyedik negyedévben fog megvalósulni. Míg az 5. napirendi pont az eddig végzett
tevékenységről szól. Köszönöm szépen, én nem fogom támogatni ezt a módosító
javaslatot. Következő Pasztorniczky István képviselő úr parancsolj.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr! Az
SZMSZ-ünk értelmében az Egyebek napirendi pontnál történő hozzászólást most kell
jelezni. úgyhogy egy egyebek hozzászólást jeleznék. És egy kérdésem lenne, amit nem
hallottunk jól, hogy ez a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer december 12-én
kerül megtárgyalásra?
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: December 17-én a mostani elképzelés szerint
december 17-én lesz közgyűlésünk.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Regisztráltam képviselő úr az
Egyebekben. Miklós Árpád frakcióvezető úr parancsolj.
Miklós Árpád frakcióvezető: Tisztelt elnök úr, tisztelt közgyűlés. Csak egy kérdésem
lenne, hogy nem kapták meg a képviselőtárasaim a bizottsági ülésekre a meghívókat.
Mert volt róla szó, hogy, minden közgyűlési tag megkapja mind a 3 bizottsági ülésre a
meghívót. Én megkaptam, de frakciótársaim azt mondják, hogy csak a saját bizottsági
ülésükre kaptak meghívót. Ennyit szeretnék jelezni az elején. Köszönöm.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Nincs ennek akadálya, odafigyelünk, hogy a
december 17-re mindenki megkapja ezt a meghívást. Köszönöm szépen.
Más módosítást nem látok, egy módosító javaslat hangzott el a 3-as és az 5-ös pontnak
a cseréje, kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy kívánják-e napirendi pontokat
felcserélni. Kérem, szavazzanak most.
7 igen, 14 nem, 5-en nem szavaztak, abból
hárman hiányoznak. Tehát összességében a
javaslat nem kapott többséget, képviselő úr
marad az eredeti javaslat.
Miután más módosító javaslat nincs, kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy a kiküldött
napirendi pontokat a mai nap folyamán felvesszük-e napirendre. Kérem, szavazzanak.
26 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül elfogadta a közgyűlés.
Köszönöm szépen.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
51/2015. (XI. 26.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének
megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. november 26-ai
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. 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
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi
belső ellenőrzési tervére
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
közbeszerzési tervének módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

2015.

évi

4. Javaslat az Eger Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesülettel
történő megállapodás megkötésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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5. Tájékoztató a megyei területfejlesztési tevékenységek előrehaladásáról és a 201420-as programozási időszakra való felkészülésről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
6. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Lipták Attila tű. dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetéről
Előterjesztő:
Molnár Anita, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi
Regionális Igazgatóság vezetője
8. Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye innovációs helyzetéről
Előterjesztő:
Kövy Katalin, a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális
Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője
9. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról
Előterjesztő:
Grábics Ágnes, a Központi Statisztikai Hivatal Miskolci
Főosztály vezetője
10. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében működő Irodájának munkájáról
Előterjesztő:
Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Északmagyarországi Regionális Iroda igazgatója
11. Tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kirendeltsége munkájáról a hazai és az Európai Uniós támogatások
folyósítása terén
Előterjesztő:
Koleszár Gábor, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének vezetője
12. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye ár- és belvízvédelmi helyzetéről
2015. II. félév
Előterjesztő:
Rácz Miklós, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság
igazgatója
13. Tájékoztató a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tevékenységéről
Előterjesztő:
Dr. Papp Gábor, ügyvezető
14. Javaslat „Gyermekeinkért-Sátoraljaújhely” Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
15. Javaslat "SZÉPHALOMÉRT" Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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16. Javaslat Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
17. Egyebek

1. 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
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
03. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy Szűcs Erika
megyei önkormányzati képviselő két módosító indítványt tett a Szervezeti és
Működési Szabályzathoz, amely kiosztásra került a Közgyűlés tagjainak.
- az első módosító indítvány szerint a rendelet 9. § (1) bekezdése a következőkkel
egészülne ki:
„Eltérés esetén az indokolásban ki kell térni arra, hogy a téma az éves
munkatervhez képest végleg törlésre kerül, vagy adott éven belül más testületi
ülésen, és mikor kerül megtárgyalásra.”
- a második módosító indítvány szerint a rendelet 21. § (4) bekezdés a következő
második mondattal egészülne ki:
„Ha a munkatervben elfogadott, a meghívóban jelzett és bizottságokban tárgyalt
napirend tárgyalásának elhagyását javasolja, akkor azt indokolnia kell és a
tárgyalás új időpontjára is javaslatot kell tennie.”
Képviselő asszony köszönöm szépen az indítványát, magam részéről én ezt nem
támogatom.
Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt elnök úr, tisztelt közgyűlés. Jelen
előterjesztésben tett módosítási javaslatok a közgyűlés képviselőcsoportjai által
írásban benyújtott vélemények, javaslatok, valamint a képviselőcsoport vezetőivel
2015. november 5-én folytatott megbeszélésen elhangzottak figyelembevételével
kerültek összeállításra. A módosítási javaslatok közül kiemelném a következőket.
Beépül a Szervezeti és Működési Szabályzatba a képviselő önkormányzati rendelet
megalkotására illetve határozat meghozatalára vonatkozó kezdeményezésének
szabályozása, az önkormányzati rendelet tervezet és a határozati javaslat konkrétan
megjelölt rendelkezéseihez, szakaszához, bekezdéséhez illetve pontjához.
Szövegszerűen megfogalmazott módosító illetve kiegészítő indítványt írásban
benyújtani a közgyűlés ülés napját megelőző munkanap 12 óráig lehet. Növekszik a
hozzászólások időtartama, mely szerint a képviselő 7, a képviselőcsoport vezetője 15,
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a közgyűlés ülésén részt vevő nem képviselő személy 5 perc időtartamra szólhat hozzá
egy-egy napirendhez. Álláspontunk szerint, a módosító javaslatok jól szolgálják majd
a közgyűlés eredményes működését, ezért kérjük annak elfogadását. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Főjegyző úr. Az előterjesztést
mind a 3 bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. A Pénzügyi és Társadalmi Bizottság, a rendelet tervezetet
megtárgyalta, egybehangzó igen szavazattal 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 is megtárgyalta az előterjesztést, és vita nélkül elfogadta, és
elfogadásra javasolja,11 igen szavazattal.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Bizottságunk is megtárgyalta az SZMSZ módosítási
javaslatot. 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egybehangzóan elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait ha kérdésük, véleményük van szíveskedjenek azt
elmondani. Két-három képviselőtársamat látom, akkor sorrendben Pasztorniczky
István képviselő úr parancsolj.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen a szót elnök úr. Tisztelt
közgyűlés. Korábbi meddő kísérleteink után nem nagy kedvvel, de mégis
szükségesnek érzem, hogy hozzászóljak ehhez a napirendi ponthoz. Többek közt azért
is, mert ez egy olyan rendelet, aminek megalkotása óta, most a 15. változatát fogjuk
tárgyalni, ebből 13 módosítást ebben a ciklusban tárgyaltunk. Sajnos ezekben a
módosításokba több javaslatunk nem került be, illetve kevés javaslatunk került be, de
azért is kértem szót, mert az szerepel az előterjesztésben elnök úr előterjesztésében,
hogy ismeretei szerint eddig nem került sor önkormányzati rendelet megalkotására
vonatkozó képviselői kezdemény benyújtására. Emlékeztetném, hogy ez nem teljesen
így van, pontosabban akkor nem jól emlékezett. 2014. december 1-én 12 óra 13
perckor küldtünk be egy javaslatot kihelyezett bizottsági ülés tartására, valamint 2015.
június 9-én 0 óra 47-kor rendeletalkotás kezdeményezése tárgyú 4 oldalas
előterjesztést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek
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alapítására és az adományozás rendjére szóló önkormányzati rendelet módosításáról.
Ezen túl, az SZMSZ-hez nyújtottunk be módosító javaslatot minimum 3 alkalommal,
2014. november 20-án, 2015. június 25-én ezeket e-mailben. 2015. november 2-án
frakcióvezetőnk útján, papír formában. Sajnos a június 25-én benyújtott javaslatunk az
ígéret ellenére még szeptemberben se került napirendre. Úgyhogy én akkori
hozzászólásomban jeleztem, hogy nem fárasztjuk magunkat többször alapos, pontos,
precíz módosító javaslatok benyújtásával. Ehhez a rendelethez tehát a Szervezeti és
Működési Szabályzathoz. ennek ellenére a mostani felkérésre nem kidolgozva viszont
témaszerűen nyújtottunk be javaslatokat, amik közül kerültek be a mostani
módosításba ezért megfogjuk szavazni,.de mi szeretnénk, hogyha a Fidesz változtatna
ezen a gyakorlatán, hogy erőből és rutinból lesöpri az ellenzéki javaslatokat, még
akkor is ha azok jó szándékúak és akár hasznosak is lehetnek a munkára. És hát csak
megemlítem, hogy jegyző úrnak is komoly szerepe van abban, hogyha nem mindenben
felel meg álláspontom szerint az SZMSZ a jelenlegi törvényi előírásoknak és itt nem
akarok kitérni. Gondolom, tudja mire gondolok. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Némi tévedést
véltem hallani a szavaiban. 13 módosítás ebben a ciklusban az kizárt dolog, nem volt
ennyi ülésünk az elmúlt 12 hónapban. 5 alkalommal módosítottuk és abból 3
alkalommal kényszermódosítás volt. Apróbb technikai jellegű 2 volt, egy pedig rögtön
az alakuláskor. azért mondom 3 az ilyen jellegű kötelezettség volt. Képviselő úr,
amiről Ön beszél az rendelet, de ez rendeletmódosítás. Az első körben arról
beszéltünk, hogy rendelet alkotás, amikor egy valaki egy új rendeletet szeretne a
közgyűlésben ill. a közgyűlésen átvinni, annak pedig megvannak a Mötv. szerint a
szabályai. Az már szabályozva van, azt gondoltuk, hogy itt már nem kell szabályozni a
saját SZMSZ-ünkben. Köszönöm szépen a hozzászólását.
Káli Sándor képviselő úr parancsolj.
Káli Sándor közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés, tisztelt elnök úr.
Lukács András frakcióvezetőnk arról tájékoztatott, hogy egy konszenzusra törekvő
megbeszélésen vett részt, amin az SZMSZ egyeztetéséről volt szó. Én lényegesnek
tartom azt, hogy Önök elfogadták és javasolják a hozzászólási időknek a módosítását.
Teszem ezt azért is, mert az elmúlt időszak tapasztalata is azt bizonyította, hogy a
képviselők lényegre törően szólnak hozzá, és messze nem arról van szó, hogy minél
tovább tartson egy közgyűlés. Ugyanakkor többen is voltak akik időhiány miatt nem
tudták végigmondani a gondolataikat, én szerintem ez megfelelő lesz. Azt is el kell
mondom, és itt Szűcs Erika javaslatát támogatva, hogy bizottsági üléseken és
közgyűlésen is előfordult az, hogy jelentős megyei szervezetek vagy nem jelentek
meg, vagy azt az üzenetet tolmácsolták, hogy bizottsági ülésen gyűjtsük össze a
kérdéseket és aztán majd válaszolnak nekünk. Szerintem azért kellene megfontolni,
még úgy is, hogyha egy kis gondolkodási időt szánunk rá, ezt a javaslatot, mert a
Megyei Közgyűlés tekintélyét sérti az, hogy ha valakik nem veszik megfelelő
komolysággal a meghívást, illetve a tájékoztató kérését. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. A tájékoztatókat
jellemzően külső szervezetek készítik. A szervezetekhez a meghívást jellemzően 3
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héttel a közgyűlés előtt küldjük meg. Hála Istennek a társadalmi szervezetek komolyan
veszik ezt a felkérést, nagyon ritka az az alkalom, amikor késve, vagy nem tesznek
eleget ennek. Köszönöm szépen a hozzászólását.
Szűcs Erika képviselő asszony parancsolj.
Szűcs Erika Mária közgyűlési tag: Köszönöm a szót Elnök úr. Hát én nem tudok
örvendezni, mert Elnök úr előre bocsátotta, hogy nem támogatja a módosító
indítványomat. Bár a napirendre most tett előterjesztése maximálisan kielégíti azt az
igényt, amit az én módosításom tükröz. Csak emlékeztetni szeretném a közgyűlést,
hogy olyan napirendek maradtak el tavaly decemberről, mint az ÁNTSZ beszámolása,
a megye népegészségügyi helyzetéről, a Kormányhivatal munkaügyi részlegének
foglalkoztatás ügyi helyzetéről és áprilisban elmaradt a szénbányászat témája is. Én
úgy gondolom, hogy nem zárja ki ez a módosító indítvány azt, hogy a Munkatervből
valami végleg törlésre kerüljön. Szó nincs róla, hogy ragaszkodunk ahhoz, csakhogy
ez a közgyűlésnek a döntésével történjen, legyen legitimálva mindig, én erre
vonatkozóan tettem egy indítványt, ha Elnök úr úgy gondolja, hogy technikailag
megoldja, én nagyon örülök, de hát ezt én sokkal biztonságosabbnak látnám, hogy ha
ez az SZMSZ-ben szabályozva volna.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Képviselő asszony köszönöm szépen. Én azt
gondolom, hogy kicsit jobban megkötné a napirendi pontoknak a tárgyalását, és nem
minden alkalommal tudom azt mondani, hogyha most leveszünk egy napirendi pontot,
akkor azt két hónap múlva a következő közgyűlésünkön biztosan tudjuk tárgyalni.
Csupán ennyi az oka, én igyekszem a jövőben eleget tenni ennek a véleményezésnek,
ettől függetlenül. Köszönöm. Pasztorniczky István képviselő úr parancsolj.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen Elnök úr. Megkérdőjelezte
az állításomat, az SZMSZ 15 módosításával kapcsolatban. Csak annyit mondanék el,
hogy nem a kis ujjamból szívtam, hanem a Nemzeti Jogszabálytárnak az
Önkormányzati rendelet tárában jelen pillanatban a 15. változatként szerepel a
jelenlegi Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet, úgyhogy innen vettem
az információt , tehát hogy ha nem így van akkor viszont a rendelettárral vagy a
feltöltéssel kapcsolatban van valami hiba. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Képviselő úr, megnézzük, de
ha végig gondolja a 12 hónap alatt nem tudtuk 15-ször módosítani az SZMSZ-t,
ennyire logikus a dolog. És azt mondta ebben a ciklusba történt a módosítás, ami
kizárt. Köszönöm szépen. Más észrevételt nem látok, módosító javaslat nem érkezett.
Az előterjesztéshez egy rendelettervezet kapcsolódik, kérem, szíveskedjenek szavazni
először Szűcs Erika megyei önkormányzati képviselő első módosító indítványáról,
amelyet én nem támogattam.
A módosító indítványt 9 igen, 17 nem
szavazattal a közgyűlés nem támogatta.
Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni Szűcs Erika
megyei önkormányzati képviselő második módosító indítványáról. Én az indítványt
nem támogatom.
6 igen, 16 nem, 4 tartózkodás mellett a
második módosító indítvány sem kapta
meg a többséget. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez
megküldött rendelet-tervezet elfogadásáról (a módosító indítvány(ok)-kal együtt),
amelyhez minősített többség szükséges.
Köszönöm szépen, a Közgyűlés 26 igen 0
nem és 0 tartózkodás mellett a
rendeletmódosítást elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
11/2015. (XI. 30.) 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 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, 4/2015. (V.11.) önkormányzati rendelettel, 8/2015. (VI.26.) önkormányzati
rendelettel, 10/2015. (IX.22.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (V. 9.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdés d) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„d) a kulturális értékek, az alkotóművészet, a sport, a lakossági művelődés, a
tudományos teljesítmény támogatása, a megye szellemi, tárgyi és humán értékeinek
megóvása, gyarapítása;”
2. §
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A Rendelet a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. §
(1) A képviselő az önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó kezdeményezést
írásban a közgyűlés elnökéhez nyújthatja be. A kezdeményezést a kezdeményezőnek alá
kell írnia. A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a) az önkormányzati rendelet alkotásának célját,
b) az önkormányzati rendelet megalkotásának szakmai és jogi indokait,
c) az önkormányzati rendelet javasolt szövegét.
(2) Az önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó kezdeményezést a közgyűlés
elnöke annak beérkezését követő 3 napon belül a közgyűlés főjegyzéséhez továbbítja.
(3) A közgyűlés főjegyzője törvényességi szempontból megvizsgálja az önkormányzati
rendelet alkotására vonatkozó kezdeményezést, és az azzal kapcsolatos véleményéről
15 napon belül írásban tájékoztatja a közgyűlés elnökét.
(4) A közgyűlés elnöke az önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó
kezdeményezést, az azzal kapcsolatos főjegyzői véleményt, és álláspontját a közgyűlés
soron következő ülésére terjeszti be.
(5) Az (1)-(4) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell határozat
meghozatalára vonatkozó kezdeményezésre is.
3. §
Az SZMSZ 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzati rendelettervezet és a határozati javaslat konkrétan megjelölt
rendelkezéseihez - §-ához, bekezdéséhez, illetve pontjához - szövegszerűen
megfogalmazott módosító, illetve kiegészítő indítványt a közgyűlés ülésnapját
megelőző munkanap 12.00 óráig írásban nyújthatnak be a közgyűlés bizottságai, a
képviselőcsoportok, a tanácsnokok és a képviselők.
4. §
(1) Az SZMSZ 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyes napirendi pontokhoz a képviselő legfeljebb 7 perc, a képviselőcsoport
vezetője legfeljebb 15 perc időtartamban szólhat hozzá. A megye szempontjából
kiemelt jelentőséggel bíró napirendi pont tárgyalásakor az előterjesztés vitájának
megnyitásakor a közgyűlés elnöke engedélyezheti a hozzászólások időtartamának
túllépését.”
(2) Az SZMSZ 22. § (3) bekezdésében a „- legfeljebb 2 percben -” szövegrész helyébe
a „- legfeljebb 5 percben -” szöveg lép.
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5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő
második napon hatályát veszti.

2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi
belső ellenőrzési tervére
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
04. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Kovács János főjegyző urat az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés! A
költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló,
370/2011-es Kormány rendeletben foglaltak szerint a költségvetési szervek belső
ellenőrzéséről az Ellenőrzési Tervet a tárgyévet megelőző év november 30-ig kell
elkészíteni, amelyet a közgyűlés hagy jóvá. Jelen előterjesztésben e
kötelezettségünknek teszünk eleget. Amennyiben a jövő év folyamán a most
elfogadásra kerülő Ellenőrzési Terv módosítása válik szükségessé, azt értelem szerűen
megtesszük. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, az előterjesztést mind a 3
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 13 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem a Területfejlesztési Bizottság elnökét
ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, Közgyűlés.
Bizottságunk is 11 igennel elfogadta ezt az előterjesztést.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem a Ügyrendi és Mandátumvizsgáló
Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
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Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, Közgyűlés. Bizottságunk 8 igen egybehangzó szavazattal elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek az előterjesztést.
Török Dezső a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait
amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek megtenni.
Nem látok jelentkezőt, az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, melyhez egyszerű többség
szükséges.
26 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a
közgyűlés elfogadta. Köszönöm szépen.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
52/2015. (XI. 26.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső
ellenőrzési tervének elfogadása
A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi belső ellenőrzési tervére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi
belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
2. A Közgyűlés felhatalmazza Főjegyzőjét, hogy a 2016. évi belső ellenőrzési
tervnek az év folyamán bekövetkező esetleges módosításait jóváhagyja.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: 2016. december 31.
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 05. sorszám alatt.

3.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
közbeszerzési tervének módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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Önkormányzat

2015.

évi

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
06. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Kovács János főjegyző urat, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés! Az
önkormányzat 2015. áprilisában elfogadott közbeszerzési tervének módosítására a
TÁMOP pályázat benyújtása miatt kerül sor, hiszen a pályázat tartalmaz közbeszerzési
értékhatár fölötti közbeszerzéseket. A közbeszerzési eljárásokat 2015. október 30-án a
régi Kbt. szerint elindítottuk, azok elbírálása jelenleg folyamatban van. Egyik eljárás
sem éri el a nettó 25 millió Ft-ot, így került sor a régi Kbt. 122/a szakasz szerinti
úgynevezett 3 ajánlatos eljárás alkalmazására. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést 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. Bizottságunk megtárgyalta az anyagot, és 9 igen, 0 nem és 4 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem a Területfejlesztési Bizottság elnökét
ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr és Közgyűlés.
Bizottságunk megtárgyalta ezt a napirendet, és 8 igen, 3 tartózkodás mellett elfogadta,
és elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Pasztorniczky István képviselő úr parancsoljon.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm a szót. Tisztelt közgyűlés, tisztelt
Elnök úr. Ez az előterjesztés és a Közbeszerzési Terv több kérdést és ellenmondást is
felvet. Most azt a Közbeszerzési Tervet módosítjuk, amit 2015. április 29-én
fogadtunk el, amiben nem volt közbeszerzés, lévén, hogy forrás sem volt rá. Ezt
követően a Kormány szeptember 10-én határozott a forrás biztosításáról, amit
szeptember 16-ig kellett benyújtani, utólag szeptember 17-én hagyta jóvá a közgyűlés.
Felhatalmazásban szerepelt az is, hogy szó szerint idézem: „felhívta Elnök urat, hogy a
pályázat megvalósulásának folyamatáról a közgyűlést tájékoztassa” határidő értelem
szerint. Ezt a tájékoztatást nem kaptuk meg azóta annak ellenére, bár ez ebből nem
derül ki,a közbeszerzési tervből sem az előterjesztésből, hogy elindult, illetőleg nem
kaptunk tájékoztatást az eljárásra vonatkozóan. A bizottsági ülésen feltett
kérdésünkből kiderült, hogy elindultak ezek az eljárások, viszont sok mindent nem
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tudunk ennek ellenére és nem tartalmazza ez az előterjesztés. Pl. mikor indultak az
eljárások? Milyen összegben? Meghívásos pályázat esetén, kiket hívtak meg? Azt is a
bizottságban feltett kérdésemre kaptam válaszképpen, hogy nem hirdetményköteles
eljárásokról van szó. A pályázati célok meghatározásánál is végül is a közgyűlésnek
nem volt, sem a bizottságnak beleszólása, tehát itt a kész tényről értesülünk. Tisztában
vagyunk vele, hogy itt a 2014-ig terjedő Uniós pénzügyi ciklusból még fennmaradó
források felhasználásáról van szó. Ennek ellenére aggályos számunkra, hogy ebben a
maradék egy hónapban pontosan milyen stádiumban vannak ezek a pályázatok.
Számunkra kicsit kétséges, hogy a maradék egy hónapban jogszerűen lehet elkölteni
ezt a pénzt, minden esetre kérnénk ezt a tájékoztatást, amit az utólagos jóváhagyásnál
megadtunk. És még egy másik ellenmondás, és ennek kapcsán derült fény, hogy a
Közbeszerzési Tervünk meglehetősen elavult, pontosabban olyan bizottságra
hivatkozik, ami már egy éve megszűnt. A Közbeszerzési törvény is módosult, tehát ez
a Közbeszerzési Szabályzat mindenképpen átdolgozásra szorul, ezt a Munkatervi
javaslatunkban majd jelezni fogjuk, de egyébként itt is elmondom, mert szorosan
kapcsolódik ide. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Képviselő úr az
szerepel benne valóban, hogy folyamatosan vagy értelemszerűen tájékoztatom Önöket,
akkor most megadom ezt a tájékoztatást,ha bizottsági ülésen nem sikerült. Főjegyző úr
elmondta, hogy október 30-án indult meg a feltételes közbeszerzés. Azért feltételes
közbeszerzés, mert a mai napig nem került aláírásra a támogatási szerződés. A
feltételes közbeszerzésben mindenki vállalta, hogy az árajánlatának megfelelően
elkezdi a munkát, természetesen csak akkor lesz kifizetve, ha a támogatási szerződés
megkötésre kerül. A múlt héten azt a tájékoztatást kaptam a helyettes államtitkár úrtól,
hogy ezen a héten aláírásra kerül a támogatási szerződés. Most csütörtök van, eddig
nem szóltak, még lehet, hogy holnap alkalmat tudunk erre keríteni. A közbeszerzési
rendeletünkben szereplő részek, az mind egyetlen egy TÁMOP-nak ennek a 7.2.1-11nek a részét képezi, és ezekre mindegyikre elindult a feltételes közbeszerzés. Azt
gondolom, hogy a decemberi 17-i közgyűlésünkön már érdemileg tudok erről
nyilatkozni, már csak azért is, mert miután folynak a háttérmunkák, a december 17-i
közgyűlésünkön a támogatási szerződésünket megkötjük. Két indikátor szám van
benne, az egyik a Megyei Fejlesztési Tervünknek a módosítása, a másik pedig egy
módszertannak a kidolgozása, ezen dolgoznak és amikor olyan állapotba kerül, a
közgyűlés tagjainak és a bizottsági tagoknak megküldhető, akkor meg is fogjuk tenni
előzetesen. Köszönöm szépen. Káli Sándor képviselő úr parancsoljon.
Káli Sándor közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A ciklus kezdetén
valamelyikünk megfogalmazta azt, hogy projektjeinkre nem annyira az ellenzék
esetleges gátló tevékenysége jelenti a veszélyt, sokkal inkább a közigazgatási
gyakorlat.12 év polgármesteri, alpolgármesteri gyakorlat után tudom mondani, hogy
nem tudom pontosan, hogy az irányító hatóságok kivel vannak, és úgy tűnik, ez a
projektjeinknél folyamatosan elő és előjön. Kérdésem az tulajdonképpen csak arra
irányulna, hogy itt is van a Közbeszerzési Tervben olyan pont, ami azt hiszem az
előkészítés összehangolásánál szükséges projekt menedzsment tevékenység ellátása.
Ami logikusan látszik, az 5 pontban jön az, hogy 111 önkormányzatunk kér hasonló
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segítséget. Itt felvetődik a gondolat, hogy nem kellene ezt nekünk valahogy jobban
kézben tartanunk, már úgy értem, hogy az önkormányzatnak. Ezek a menedzsment
tevékenységet ellátó szervezetek, akik valószínűleg piaci alapon rendeződnek, felvetik
annak a lehetőségét, hogy kikhez hogyan is fogunk eljutni. Én úgy emlékszem, hogy
Európáról nem nagyon illik pozitívan beszélni. De valamilyen európai elv van, hogy
politikailag nagyon veszélyes az, hogy ha itt különböző szervek befolyása alá
kerülnek. Mondjuk, a projektmenedzsment tevékenység ellátásához a kiválasztási
folyamatba esetleg beavatkozás történne. Csak azt akarom mondani, talán meg kellene
azt vizsgálni, hogy nem kellene az önkormányzatnak újra megfontolni annak a
lehetőségét, hogy a projektmenedzsmentet lássuk el mi, az önkormányzatnak
valamelyik szerve, és ezzel talán költséget is tudnánk megtakarítani és nem tennénk ki
az önkormányzatokat a szabad verseny gyönyörűségeinek. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Képviselő úr van
egy 272-es Kormányrendelet, ami szabályozza az összes operatív program működését
és munkaszervezetét. A 272-es Kormányrendelet kimondja, hogy a Területi Operatív
Program megyei jogú várost és önkormányzatot érint. A mostani tartalma arról szól,
hogy ha a település kéri, akkor a megyei önkormányzat köteles projekt menedzsment
feladatokat elvégezni. A legújabb információk szerint, az irányító hatóság ezt a
kötelezettséget fel fogja puhítani, és oly módon fogja megváltoztatni, hogy a 272-ben
az fog szerepelni, hogy ha a települési önkormányzat kéri a megyei önkormányzattól, a
projekt menedzsment feladatokat elvégezheti. Projekt menedzsment feladatokra már
most számszerűsítettem, a projekt összköltségének 2,5%-a tervezhető, bonyolítható le.
Az a 111 önkormányzat, aki visszajelzett, azok azt jelezték, hogy ha ők nyernek a
Területi Operatív Programban, akkor a megyei önkormányzattal kívánják azt a
projektet menedzseltetni. Értelemszerűen az ő általuk megnyert projektek 2,5%-a a
megyei önkormányzathoz kellene, hogy bekerüljön. A projekt menedzsment
tevékenységből a 2,5%-ból csak munkabérre és járulékokra lehet fordítani semmi
másra. Tehát, ha annak idején majd odaérünk és valóban a 111 önkormányzattal
elkezdünk együtt dolgozni, akkor további embereket kell felvennünk a megyei
önkormányzathoz, hogy ennek a feladatnak meg tudjunk felelni, és a fölvett
embereknek a finanszírozása pont ebből a menedzseri díjakból fog majd kikerülni.
Tehát ebben az irányban megyünk, ezt tudom mondani. Köszönöm szépen. Más
kérdés, vélemény? Nem látok.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik, kérem, szíveskedjenek
szavazni, melyhez egyszerű többség szükséges.
15 igen, 0 nem,11 tartózkodással a
közgyűlés elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
53/2015. (XI. 26.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi módosított
közbeszerzési tervének elfogadása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására
vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a határozat melléklete szerint elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat 2015. évi módosított közbeszerzési tervét.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
2. A Közgyűlés elrendeli a 2015. évi módosított közbeszerzési terv Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat honlapján (www.baz.hu) történő közzétételét.
Felelős:
Dr. Kovács János, főjegyző
Határidő: azonnal
Melléklet

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2015. évi módosított közbeszerzési terve
Eljárás tervezett
megindítása

A közbeszerzés tárgya

Tervezett eljárástípus

„A TÁMOP-7.2.1-11/K-2015 -"A 2014-2020
programozási
időszakban
a
megyei
fejlesztések előkészítése, összehangolása az
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program és az érintett operatív programok
lehatárolása vonatkozásában Borsod-AbaújZemplén
megyében”
tárgyú
projekt
keretében a megye 7 komplex programmal
fejlesztendő járásában (Cigándi, Edelényi,
Encsi, Mezőcsáti, Ózdi, Putnoki, Szikszói
Járás)
térségi
fejlesztési
stratégia
kidolgozása. A térségek szükségleteinek
azonosítása, az együttműködés, a fejlesztési
igények összehangolása, középtávú stratégia
kidolgozása.”

Nemzeti értékhatár,
2011. évi CVIII. tv. szerinti Kbt.
122./A bekezdése szerinti

2015. IV. Negyedév

„A 2014-2020 programozási időszakban a
megyei
fejlesztések
előkészítése,
összehangolása az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program és az érintett
operatív
programok
lehatárolása
vonatkozásában
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében” a modul keretében megyei
felzárkóztatási terv készül, a megye
hátrányos helyzetű térségeiben a magas
munkanélküliség, a megyére jellemző
aprófalvas településszerkezet, szükségessé
teszi az egyedi oktatási, szociális, munkába
állást segítő program kidolgozását.”

Nemzeti értékhatár,
2011. évi CVIII. tv. szerint Kbt.
122./A bekezdése szerinti

2015. IV. Negyedév

„A TÁMOP-7.2.1-11/K-2015 – „"A 20142020 programozási időszakban a megyei
fejlesztések előkészítése, összehangolása az

Nemzeti értékhatár,
2011. évi CVIII. tv. szerint Kbt.
122./A bekezdése szerinti

2015. IV. Negyedév
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Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program és az érintett operatív programok
lehatárolása vonatkozásában Borsod-AbaújZemplén
megyében”
tárgyú
projekt
keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat honlapjának funkcionális és
vizuális megújítása.”
„A TÁMOP-7.2.1-11/K-2015 – „A 20142020 programozási időszakban a megyei
fejlesztések előkészítése, összehangolása az
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program és az érintett operatív programok
lehatárolása vonatkozásában Borsod-AbaújZemplén
megyében”
tárgyú
projekt
keretében
a
2007-2013programozási
időszak
jó
projekt
megvalósítási
gyakorlatainak összegyűjtése Borsod-AbaújZemplén megyében, ezek bemutatása
szakmai konferencián, valamint videofilmen
és kiadványban.”

Nemzeti értékhatár,
2011. évi CVIII. tv. szerint Kbt.
122./A bekezdése szerinti

2015. IV. Negyedév

„A 2014-2020 programozási időszakban a
megyei
fejlesztések
előkészítése,
összehangolása az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program és az érintett
operatív
programok
lehatárolása
vonatkozásában
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében” tárgyú projekt megvalósításához
szükséges megyei fejlesztési dokumentumok
kiegészítése és a szükséges módszertan
kidolgozása”.

Nemzeti értékhatár,
2011. évi CVIII. tv. szerint Kbt.
122./A bekezdése szerinti

2015. IV. Negyedév

„A 2014-2020 programozási időszakban a
megyei
fejlesztések
előkészítése,
összehangolása az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program és az érintett
operatív
programok
lehatárolása
vonatkozásában
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében” tárgyú projekt megvalósításához
szükséges projektmenedzsment tevékenység
ellátása”

Nemzeti értékhatár,
2011. évi CVIII. tv. szerint Kbt.
122./A bekezdése szerinti

2015. IV. Negyedév

„A TÁMOP-7.2.1-11/K-2015 – „A 20142020 programozási időszakban a megyei
fejlesztések előkészítése, összehangolása az
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program és az érintett operatív programok
lehatárolása vonatkozásában Borsod-AbaújZemplén
megyében”
tárgyú
projekt
keretében
a
megye
településeinek
végiglátogatása, a jövőbeni projektgazdák
projektötleteinek aktuális állapotában való
összegyűjtése, tipizálása a megfelelő
operatív programba való besorolással és
feltöltése az önkormányzat megújuló
honlapjára a monitoring és pályázatfigyelő
rendszerbe.”

Nemzeti értékhatár,
2011. évi CVIII. tv. szerint Kbt.
122./A bekezdése szerinti

2015. IV. Negyedév

„A TÁMOP-7.2.1-11/K-2015 – „A 20142020 programozási időszakban a megyei
fejlesztések előkészítése, összehangolása az
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program és az érintett operatív programok
lehatárolása vonatkozásában Borsod-AbaújZemplén
megyében”
tárgyú
projekt
keretében az önkormányzat honlapjának
megújításához kapcsolódóan megvalósuló
adatbázis feltöltéséhez szükséges adatok, a
megye valamennyi településének aktuális
társadalmi, gazdasági és környezeti
állapotát tartalmazó adatok összegyűjtése,
feltöltése.”

Nemzeti értékhatár,
2011. évi CVIII. tv. szerint Kbt.
122./A bekezdése szerinti

2015. IV. Negyedév
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Miskolc, 2015. november
A 2015. évi módosított közbeszerzési tervet jóváhagyta: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének 53/2015. (XI. 26.) határozata.

4.

Javaslat az Eger Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesülettel
történő megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
07. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Kovács János főjegyző urat, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés! A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési,
területrendezési valamint a koordinációs feladatainak ellátása során arra törekszik,
hogy együttműködjön olyan szervezetekkel, amelyek tevékenysége e feladatainak
teljes körű végrehajtását, ezáltal a megye fejlődését szolgálja. Ilyen szervezet a
turizmus speciális térségi eszköze, a turisztikai desztináció menedzsment TDM, amely
adott földrajzi területen található vonzerő moduláris termékké alakításának, hálózatba
szervezésének desztinációba ágyazott piaci versenyképessége megteremtésének és
értékesítésének a folyamata. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése felismerve a TDM szervezetében rejlő lehetőségeket, már 2008-ban
döntést hozott a Térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetekhez való
csatlakozásról. Jelen előterjesztésben az Eger térsége Turisztikai Desztinációs
Menedzsment Egyesülettel történő megállapodás megkötésére teszünk javaslatot,
amelynek tevékenységében megyénk Mezőkövesd, valamint Bogács és a környező
települések révén vált érintetté. Az előterjesztés tartalmazza az egyesület céljainak
megvalósítását, 2011 évtől évi 50.000 Ft-tal támogatná a Megyei Önkormányzat. A
határozati javaslathoz csatolásra került az együttműködésről szóló megállapodás,
ennek az előterjesztésnek az elfogadását kérjük a tisztelt közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Főjegyző úr. Az előterjesztést
egy 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 10 igen, 0 nem, 3 tartózkodás mellett a Közgyűlésnek
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
megtenni. Káli Sándor képviselő úr parancsolj.
Káli Sándor közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr! Nem az előterjesztéssel van gondom,
inkább fel szeretném azt vetni magyar emberként, és ezt több helyen is elmondtam
már, ez a Turisztikai Desztinációs Menedzsment elnevezés valahogy nagyon visít.
Próbáltam megfelelő megoldást találni, de a hálózatba szervezett szolgáltatások
élményének ígérete sem sokkal jobb, mert egy ilyen javaslat is elhangzott. Ha lehet,
találjanak olyan megnevezést, amit magyar ember is ért, miközben nyílván egyre
többen megszoktuk, hogy a TDM az próbálja szervezni a turisztikai ügyeket. Viszont
egy kérdést hagy tegyek fel, ami nem konkrétan Eger, hogy van–e információnk arra,
hogy az Eger-Miskolc közötti kapcsolatban van-e elmozdulás? Ha erre most nem tud
válaszolni Elnök úr, akkor természetesen tudomásul veszem, de későbbiekben, ha
egyszer vissza tudunk térni, megköszönném.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Nem tudok
nyilatkozni arról Miskolc-Eger között, hogy állnak ezek a dolgok. Más jelentkezőt
nem látok. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, melyhez egyszerű többség
szükséges.
26 egyhangú igen szavazattal a közgyűlés
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
54/2015. (XI. 26.) határozata
Tárgy: Eger Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesülettel történő
megállapodás megkötése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta az Eger Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Egyesülettel történő megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot, és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
tagja marad az Eger Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesületnek,
amelynek céljai megvalósítását, működését 2011. évtől kezdődően évi 50.000,- Ft
megfizetésével támogatja.
2. A Közgyűlés hozzájárul a határozat mellékletét képező Együttműködési
megállapodás megkötéséhez.
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3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az Együttműködési megállapodás aláírására,
és az abban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére.
4. A Közgyűlés felkéri a Hivatalát, hogy intézkedjen a támogatás átutalásáról és a
végrehajtáshoz kapcsolódó intézkedések megtételéről.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a Közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János főjegyző
azonnal, illetve értelem szerint
Melléklet
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről: az Eger Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Egyesület (székhelye: 3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9., képviselője: Pataki
Sándor elnök),
másrészről: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (székhelye: 3525
Miskolc, Városház tér 1., képviselője: Török Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés elnöke) - együtt: Felek - között,
az alábbi feltételekkel:
I.

Jelen együttműködési megállapodás az Eger Térsége Turisztikai Desztinációs
Menedzsment Egyesület (a továbbiakban: Eger Térsége TDM Egyesület) és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei
Önkormányzat) együttműködésének alapelemeit rögzíti.

II.

Érvényessége a megállapodás megkötésétől határozatlan ideig tart.

III. Az Eger Térsége TDM Egyesület működési elvei az alábbiak:
Általános célok
Modern és erős civil turisztikai szakmai szövetség, térségi desztinációs
érdekképviseleti szervezet és szakmai együttműködési hálózat létrehozása, valamint
hatékony, eredményes működtetése, mely alapvetően az eddig megszokotthoz képest
új és más logikára épülve, hatékonyan szolgálja a térségben működő helyi TDM
szervezetek és a térség turizmusának 21. századi fejlődését, nemzetközi és hálózati
versenyképesség fokozását, folyamatos szervezeti megújulását, a turisztikai
együttműködés, az innovációs és a desztinációs szemlélet erősödését.
Az Eger Térsége TDM Egyesületbe azokat a helyi TDM szervezeteket,
önkormányzatokat, gazdasági és civil szereplőket, fejlesztési, oktatási és kutatási
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intézményeket, szakmai és média partnereket, támogatókat kívánja összefogni
(szakterülettől függetlenül), akik
 közösen szándékoznak tenni a fenntartható és versenyképes turizmusért,
folyamatos megújításáért és nemzetközi versenyképességéért,
 egyetértenek a TDM elvével és a turisztikai desztinációk stratégiai
fejlesztésével,
 a térségi turizmus előtt álló lényegi kihívásnak tekintik a folyamatos szakmai és
szervezeti megújulást, a professzionális, modern menedzsment szemlélet és
stratégiai gondolkodás meghonosítását, a piacorientált hatékonyság javítását, a
hálózati együttműködés erősítését, továbbá az innovációs képesség, a
fenntarthatóság és a vendégorientációs szemlélet erősítését, valamint
támogatják az elmozdulást ebbe az irányba.
Az Eger Térsége TDM Egyesület további fontos teendője, hogy a térség turizmusának
érdekeit érvényesítse olyan hazai és nemzetközi testületeknél és szervezeteknél,
amelyek a turizmus vagy a turizmushoz közvetlenül, illetve közvetve kapcsolódó
területen fejtik ki tevékenységüket. Fenti célból az Eger Térsége TDM Egyesület –
önállóságának fenntartása mellett – összefog és együttműködik más szervezetekkel.
Kiemelt célok:
 A térség turisztikai szereplőinek desztinációs szemléletű és területi elvű
összefogása, szakmai együttműködési hálózatba szervezése.
 A térség és desztinációs menedzsment szervezeteinek szakmai képviselete,
érdekérvényesítés, közös marketing és a partnerség biztosítása érdekében.
 Szakértői támogatást nyújt korszerű térségi turizmuspolitika, a térségi
marketing és promóció, a turisztikai fejlesztési, támogatási és innovációs
politika kialakításában és részt vesz annak megvalósításában.
 Az idegenforgalmi szolgáltatások (utazási csomagok) értékesítésének
támogatása.
 A térségi turizmus folyamatos szemléleti, szervezeti és innovációs fejlesztése.
 A TDM-hez kapcsolódó szemléletmód, szaktudás képviselete és népszerűsítése;
gyors és hatékony, valós értékcserére épülő szervezet létrehozása, és ennek
biztosításához szükséges 21. századi információs platform megteremtése és az
információáramlás biztosítása.
 A vendégek és vendégéjszakák számának növelése a térségben, szem előtt
tartva a fenntartható turizmust.
IV. Az együttműködési megállapodás tárgya
1. Felek a fent leírt célokkal egyetértenek és megállapodnak abban, hogy azok
megvalósítása érdekében együttműködnek, a célok megvalósítására irányuló
tevékenységeikről egymást tájékoztatják.
2. A Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a megyei területfejlesztési
tervdokumentumok tervezése során – figyelemmel a területfejlesztésről és a
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3.

4.

5.
6.

területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény rendelkezéseire – együttműködik
az Eger Térsége TDM Egyesülettel.
A Megyei Önkormányzat a megyei fejlesztési tervek turisztikai fejezete tartalmi
meghatározása során biztosítja az Eger Térsége TDM Egyesület bevonását a
társadalmasítás folyamatába.
A Megyei Önkormányzat tájékoztatja a megye településeinek polgármestereit és
szakembereit a megyét érintő aktuális turisztikai információkról, fejlesztési,
pályázati lehetőségekről.
A Megyei Önkormányzat támogatja a térségi szintű turisztikai marketing
tevékenység hatékony és eredményes megvalósítását.
A Megyei Önkormányzat igény esetén koordinációt biztosít szakmai egyeztető
fórumok (turisztikai kerekasztal, turisztikai konferencia) létrejöttéhez és
működtetéséhez, közreműködik a térséget népszerűsítő kiadványok (pl. szálláshely
katalógus, rendezvénynaptár) terjesztésében, segíti a térség kínálatának
megismertetését.

V. Fejlesztési- és működési hozzájárulás meghatározása
1. A Megyei Önkormányzat a jelen megállapodásban megfogalmazott célok
megvalósításához 2011. évtől kezdődően évi 50.000,-Ft azaz ötvenezer forint
összegű támogatással járul hozzá, melyet a tárgyév április 30-ig utal át az Eger
Térsége TDM Egyesület K&H Banknál vezetett 10401141-50526571-82821006
számú bankszámlájára.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a 2011-2015. évekre vonatkozó hozzájárulás
összegét, 250.000,- Ft-ot, azaz Kettőszázötven-ezer forintot a Megyei
Önkormányzat legkésőbb 2015. december 15-ig utal át az V.1. pontban megjelölt
számú számlára.

VI.

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

1. A megállapodás során a Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében egymást
értesítik az érdekkörükben felmerülő, jelen megállapodásra kiható minden lényeges
adatról, tényezőről és körülményről.
2. Felek a megállapodás teljesítése során tudomásukra jutott, a Felek érdekkörébe
tartozó információkat kötelesek bizalmasan kezelni, azokat harmadik fél
tudomására csak a másik Fél írásbeli hozzájárulásával hozhatják.
3. Felek a megállapodás értelmezésével kapcsolatban, vagy a megállapodás teljesítése
során keletkező véleménykülönbségek fennállta esetén a vitás kérdéseket
elsődlegesen tárgyalások, kölcsönös egyeztetések útján rendezik, és csak ezek
eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.
4. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Jelen megállapodást Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt aláírják.
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Miskolc, 2015. ……………. hó …..nap
………………………………..
Pataki Sándor
elnök
Eger Térsége Turisztikai Desztinációs
Menedzsment Egyesület

………………………………..
Török Dezső
a Közgyűlés elnöke
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat

Záradék:
Az Együttműködési megállapodást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése az 54/2015. (XI. 26.) határozatával elfogadta.

5.

Tájékoztató a megyei területfejlesztési tevékenységek előrehaladásáról és a
2014-20-as programozási időszakra való felkészülésről
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
08. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Kovács János főjegyző urat, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés! Az
Önkormányzatunk feladata a területfejlesztés, területrendezés, területi koordináció. E
tevékenységünk ellátását, az elmúlt néhány hónap szakmai feladatainak végrehajtását
mutatja be az alábbi tájékoztató. Augusztusban fogadta el a közgyűlés az Integrált
Területi Programunkat, és kapcsolódó dokumentumait, melyet ezt követően a
Nemzetgazdasági Minisztérium is jóváhagyott. Folyamatosan zajlik a 2014-20-as
programozási időszakra vonatkozó szakmai felkészülés, amely területfejlesztési
koordináció, területrendezési és szakmai koordinációs tevékenységünk mellett jelenti
azt is, hogy önkormányzatunk is nyújt be pályázatokat a feladatok ellátásának
elősegítésére. Ilyen a legutóbbi TÁMOP pályázat is, valamint a Holdudvarban
Vidékfejlesztési konferenciasorozat finanszírozására benyújtott pályázatunk. Aktív
szerepet vállalunk Nemzetközi Programokban, ilyen a szlovák-magyar, magyarszlovák- román- ukrán Nemzetközi Program. Döntéshozóként, és potenciális
pályázóként egyaránt meglévő külkapcsolatainkat is mindinkább a gazdaságfejlesztés
irányába súlyozzuk. Ellenőrzésre és lezárásra került emellett a 2013-14 évben
megvalósított ÁROP pályázat is, amely keretében egyebek mellett a Fejlesztési
Programunk és az ITP is készült. Eleget tettünk emellett az adat és
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információszolgáltatási kötelezettségeinknek is. Az előterjesztés a fent említett
szakterületekről szóló részletes tájékoztatást tartalmazza, ennek kérjük a
tudomásulvételét. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a 3
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 10 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem a Területfejlesztési Bizottság elnökét
ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, Közgyűlés.
Bizottságunk vita nélkül szavazott az előterjesztésről, 8 igen, és 3 tartózkodás mellett
elfogadta, és elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem a Ügyrendi és Mandátumvizsgáló
Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, Közgyűlés. Bizottságunk a tájékoztatót 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett tudomásul vette, és javasolja a közgyűlés számára tudomásul vételre.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
megtenni. Szűcs Erika képviselő asszony parancsolj.
Szűcs Erika Mária közgyűlési tag: Köszönöm a szót, Elnök úr. Tisztelt testület. Egy
picit folytatnám azt a diskurzust, ami a közbeszerzés kapcsán elindult. Nekem is az
tűnt fel, hogy milyen tömegű munka hárulhat a jövőben a Megyei Önkormányzatra.
Hírtelen eszembe jutott, hogy van nekünk egy Megyei Fejlesztési Ügynökségünk, és
az én eddigi tapasztalataim alapján ezek az ügynökségek pontosan azért jöttek anno
létre, hogy ezeket a projektmenedzsment feladatokat ellátják. Én most picit
szerepzavart látok, mert a Megyei Önkormányzat készül projektmenedzsmentre, a
Megyei Fejlesztési Ügynökség pedig pályázott, és projekteket hajt végre, hát szerintem
a normális fordítva lenne, de biztos végig gondolták Elnök úrék, úgyhogy
érdeklődéssel várom. Új ügyvezetőt is választott a testület a Kft. élére, tehát akkor
hogy is lesz a funkció megosztás, feladatmegosztás és miért pont így. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a kérdést. Mi is pályázunk, és
azon dolgozunk, hogy ha lehetőség van rá, hogy projektmenedzsment feladatokat is
végrehajtsunk, ugyanezt teszi a Fejlesztési Ügynökség is, kicsit árnyaltabb a helyzet.
Van nekünk egy Regionális Fejlesztési Ügynökségünk is, 33%-ban vagyunk
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tulajdonosai, Amely viszont csak a végrehajtásban, mint közreműködő szervezet a
2007-13-as időszakra vonatkozóan vett részt. A jövőben is az a terv egyébként, hogyha
olyan pályázat kerül kiírásra, amit az önkormányzat pályázhat meg, mi fogjuk
megpályázni, amiben a Fejlesztési Ügynökség tud részt venni, azt ő fogja
megpályázni. Egy olyan világot élünk, amikor a Kormányrendeletek ezt lehetővé
teszik. Úgy gondolom, hogy ezekkel a lehetőségekkel az önkormányzatunknak is élni
kell. Köszönöm. Káli Sándor képviselő úr parancsoljon.
Káli Sándor közgyűlési tag: Tisztelt közgyűlés, tisztelt Elnök úr. Az Ön előző
válasza értelmezte számomra akkor, hogy hogyan képzelik a projektmenedzsment
ellátást, ugyanakkor az is érzékelhető, hogy itt egy időkésésben vagyunk, tehát én úgy
gondolom, hogy nagyon fontos lenne, ha sikerülne kicsit az egyhelyben topogásból
kilépnünk. Hiszen az idő azért nagyon-nagyon gyorsan telik. A megvalósult
programokkal kapcsolatban egy olyan, amiben nagyon dicséretesek. Itt első sorban a
Felvidékkel kapcsolatban jelentős olyan programok jöttek létre, amelyek akár a
határátkelő helyeknél, akár a váraknál szemmel láthatólag komoly előrelépést
jelentenek majd. Az első tájékoztatójában is látszik, hogy nagy hangsúlyt fektetnek
erre. Kérdésem a klímabarát településekkel kapcsolatos, én azt tapasztalom, hogy
egyre többen, elsősorban pénzügyi okokból fával fűtenek. Nagyon sokáig az volt, hogy
a gázt azért vezessük be minden hová, hogy az ezzel kapcsolatos fűtési gondokat,
elsősorban a légszennyezést kiváltsuk. Itt pedig a települések nem nagyon tudják
szabályozni, hiszen az emberek saját maguk döntenek úgy, hogy ha nem tudják
megfizetni, akkor áttérnek a fával fűtésre. Erre van-e valami információ, mert ez
nyílván mindenféle klímabarátságot nagyon komolyan gátol. Köszönöm szépen!
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Ennek
szabályozása, mint ahogy elmondta nincs, mindenki önmaga belátása szerint teszi. A
Területi Operatív Program keretén belül abba az irányba próbálunk menni, a 4-es
bekezdés alapján, ami az energia politikáról szól. Egyrészt le van írva, hogy 2020-ig
mennyi MJ energia kibocsátást kell csökkentenünk. Ott az energetikai felújítások egy
része arról szól, ha épület felújításról beszélünk, hogy az ablakok a cseréje, épület
hőszigetelése, tetőszigetelése. A tetőre valamilyen szolár tető vagy valamilyen hő
termelő napelemeknek a beállítása, hogy földgáz fogyasztásra kitett és érzékeny
országunkat kicsit másik irányba vigyük el. Ezen túlmenően a TOP-on belül lesz olyan
lehetőség, ami arról szól majd, hogy napelem parkoknak a telepítése az
önkormányzatok részére, amely saját villamos energia fogyasztásukat fogja majd
csökkenteni. Mint Megyei Önkormányzat nem tudunk többet tenni a témában.
Energiapolitikáról illetve klímaváltozásról holnapi nap folyamán, éppen Szerencsen
lesz egy rendezvény, meglátjuk, mit tudunk tenni. Egyenlőre erre vagyunk képesek,
másra nem. Köszönöm szépen. Szűcs Erika képviselő asszony parancsolj.
Szűcs Erika Mária közgyűlési tag: Elnézést, hogy még egyszer szólok, de Elnök úr
szóba hozta a NORDÁT, és tekintettel arra, hogy mondta Elnök úr, hogy lezárul a
feladata, hogy van-e arra vonatkozóan már egyezség vagy elképzelés, hogy mi lesz a
sorsa 2016-tól.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a kérdést, folyamatos
egyeztetés van a NORDA vezetése és az irányító hatóság között. Ugyebár ők
szerződés alapján végzik a tevékenységüket. December 31-vel a NORDA felmond sok
dolgozónak, mert nem tudja őket tovább foglalkoztatni, illetve néhány fő
visszafoglalkoztatásával mostani elképzelés szerint, március 31-ig tud működni. A
feladata az lesz a visszafoglalkoztatott dolgozóknak, hogy teljeskörűen azt az
anyagállományt, azt az információs adatbázist, amit az elmúlt évben a 2007-13-as
projektek kapcsán elvégeztek, kiértékeltek, leellenőriztek, azt a Megyei
Államkincstárnak át kell, hogy adják, mert a jövőben a Megyei Államkincstár lesz
majd a felelőse ezeknek. Döntenie kell a 3 önkormányzatnak, hogy a jövőben mit
szeretne majd a NORDÁ-val, mint befutatott márka névvel, szakember gárdával,
milyen jellegű tevékenységet szeretne végezni. December 10-én lesz a NORDÁ-nak
az a közgyűlése, ahol a 3 megyei önkormányzat majd nyilatkozik arról, hogy a
jövőben hogyan, milyen módon szeretné a NORDA-t működtetni, fenntartani. Ebből a
szempontból elindítottuk a NORDA-t abba az irányba, hogy próbáljon meg piaci és
ipari szereplő lenni, hogy a több lábon állása meglegyen, ne csak az állami szektorból
legyen megrendelése. December 10 után talán többet tudok mondani. Köszönöm
szépen. Mást nem látok jelentkezni. A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat,
kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásul vételéről.
15 igen, 0 nem, 10 tartózkodás mellett a
közgyűlés tudomásul vette a tájékoztatót.
Köszönöm szépen.

6.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Lipták Attila tűzoltó dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
09. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke:
Köszöntöm az előterjesztő, Lipták Attila tűzoltó dandártábornok urat, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját valamint, Jaczkovics
Péter tűzoltó ezredes urat, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti
Főosztály főosztályvezetőjét. Felkérem Lipták Attila igazgató urat, hogy amennyiben
szükséges találja, egészítse ki a beszámolóját.
Lipták Attila tü. dandártábornok, igazgató: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés!
Köszönöm a lehetőséget, hogy az írásos tájékoztató anyag mellett, azon felül néhány
az írásos anyag elkészülte óta bekövetkezett eseményről illetve a jelenlegi
aktualitásokról szót ejthetek.
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Nos, az évünk továbbra is nyugodtnak, csendesnek számít, tűzoltói,
katasztrófavédelmi beavatkozások szempontjából. Bár az időjárás meglehetőségen
hektikus volt, nagyon száraz, és forró időszakok váltották egymást, nedves-hűvös
időszakokkal. Ennek ellenére sem a tűzoltási sem a műszaki mentési esetszámokban
extremitásokat, szélsőségességeket nem tapasztaltunk. Ugyanakkor azok a földtani
jelenségek, amelyeknek a megjelenését ez az időjárási hektikusság,
kiszámíthatatlanság fokozta, ez jelentős mértékben meghatározta a tevékenységünket.
Hiszen a tegnapi napig 34 vis major eseménnyel kapcsolatos eljárást tudtunk
lefolytatni. Ezeknek a vis major igényeknek az összértéke meghaladja az 500 millió
Ft-ot. Ez ugye önkormányzatban és egyházi ingatlanokban keletkezett károkat jelent,
amelyek vagy helyi vízkárokból vagy a bekövetkezett földtani jelenségekből
(földcsuszamlásokból, pince, partfal beszakadásokból) keletkeztek. Az összes
benyújtott vis major igényünknek a száma közelít az 50-hez. Eddig egy olyan 200
millió Ft körüli összeg az, amelyet a visszaellenőrzéseink során, Kormányhivatallal
közösen folytattunk le, úgy ítéltük meg, hogy nem jogos ezeknek a vis major
igényeknek a benyújtása.
Az önkéntesség fejlesztése terén egy komoly eseményünk volt az év folyamán, hiszen
Tokajban tartottunk egy olyan rendszergyakorlatot, ahol a hivatásos egységek közösen
együttműködve a megye biztonságát szolgáló önkéntes egységekkel egy olyan
széleskörű szakmai bemutatót- talán nevezhetem nyílt napnak is-tartottak, amely
nagyban szolgálja a diákoknak a felkészülését, és nagyban szolgálja azt a
törekvésünket, amely az önkéntesség további növelésére irányul a megyében.
Hiszen szeretnénk eljutni az állampolgárokhoz, tekintettel arra, hogy a jogalkotó
szerint is a katasztrófák elleni védekezés nemzeti ügy, és gyakorlatilag az
Országgyűléstől az egyes állampolgárig, illetékessége szerint mindenkinek tennivalója
van ebben. Szeretnénk növelni az állampolgárok veszélytudatos magatartását, és ez
által felkészíteni őket azokra a mindennapos veszélyhelyzetekre, amelyekkel
szembesülhetnek. Hogy megfelelően reagáljanak, időben reagáljanak és ezzel, amit
lehet, megelőzzünk és elkerüljünk.
Nos, ez a rendezvény közel 300 főt mozgatott meg, a gyakorlaton részt vevők számát
tekintve, az érdeklődés is roppant nagy volt, elsősorban középiskolai diákok
érdeklődtek a gyakorlat és a rendezvény iránt. Gyakorlatilag úgy tapasztaljuk, hogy az
ő megszólításuk a legkönnyebb és a legeredményesebb, de természetesen ezzel
párhuzamosan folytatunk diákfelkészítést, lakosság felkészítést már az óvodában is
illetve az általános iskolákban is.
Voltaképpen talán azért fontos kiemelni ezt a középiskolai felkészítést, hiszen 2016-tól
csak olyan középiskolai tanuló tehet érettségi vizsgát, aki az 50 órás közösségi
szolgálatot teljesítette. Én élek a gyanúperrel, hogy nem mindenki látta még
elérkezettnek az időt arra, hogy a közösségi szolgálatot teljesítse. Gyakorlatilag a
katasztrófavédelem valamennyi egységénél 13 helyen tudunk közösségi szolgálatra
lehetőséget biztosítani, 58 képzési intézménnyel vagyunk szerződésben. Én mégis arra
számítok, hogy a jövő év első negyedévében igen komoly rohamnak lesznek kitéve a
hivatásos tűzoltóságok, katasztrófavédelmi egységek, mert azok, akik eddig még nem
teljesítették, nyílván szeretnék még ezt pótolni.
A mentőcsoportok vonatkozásában szintén csatlakozva az önkéntességhez, azt a
tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy a létrejött-és ebben a tokaji rendezvényünk
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is aktívan részt vett- önkéntes települési mentőcsoportunk száma meghaladja a 60-at.
Ezek közül 44-en Nemzeti Minősítő vizsgát is tettek. Sok mindent megteszünk ennek
érdekében, akár állami pályázati források igénybevételét is, és megköszönöm
természetesen a Megyei Közgyűlésnek a támogatását is. Olyan eszközbeszerzésekre
nyílt lehetőség az év folyamán, amelyek egyrészt a beavatkozási képességet is
fejlesztik ezeknél a mentőcsoportoknál, másfelől pedig egységes arculatot, megjelenést
tudnak biztosítani a mentőcsoportjainknak. Tehát akár a megye bármely egységében
akár pedig az ország bármely részén kell a mentőszervezetek munkáját igénybe venni.
Gyakorlatilag látható, hogy ők Borsod megyéből, Borsod megye melyik tájegységéből,
területéről érkeztek.
Úgy tűnik, hogy a Katasztrófavédelmi Őrs Program, amelyről Elnök úr is a
bevezetőjében említést tett, beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Most legutóbb
október 1-vel a Mezőcsáti Őrsünk indult el, és az Őrs Program utolsó részeként, jövő
év közepén, számításaink szerint, el tudjuk indítani a Tolcsvai Katasztrófavédelmi
Őrsöt is. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az Őrs Programunknak ezt a részét
befejezettnek tekinthetjük, a jövő év közepén. Elmondhatom azt, hogy a statisztikai
adatok nagyon biztatóak, jelenleg 80 település több mint 71 ezer lakójának tudjuk
magasabb szinten biztosítani a mentő, tűzvédelmét. Ez azt jelenti, hogy az eddigi
tűzoltói vonulási idő az 50%-kal csökkent átlagosan. Én azt gondolom, hogy ez
mindenképpen
beszédes,
az
állampolgárok
biztonsága
szempontjából
elengedhetetlenül fontos.
Nos, szabályozás terén, tavasszal életbe lépett az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat,
ez voltaképpen azt jelenti, hogy akár külterületi, akár a belterületi égetéseknek a
szabályai új alapokra kerültek, belterületi égetéseknél alapvetően fontos, hogy helyi
önkormányzati rendelettel rendelkezzen a település, és csak így biztosítható, és így
végezhető belterületi kerti hulladékégetés is például. Néhány település van, de ezeknek
a száma folyamatosan csökken hathatós közreműködésünk eredményeként, ahol még
nincs ilyen önkormányzati rendelet. Bízom benne, hogy a jövő év elejére mindenhol
lesz, így gyakorlatilag a tűzbiztonság ezáltal is egy magasabb szintre tud lépni.
Tisztelt Közgyűlés! Azt gondolom, hogy a hivatásos Katasztrófavédelmi Szervezet
maximálisan helyt állt, bár még egyszer hangsúlyozom, hogy átlagos évnek tekinthető
2015 eddigi eltelt időszaka, és az az önkéntes képesség, amely egyre fokozottabban
jelen van a védelmi igazgatás rendszerében, szintén megnyugtató és úgy tűnik, hogy jó
eredménnyel, jó hatásfokkal tudjuk megszólítani az állampolgárokat a velünk való
együttműködésre, túl a polgárvédelmi kötelezettség alapján megalakított
polgárvédelmi szervezeteken. Tehát az önkéntesség egy olyan irány, amelyet időben
felismertünk és úgy tűnik, hogy jó irány. Ezt szeretnénk fokozni a jövőben is. Így
ehhez a Megyei Közgyűlési támogatási szinten rendelkezésünkre álló lehetőségeket
köszönöm, és kérem a Közgyűlésnek a jövőbeni támogatását is. Köszönöm, hogy
meghallgattak, további munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget kívánok. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen igazgató úr. Kérdezem
Jaczkovics Péter tűzoltó ezredes urat, kíván-e szólni? Nem.
Köszönöm szépen. A beszámolót egy bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és
Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
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Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. 13 egybehangzó igen szavazattal a bizottságunk 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. Szegedi Judit képviselő asszony parancsolj.
Szegedi Judit Katalin közgyűlési tag: Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Dandártábornok úr!
Köszönöm szépen a beszámolót. Igen részletes volt, és köszönjük az áldozatos
munkájukat. Én egy egészségügyi szakközépiskolában dolgozom és nagyon sok
gyerek megy Önökhöz önkéntes munkát vállalni, de ezt kiegészítve javasolnám, hogy
vegyék fel a Szakképző Centrumokkal a kapcsolatot az iskolákban bemutató tartása
érdekében. Nálunk különösen érdekes lenne ez, hiszen van elsősegélynyújtó
szakkörünk, mentőápoló képzés is folyik nálunk. Szeretettel várnánk Önöket egy
bemutatóra.
Lipták Attila tü. dandártábornok: Köszönöm szépen a lehetőséget. Természetesen
nagyon sok képzési intézménnyel van olyan kapcsolatunk, amely oda-vissza alapon
működik, tehát mi is szívesen látjuk akár nyílt napjainkon a diákokat, laktanya
látogatásokra. Nagyon szívesen szervezünk bemutatókat, de ugyanígy biztosított a
lehetősége is annak, hogy a képzési intézményekben mi a magunk bemutatásával részt
vegyünk. Élni fogunk a lehetőséggel. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Más jelentkezőt nem látok. Dandártábornok úr
köszönöm szépen a színvonalas beszámolót. Gratulálok az elvégzett színvonalas
munkához.
Lipták Attila tü. dandártábornok: Köszönöm szépen. Hazánkat szolgáljuk.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A beszámolóhoz nem tartozik határozati javaslat,
azonban kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a beszámoló tudomásul vételéről
25 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat
nélkül
a
Közgyűlés
tudomásul vette a beszámolót.

7.

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetéről
Előterjesztő: Molnár Anita, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi
Regionális Igazgatóság vezetője

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
10. sorszám alatt.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő Molnár Anita asszonyt,
a Turizmus Zrt. Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság vezetőjét és felkérem,
hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Molnár Anita: Nem kívánom kijavítani, amennyiben kérdés van, készséggel
válaszolok.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót Bizottságok nem
tárgyalták. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a Közgyűlés tagjait, hogy
amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Nyeste László
képviselő úr parancsolj.
Nyeste László közgyűlési tag: Köszönöm szépen a szót tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Átolvasva az anyagot, nagyon pozitív tendenciákat látunk itt az elmúlt
időszakra levetítve, és hogy mennyire növekedett a belföldi éjszakák száma, külföldi
vendégéjszakák száma, illetve, hogy átlagosan mennyit töltöttek a régióban a térségbe
érkező vendégek. Két részre bontanám a hozzászólásomat, az első része itt a korábban
is már említett Turisztikai Desztinációs Menedzsmentekkel kapcsolatos. Az anyag is
kitér erre, és én is úgy látom, hogy a Turisztikai Desztinációs Menedzsmentek egy
helyi, lokális szintű szerveződésre képesek, és közel sem tudják azt a lehetőséget
kihasználni, mint amire egyébként létrejöttek, itt nagyon őszintén az anyagban is
természetesen erről is szó van. Az első kérdésem az lenne, hogy az előterjesztő hogy
látja, hogy milyen úton lehetne ezeket a szervezeteket megerősíteni, hogyan lehetne
támogatni, hogy egy átgondoltabb, átfogóbb megyei és regionális koncepciónak
nagyon hasznos részelemei legyenek. És nyílván itt azért az látható, hogy az anyagi
források rendelkezésekre állnak és már itt is elhangzott, hogy ez a koncepció már elég
régóta él, még sincs az elmúlt 7-8 évben tulajdonképpen olyan érdemleges áttörés ezen
a területen, amit mindannyian várnánk. Nyílván azt is lehet látni. hogy itt a régiók
természetesen a vendégéjszakákért illetve a vendégekért versengenek egymással, és
nem is egyfajta együttműködés alakul ki, persze van erre is nagyon sok pozitív példa,
hanem sokszor inkább ellenérdekeltek a felek. Azt látom egyébként, hogy a növekedés
gátja elsősorban az hogy ahol vannak turisztikai attrakciók, ott nem minden esetben
van meg az a szálláshely kapacitási szolgáltatás, amelyért ide jönnének a térségbe
látogatók. A térségek sem tudják minden esetben kihasználni a lehetőségeiket.
Gondolok itt, a gasztronómiai lehetőségekre. Nyugat- Európában ennek egyébként
kiváló hagyományai vannak, egy-egy térségnek, egy-egy településnek külön
gasztronómiája van, külön borkultúrája van. És pont itt a régióban, egyébként erre
nagyon komoly lehetőségeket látnék, ebben nagyon komoly potenciál van, nincs
igazán jól kihasználva szerintem. A másik szintje nyílván ennek a kérdéskörnek az,
hogy a külföldi vendégek mennyire veszik komolyan és mennyire látnak lehetőséget
abban, hogy ebbe a régióba érkezzenek. Én azt látom egyébként, itt az orosz turistákra
szeretnék kicsit utalni, hogy elmennek az ország nyugati részére akár Hévízre is
tömegesen, vagy éppen a főváros környékén tömegesen jelentkeznek. Ebben a
régióban a földrajzi közelség ezt indokolná, azért fejlődik ugyan az elmúlt időszakban
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az orosz turisztika, de nem olyan mértékben, mint ahogy ezt elvárnánk, noha a
lehetősége ebben a térségben megvan. Nagyon fontosnak tartom, itt az előző anyagban
is szó került róla, hogy a kerékpár utak fejlesztése rendkívül fontos kérdés. Itt láttuk a
Balatoni régiónak az ez irányú fejlesztését, a Fertő tó körbekerékpározhatását. De itt is
vannak egyébként olyan lehetőségek főleg a Tisza tavi vagy Tiszai régió bekötése az
Észak-magyarországi terület dél-Borsodi térségbe, amit nagyon komoly átgondolt
stratégia alapján meg lehetne csinálni, és nyílván lehetne egy komolyabb szintre
emelni ezt az együttműködést. Szeretnék még egy kérdést feltenni zárásként.
Olvastam, hogy itt a Tisza Területi Ökoturizmusnak egyik elképzelése és terve, hogy a
Borsodi területen szeretnének létrehozni naturista központot, és ezt hogyan gondolják,
hogyan képzelik, milyen gondolatok vannak ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Képviselő
hölgyek, urak részéről több kérdést nem látok. Igazgató asszony nekem egy kérdésem
lenne. Azt látjuk, hogy az Észak-magyarországi régióban a vendégéjszakák száma is
és vendégek száma is 12-13%-kal több, mint az elmúlt időszakban. Megtudjuk-e
tartani a jövőt illetően? Illetve mit kell tennünk annak érdekében, hogy legalább
stagnáljon ez a növekedés vagy nagyobb mértékű legyen. Köszönöm.
Molnár Anita: Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm Önöket. Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Köszönöm szépen a kérdéseket, megpróbálok sorban válaszolni rá.
Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetekkel kapcsolatban érkezett az egyik
kérdés, hogy milyen úton lehetne támogatni őket. Valóban azt kell látni a nyugati
példákon okulva, hogy a fejlődés útja a fogadó területek tudatos stratégia mentén
történő fejlesztése, nem csak a marketing munka. Akkor tudunk versenyt tartani, vagy
nagyobb növekedést elérni a turizmus piacán, ha a meglévő fogadóterületeinket
professzionális szinten szervezzük. A Turisztikai Desztináció Menedzsment
szervezetek, elsősorban a helyi szintű szervezetek, a fogadóterületek fejlesztésével
kell, hogy foglalkozzanak és valóban azok a pályázatok, amelyek életre hívták ezeket a
szervezeteket, mégsem adtak lehetőséget teljes mértékben az infratrukturális
fejlesztésre és a szolgáltatások létrehozására. Éppen annyi forrást kaptak, hogy a
szervezetet létrehozzák, illetve a helyi szintű komplettírozás, termék szintű
komplettírozás jöjjön létre. Csak forrásokkal és HR támogatással lehet őket
megerősíteni. Azt jól lehet látni, hogy Magyarországon nagyon nehezen válnak
életképessé a térségi szintű szerveződések, és a regionális szintről még egyáltalán nem
beszélhetünk. Az nagyon lényeges ennél a szervezeti kérdésnél, hogy alulról építkező
szerveződésről és alulról finanszírozott szerveződésről van szó, és jelenleg a magyar
turisztikai szolgáltatók nincsenek abban a helyzetben, hogy akkora profitot
termeljenek, hogy még akár a helyi TDM-eket is eltartsák, illetve nagyon magas a
távolmaradók aránya. Már az is kielégítő, vagy jónak mondható a magyar helyzetben,
hogy 50%-a a turisztikai szolgáltatóknak az adott fogadó területen, belépett ebbe a
szervezetbe. Törekedni kellene arra, hogy minden turisztikai szolgáltató felismerje
ennek az összefogásnak a lehetőségét. Nyílván törekedni kellene, hogy több pénz
maradjon a vállalkozásoknál, hogy ők képesek legyenek egy ilyen menedzsmentet
fenntartani, hiszen a helyi menedzsment szervezetnek kell a térségi szervezetet
finanszírozni és így tovább.
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Kérdés volt a versenyhelyzettel kapcsolatban bár nem hozzám intézett kérdés volt.
Eger-Miskolc kapcsolata, én a turisztikai kapcsolatról tudok egy pici betekintést adni.
Azt kell látni Eger-Miskolc vonatkozásában, hogy egy bizonyos piacon, a belföldi
piacon, ők versenyben vannak, hiszen ők egymástól jól megkülönböztethető turisztikai
élményt tudnak adni. Egy bizonyos távolságból láthatóak ők egy desztinációnak, vagy
mondhatom így, hogy vagyunk mi láthatóak, mint Észak- Magyarország, vagy EgerMiskolc- Tokaj régió. Nemzetközi piacon fog létrejönni a versenyszövetség,
egyébként ezt a munkát támogatja Regionális Marketing Igazgatóságunk is, és arról
tudok beszámolni, hogy bár nincsenek együttműködések, konkrét akciók, promóciós
akciók lebonyolítása zajlik. Ebben az évben is már harmadik éve a lengyel piacon, a
szlovák piacon, a cseh piacon közösen kommunikál Eger térsége, és Eger városa és
Miskolc városa is, hiszen ez a térség 500 km-es távolságból, bizony egy
desztinációnak látszik, úti célnak, fogadóterületnek.
A nemzetközi érdeklődéssel kapcsolatban szeretnék annyi kiegészítést tenni, hogy a
vendégforgalmi adatok alapján 15% arányban részesedünk a nemzetközi piacból.
Alapvetően belföldi üdülőközönség látogat el az Észak-Magyarországi régióba, bár ez
a nemzetközi érdeklődés élénkül, a lengyel piac az, amely meghatározó. Szlovákiából
kiránduló turizmus jellemző, és sokkal inkább a cseh piacról fogunk vendégéjszaka
bővülést tapasztalni, nyílván a földrajzi közelség miatt. Orosz-ukrán vonatkozásban
azt kell látni, hogy nyílván a nemzetközi helyzetből is adódóan, leosztották egymás
között az úti célokat, és a földrajzi közelség is indokolja azt, hogy nálunk nem az
oroszok fognak elsőként belépni, hanem az ukrán vendégforgalom fog megélénkülni.
A továbblépésben a nemzetközi piacon én abban látom a lehetőséget, hogy a Magyar
Turizmus Zrt-nek van lehetősége a következő 3 évben a GINOP forrásokat lehívni,
amely 8-9 milliárd Ft értékű marketing büdzsét jelent. Ennek a hatása 2016-ban még
nem lesz érzékelhető, hiszen elsősorban kutatásokra lehet majd fordítani ezeket a
forrásokat. 2017-18-ban azonban az Észak-Magyarországi régió elsősorban az
egészségturizmus és aktívturizmus vonalán, termékben fog kommunikálni a
szomszédos országokban. Pl. a lengyel piacon, az eddigi rendelkezésre álló
forrásoknak a három-négyszeresét tudjuk elkölteni majd promóciós célra, én ebben
úgy látom, hogy áttörés kell, hogy legyen majd a vendégforgalom mutatókat illetően.
Kerékpáros turizmussal kapcsolatban megerősíteni szeretném, hogy bár sokáig vitattuk
azt a kérdést, hogy hegyi kerékpározásnak vagy országúti kerékpározásnak lenne e
létjogosultsága nemzetközi piacon főleg a földrajzi közelség miatt, mondjuk
Szlovákiában. Sikerült alkalmaznunk tavaly, illetve ebben az évben egy szlovákul
beszélő menedzsert, aki mind a cseh piacon, mind a szlovák piacon képviselte ezt a
turisztikai régiót. A nagyközönségi visszacsatolás alapján, egyértelműen elmondható
az, hogy van igény már Szlovákiából, Csehországból is erre a típusú kerékpáros
infrastruktúrára és szolgáltatásokra és programra. Nagyon nagy lépéseket tesznek a
kerékpáros infrastruktúra fejlesztésében a térségeink, ami szintén versenyelőnyt fog
jelenteni, mind Zemplén vonalon, mind Mátra vonalon, a Bükkről nem is beszélve.
Hihetetlen potenciálok vannak. A Tisza-tó- Hortobágy élménykerékpárút lesz a
legnagyobb várományos a sík vidéki kerékpározás vonatkozásában. A dél-borsodi
térségnek egyértelműen ez a lépés az, amelyet meg kell tenni, hogy bekapcsoljuk a
vérkeringésbe. A naturista strand és kemping projektet azért tartjuk picit a
gondolatban, mert a dél-borsodi települések keresik a turisztikai piacra lépésnek a

36

lehetőségeit, és meggyőződésem, hogy ezt csak egy nagy beruházással, nagy attrakció
fejlesztéssel, szálláshely fejlesztéssel lehet elképzelni. Mindig annak van egy
lépéselőnye, aki nagyon tudatos piaci résben gondolkodik. Egyébként ez egy 5 éves
vagy talán 8 éves projekt ötlet, amelyet a Tiszabábolnai Önkormányzat komolyan
tárgyalt annak idején. Azt kell tudni, hogy egyébként Balatonberény az ő
testvérvárosuk, ahol szintén naturista strand működik. Mi megmosolyoghatjuk ezt a
projekt ötletet, ugyanakkor látni kell, hogy egy ilyen ökotudatos, környezettudatos
zöld régióban abszolút létjogosultsága lenne egy ilyen típusú célcsoport specifikus,
tematikus infrastuktúrának, egy vonzerőnek, amit gyönyörűen lehetne marketinggelni
és visszaigazolná a piac, mert hatalmas kereslet van erre a kínálatra, és bizony KeletMagyarországon erre nincsen példa.
Elnök úr intézte még a kérdést hozzám, hogyan látjuk, a 10-12 %-os bővülés mennyire
tartható, ugye ez a dinamika jellemzi már 2-3 éve a régiót, tehát várható ez azért
csökkenni fog. A trend vonalak igazolják vissza, hogy a növekedés tovább fog tartani,
a felső korlátja talán a kapacitásokban van. A megfelelő minőségű szálláshelyekre, a 4
csillagos és a magasabb minőségű szálláshelyekre van leginkább kereslet, akik
képesek 95-98 %-os kihasználtsággal is működni. Tehát mi az Üzleti Tervünkben
6,5%-os vendégforgalom bővülést jeleztünk 2016-ra, így a további 9 vagy 8 turisztikai
régióhoz képest, Észak-Magyarország vállalta be a legnagyobb növekedést. Úgy
gondoljuk, hogy a beruházások indokolják azt, hogy ilyen optimistán tekintsünk a
2016-os évre. Köszönöm szépen.
Török Dezső a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen igazgató asszonynak a válaszát. Több kérdést nem látok a képviselő
hölgyektől, uraktól. Kérem a Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató
tudomásul vételéről.
25
igen
egyhangú
szavazattal
közgyűlésünk
tudomásul
vette
tájékoztatót. Köszönöm szépen.
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a
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Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye innovációs helyzetéről
Előterjesztő: Kövy Katalin, a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális
Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
11. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő Kövy Katalin asszonyt
a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét, és felkérem amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a beszámolót.
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Kövy Katalin, NORRIA: Nem szeretném kiegészíteni, de ha kérdés van, szívesen
válaszolok.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen igazgató asszony. A beszámolót
egy Bizottságunk tárgyalta, felkérem a Területfejlesztési Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt polgármester út,
Közgyűlés. Kövy Katalin asszony a bizottságunkon részletesen beszámolt az
elkészített anyagról, illetve magáról a NORRIA Nonprofit Kft-nek a helyzetéről is,
melyet köszönünk és bizottságunk 11 igen szavazattal tudomásul vette, elfogadta ezt a
beszámolót. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, és a
közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, legyenek szívesek azt
megtenni. Káli Sándor képviselő úr parancsoljon.
Káli Sándor közgyűlési tag: Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Elnök úr. Ahogyan ígértem
igazgató asszonynak, megismétlem azt a kérdést, ami a bizottsági ülésen is elhangzott.
A statisztikai adatokból, amiket Ön hozott, egyértelműen az látszik, hogy csökkenő
tendencia van, nem csak a mi térségünkben, hanem általában mondjuk úgy, hogy a
vidéki városok jelentős részében. Ezzel kapcsolatban okokról, esetleges
gyógymódokról tudna-e szólani. Még egy dolog, újra gondolás kapcsán eszembe
jutott, de ebben lehet, nem Ön tud válaszolni, hanem inkább majd megkérdezném
Csiba Igazgató urat, hogy annak idején mi nagyon erősen forszíroztuk és többek között
a Megyei Kórház területén létrejött egy olyan nanotechnológiai laboratórium, fejlesztő
rész, ami nagyon biztatóan indult, és ismereteim szerint, ez ma már nem működik,
ennek okairól, ha hallhatnánk. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr, más jelentkezőt
nem látok. Igazgató asszony legyen szíves a mikrofonhoz fáradni.
Kövy Katalin: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Ahogy Káli Sándor úr említette a
bizottsági meghallgatáson is feltette ezt a kérdést. Tulajdonképpen ugyanazokat az
indokokat, okokat tudom itt is most részletezni és elmondani Önöknek, amit ott
mondtam. A kérdés ugye az, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében csökkenő
tendenciát mutat a kutatás-fejlesztés. Ez egyértelműen látszik a Kutatóőrs fejlesztési
munkahelyek számából és a K+F munkatársak számának alakulásából. Az utóbbi
években venni leginkább észre ezt a kutatás-fejlesztési területen bekövetkező
csökkenést. Most én úgy gondolom, hogy ennek kettős oka van. Az első az, hogy a
megyében első sorban, a Kutatás-Fejlesztést emelhetjük ki, természetesen ez abból
adódik, hogy a megye tradicionálisan egy ipari megye. A műszaki kutatásfejlesztésben a mérnökök, a technikusok a képzett munkaerő, ezt K+F-be
segédszemélyzetnek hívjuk. Elvándorlás figyelhető meg a megyéből, ez az elvándorlás
több irányú, egyrészt tapasztalható Budapest irányába jelentős elvándorlás, másrészt
tapasztalható akár az ország távolabbi pontjai felé, itt említeném elsősorban Győrt, ami
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évek óta bekövetkezett, illetve most már Kecskemét is egy húzó térség a fiatalok
számára. Ennek az oka egyértelműen a bérekben keresendő, bár az előbb azt a szót
mondtam, hogy fiatalok, itt nem teljesen csak a pályakezdőkről kell beszélnünk,
hanem a megfelelő végzettséggel rendelkező munkaerőről. A tapasztalt mérnökökre
ugyanúgy vonatkozik ez a húzóhatás. Itt igaziból már arra nem is térnék ki, hogy a
friss diplomások egy része már el is hagyja az országot egy-egy csábítóbb és
jelentősen magasabb keresetet nyújtó állásért. Úgy gondolom, hogy annak a száma
nem fogja befolyásolni a megye munkaerő piaci és innovációs helyzetét.
A másik okot én abban látom, hogy a vállalatoknál az innovációs hajlandóság elég
alacsony, nagyon sok vállalattal vagyunk kapcsolatban, természetesen ezeknek a
száma jelentősen Miskolchoz vagy Borsod megyéhez köthető, nagyon sok interjút
folytatunk velük, különböző célokból, és mindenhonnan az köszön vissza, hogy
érdekelné őket az innováció, érdekelné őket a kutatás-fejlesztés, de nincs megfelelő
keretük hozzá, nincs megfelelő lehetőségük hozzá. Egyrészt azért, mert mondjuk egy
kis vagy középvállalkozás is, és itt a mikro vállalkozásokról ne is beszéljünk. Egy
kutató- fejlesztő munkahely kialakítása jelentős költséggel jár. Egyrészt fenn kell
tartani, alkalmazni kell ezt végző embereket, fejlesztőket, illetve a megfelelő
infrastuktúrát is biztosítani kell a megfelelő munkakörhöz. Tehát ez egy teljesen önálló
munkakör, a gyártásba, termelésbe ezek az emberek közvetlenül nem vonhatók be. Az
eredmény a K+F-ben és az innovációban is, csak később jelentkezik. A vállalatok
viszont akkor szeretnék hozni az eredményeiket, amikor a termelés folyik. Ráadásul a
K+F az egy eléggé kétoldalú folyamat, mert mind maga az egész fogalom is takarja,
hogy kutatás-fejlesztés. Előre ugyan megvan az elképzelés, de hogy annak mi a
kimenetele, az soha nem biztosítható. Én olyan megoldást látnék ez utóbbira, hogy
egyrészt az Operatív Programok forrásainak jobb kihasználására kéne törekedni és
ösztönözni a vállalkozásainkat, másrészt akár adókedvezményekkel akár állami akár
önkormányzati adókedvezményekkel vagy egyéb beavatkozásokkal lehetne segíteni,
hogy ösztönözve legyenek a vállalkozások a kutató-fejlesztő munkahelyek
létrehozására, illetve az innováció bevezetésére, mert más fejlesztés eredménye és
K+F eredménye is bevezethető természetesen egy-egy vállalkozásnál, mint innováció.
Ami akkor jó, ha nem csak az adott vállalatnak hoz hasznot, hanem a környezetének,
illetve a szélesebb környezetének, akár régiónak vagy országos vonatkozásban is,
illetve ha az kivihető külföldi piacra.
A nanotechnológia kérdés kapcsán valóban nem tudok hozzászólni. Tudom, hogy
létezik vagy létezett ez a centrum, vagy ez a központ ott. Én úgy gondolom, hogy
ebben nem én vagyok az illetékes. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen igazgató asszony. Csiba Gábor
képviselő úr parancsolj.
Dr. Csiba Gábor közgyűlési tag: 6 évvel ezelőtt megalakult a Bay Zoltán Kutató
Intézet a Megyei Kórház, és a Miskolci Egyetem közreműködésével egy
NanoTechnológiai Központ a Megyei Kórház területén, amely a fenntartási időszakon
túl van. Tehát jelen pillanatban nevezzük így, hogy nem működik, de ez nem igaz,
mert pontosan ma van Kecskeméten egy TÁMOP 4.2.6 nevezetű projektnek a záró
konferenciája, amely a K+F+I fejlesztési lehetőségekről szól. Pont erről, ennek az
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együttműködésnek az újraélesztéséről számol be a kórház képviseletén belül a Bay
Zoltán Intézetnek a vezetője. Olyan szinten van ez, hogy egy kihelyezett tanszék
formájában fog működni, tehát a Miskolci Egyetem, a Bay Zoltán Intézet, a Megyei
Kórház illetve egy nem Magyarországi közreműködő révén fogjuk ezt továbbvinni
reményeink szerint éveken keresztül, mert a H20-20 programban komoly forrásokat
lehet találni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. A beszámolóhoz
nem tartozik határozati javaslat. Több képviselőt nem látok jelentkezni, azonban
kérem a Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a beszámoló tudomásulvételéről.
23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a
közgyűlés
egyhangúlag
elfogadta.
Köszönöm szépen igazgató asszony.
Kövy Katalin: Köszönöm szépen.

9.

Tájékoztató
alakulásáról
Előterjesztő:

Borsod-Abaúj-Zemplén

megye

demográfiai

helyzetének

Grábics Ágnes, a Központi Statisztikai Hivatal Miskolci
Főosztályvezetője

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
12. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő Grábics Ágnes
asszonyt, a Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Főosztályának vezetőjét, valamint
Fejes László urat statisztikai tanácsadót. Felkérem Grábics Ágnes asszonyt, hogy
amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Grábics Ágnes, KSH: Nem szeretném, de ha kérdés van, szívesen válaszolok.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót egy
bizottságunk tárgyalta, kérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. A Bizottságunk 13 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, hogy amennyiben kérdésük, véleményük van, legyenek
szívesek azt megtenni. Pasztorniczky István képviselő úr parancsoljon.
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Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés,
tisztelt főosztályvezető asszony. Nem lehet nem megszólalni a demográfia témában,
olyan képviselőnek, mint én, aki a legnagyobb népességcsökkentéssel sújtott járás
székhelyén lakik, sőt ott vagyok önkormányzati képviselő. A Sátoraljaújhelyi Járás
népessége 20 %-kal, pontosabban 17,9 %-kal csökkent az elmúlt 14 évben. És tisztelt
képviselő társaim, ebben a 17,9 %-ban az Önök, de ha úgy tetszik a mi munkánk is
benne van, és itt polgármester urat, és képviselő társamat is meg kell szólítanom, mert
ez a mínusz 17,9 % az Ő munkájának is egy mérőszáma, mely nem feltétlenül pozitív.
Hiába csinálnak látványos fejlesztést sok milliárdból, ha az ott élők nem látják ennek a
hasznát, és elmenekülnek. Sajnos ez eredménye az Önök önkormányzásának és az
elmúlt 8 évnek is és az elmúlt 25 évnek is, de sorolhatnám tovább 100 évre
visszamenőleg is. Mindenesetre szomorú, hogy a mi kistérségünkre ez egy jellemző
szám, és ebben vagyunk listavezetők. Persze számos egyéb aggasztó jel is kiolvasható
ebből a beszámolóból, vagy tájékoztatóból, amit egyébként köszönünk szépen, mert
azt kell, hogy mondjam, hogy objektív és nem próbálja elkendőzni azokat a negatív
tényeket, mint az egyes térségek elnéptelenedése, elöregedése vagy más térségek
túlzott népesség növekedése. Ez utal a megyén belüli szakadékok növekedésére,
sajnálatos módon, ami nem csökken, hanem növekszik, meg arra a lakosság cserére is,
ami a városainkban folyik. Onnan elköltöznek a tanult, szakképzett, dolgozni akaró
városlakók is, akiknek a helyét persze betöltik az elnéptelenedő vagy éppen
túlnépesedő falvakból az itt megélni vágyó belföldi migránsok. Tehát aggasztó jelek
vannak, ezekkel az a baj, hogy ezek a tendenciák nem látszanak megfordulni, El kellett
ezt mondanom, ezzel együtt köszönjük szépen, és a jövőben is számítunk ilyen
tartalmas és korrekt anyagokra. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Miklós Árpád
frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Miklós Árpád frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Szinte úgy látszik,
mintha egész Európa a szakadék felé gyalogolna, ha demográfiai helyzetét nézzük.
Tudjuk jól, hogy ha ez így marad, akkor egy egészen más nép fogja betölteni a
kiöregedett, kihaló embereknek a helyét. Na, most, hogy a mi megyénkben is ilyen a
helyzet, ezen mindenképpen változtatni kell, ha azt akarjuk, hogy legyen jövőnk. Én
azt mondom, hogy ennek fő oka, hogy a pénz nem tölti be a legfontosabb feladatát,
már pedig szerintem a pénznek a legfontosabb feladata az, hogy mindenki lelkesen
csinálja azt, amihez ért. Tehát első sorban meg kéne fizetni azt, aki tisztességesen
dolgozik, van szakértelme. Ez a legfontosabb feladat, a munkakerülés segélyezése meg
az ötvenezredik feladat. Mert ha ez így marad, akkor folytatódik az a tendencia, hogy
jól képzett emberek elvándorolnak, a segélyre várók száma megnő, és ez egy
összeomláshoz fog vezetni. És meggyőzően a politika az oka annak, hogy ez a
minőségromlás is bekövetkezik. Én iskolában tanítok, ott le lehet mérni a helyzetet, ott
is csak az van, hogy kevesebb, mint a fele annyi gyerek jár pl. a Szentpáli
Szakközépiskolába, mint 20 évvel ezelőtt, és azoknak sokkal nagyobb százaléka bukik
meg, tehát a minőség is romlik. Tehát, ha ezen nem változtatunk, végünk van. Ebben a
tudomány fejlettsége mellett a politika a hibás, hogy ez így lehetett, így van, úgyhogy
ezen változtatni kell, és főleg a politikusoknak kell változtatni.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Káli Sándor
képviselő úrnak adom meg a szót.
Káli Sándor közgyűlési tag: Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Elnök úr. Önnek
főosztályvezető asszony, tulajdonképpen olyan kérdésekre kellene válaszolni, ami
nemzet kérdés, tehát én csak egyet tudok, amit talán Önnek feltehetek. Akik külföldön
dolgoznak, és itthon vannak bejelentve, ezek mondjuk hogyan foghatók fel, mert én
szerintem ezek még jobban rontják a számokat, mert valószínűleg egy csomó
fiatalember itt van Borsod- Abaúj-Zemplén megyében bejelentkezve, és ugyanakkor
az, hogy ők hol vannak, sajnos a számok mutatják. Életem egyik legkeserűbb
tapasztalata volt, a Gyermekszegénységi Konferenciát a Palotaszállóban rendezték,
azért, mert a kutatók nem jöttek volna el egyébként, ha rosszabb körülmények között
tartják ezt a konferenciát. Az anyagnak egy furcsa sajátossága, hogy az ezerszer
elátkozott, úgynevezett átkos szocializmus az utolsó kísérlet, amikor még a 70-es
években a születendő gyerekekkel meg lehetett állítani a népesség fogyást, sőt ugye ott
van egy pozitív adat a 80-as évek elejéig. Lennének olyan információk, amikre a
fiatalok figyelmét fel kellene hívni. A gyermeknevelésnek a költségei horribilisek.
Tényleg azt tudom mondani, hogy az vállal ma gyermeket, aki egyrészt nyílván
szeretné, hogy legyen, a másik, aki nem gondolja végig, hogy milyen horribilis
költségei lesznek. Sok országban nagyon odafigyelnek az anyák munkahelyi
lehetőségeire, A Bosch cég is ügyel arra, hogy ott legyen az óvoda, hogy be tudják
vinni a gyermeket. A jelenlegi országvezető pártoknak csak azt akarom a szemére
vetni, hogy ezzel sokkal alaposabban kellene foglalkozni, egészen lemenni azokhoz az
alapvető tényekhez, amelyek miatt a gyermekvállalás ilyen mértékű. Az utolsó, amit
mondani akarok, hogy a magasabb végzettséggel rendelkezők gyermekvállalása egyre
rosszabb.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Szegedi Judit
képviselő asszonynak adom meg a szót.
Szegedi Judit Katalin közgyűlési tag: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt közgyűlés.
Káli képviselőtársam beszámolójához csak annyit szeretnék mondani, hogy ez a
bolsevista, liberális irányzat nagyban befolyásolja a születési hajlandóságot, de nem
ezért kértem a szót, hanem van a beszámolóban egy találó kis statisztika. A haláloki
statisztikában vezető halálokok között szerepel a keringési rendellenesség az el
halálozottak igen magas aránya, 50% körül szenvedett ebben.
Köztudott, hogy az életmóddal befolyásolni lehet az egészségünket. Az életmódba
beletartozik a lakhatás, a munkahely, hogy milyen lehetőségei vannak az embereknek,
hogy szegénységben él, esetleg mélyszegénységben, és stresszes életmódban.
Köztudott, hogy a keringési rendszer betegségeinek egyik vezető tényezője a stressz.
Az a helyzet, az a légkör, melyben élnek az emberek, a félelem, hogy megmarad-e a
munka, van-e lehetőség, hogy betudják-e osztani a pénzüket, hogy a gyerekeket
tudják-e iskoláztatni, nagyban meghatározza, hogy lesznek-e betegek. A strock, az
agyi keringési elégtelenségek miatt, ilyen magas a haláloki statisztika. Tehát ha azt
szeretnénk, hogy ez változzon, akkor mindenképpen olyan lehetőséget kellene
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biztosítani nem csak Borsod megyében, hanem országos szinten is, hogy az emberek
biztonságban érezzék magukat a hazájukban, hogy biztosan vállaljanak, merjenek
vállalni gyerekeket, mert azért ez is az oka annak, hogy bizonytalan itt az élet. Ez az
oka annak is, hogy elvándorolnak külföldre. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a
tendencia megmutatkozik az ápolók statisztikájában is. A jelenlegi 40-45 év az
átlagéletkor. Ha ezek az ápolók elmennek nyugdíjba, esetleg el kezdenek vándorolni
külföldre vagy az ország nyugati részébe, ahol nem csak az anyagi megbecsültség,
hanem egy szubjektív jó lét is megvan, ahol adnak lakást, és biztonságosabban tudják
megélni a mindennapjaikat pl. ez az ágazat nem tudom, hogy hogyan fog tovább
működni. Köszönöm szépen. Nagyon szép, pontos beszámoló volt egyébként.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő asszonynak a
hozzászólását. Szamosvölgyi Péter képviselő úrnak adom meg a szót.
Szamosvölgyi Péter közgyűlési tag: Köszönöm szépen Elnök úr. A Káli Sándor
képviselő társam által elmondottak nagy részével egyet értek, de egy dologra
felhívnám a figyelmet. Az összehasonlítás a 70-es, 80-as évek és a jelenlegi időszak
között azért nem helyes, mert akkor a határok nem voltak kinyitva nyugat felé. Akkor
lett volna izgalmas ez az összevetés. Ha akkor is megtehették volna a fiatalok, hogy
Nyugat-Európába mennek, lehet, a jelenlegi populáció akkor se lett volna több, de
ezen csak filozofálni lehet, eldönteni nem. Képviselőtársaim, azt gondolom, hogy a
fiatalok Nyugat-Európába vagy országon belül keletről-nyugatra való áramlásának
nem minden esetben a politika és a politikai irányzatok az okai. Van itt egy másik
kérdés is, hogy a fiatalok neveltségi szintje hazaszeretetre, otthonhoz, családhoz,
hithez való nevelése, ragaszkodása szemben áll a média által nyújtott és elvárt
trendhez. Tehát manapság amit látunk a televízió különböző csatornáin, kereskedelmi
csatornáiban, ha valaki már két jó szót tud szólni két káromkodás között, akkor úgy
hívják celeb, és ha az lesz, akkor hatalmas vagyonra tesz szert. Az évtizedek alatt
hozzászoktak a fiatalok ahhoz, hogy odategyék a mércét. Ők is szeretnének tehetősek
lenni, lehetőleg gazdagok, és nem az életük második felében, lehetőleg minél közelebb
az iskola elvégzése utáni időszakhoz. Ennek az az eredménye, hogy az itt felajánlott
munkahelyek és az azzal járó fizetés, mely lassú, lassan biztosítható egzisztenciát
jelent, szemben Nyugat-Európai munkavállalás esetén kapott jövedelemmel. Ezért sok
esetben választják ezt. Azt is látom, hogy egyre többen csalódnak, hiszen ott sem
fenékig tejfel a történet, de mindig óriási a csodavárás és sokszor diplomás, egyetemet
végzett fiatalok mennek el olyan munkakörbe dolgozni, például Londonba, amiért
felesleges volt tanulni, és az államnak felesleges volt pénzt beletenni a tanulásába. Sok
esetben például ez is az oka annak a helyzetnek, ami kialakult. A másik pedig a példa,
hogy mi mit teszünk hozzá. Én speciel, csak hogy magamról is egy pár szót, nekem a
két fiam Sátoraljaújhelyben született, és jelen pillanatban is Sátoraljaújhelyben él.
Mind a két fiamnak két gyermeke van néhány évi házasság után, én azt gondolom,
hogy ők mindent elkövetnek, azért, hogy a város fiatal, erős emberekkel teljék meg.
Ellenkezően Pasztorniczky képviselőtársam családtagjaival, ha jól tudom. Azt is
mondta Pasztorniczky képviselő társam, hogy a én munkámat is minősíti a lakosság
népességi helyzete Sátoraljaújhelyben, mondhatjuk ezt a kistérségre is, hiszen a
társulás elnöke voltam, enyémet is minősíti, bizonyára a képviselőtársamat nem
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nagyon minősíti. Elindult polgármester jelöltként, az Ön válaszait úgy méltányolták a
szavazók, hogy negyed annyi szavazatot kapott, mint én, ha jól tudom. Tehát a
legvégén csak azt tudom mondani, hogy játszunk el, vagy inkább ne játszunk el azzal a
gondolattal, hogy mi lett volna akkor, ha Ön vezeti a várost 18 éven keresztül.
Bújócskázhatnánk néhányan a városban a 16 ezer ember helyett.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úrnak a felvetését.
Pasztorniczky István kér szót, parancsolj.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Személyes érintettség
kapcsán kértem ismételten szót. Azt még nem is mondtam el a felszólalásomban, hogy
persze nem csak az elhibázott fejlesztés politika eredménye ez a nagymértékű
népesség csökkenés. Itt a látványfejlesztések erőltetésére gondolok, amely nem
feltétlenül a lakosság hasznát szolgálja. Átvitt értelemben persze lehet igen, de benne
vannak azok a magatartásbeli vagy reakcióbeli nyilvánulások is, mint annak a hatalmi
gépezetnek a működtetése, ami a legkisebb kritikát is megpróbálja megtorolni,
elüldözi azokat, akik nem tapsolnak elég hangosan. Ennek is nagy szerepe van abban,
hogy 17,9 %-kal csökkent a népesség a sátoraljaújhelyi kistérségben. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Miklós Árpád
frakcióvezető úr parancsoljon.
Miklós Árpád frakcióvezető: Elnézést kérek, hogy újra szólok, de csak egy kérdést
szeretnék föltenni. Én szívesen láttam volna egy nemzetiségi kimutatást is, itt a
statisztikai adatok között, hogy hogyan változott a megye lakossága a nemzetiségi
arány. Úgy a cigány, szlovák, német nemzetiségiek részéről. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr, ezeket csak
bizonyos időközönként mondják el, amikor népesség kutatás van. Főosztályvezető
asszony kíván reflektálni bármire is? Legyen szíves a mikrofonhoz fáradni.
Népszámlálás alkalmával kérdezzük meg a nemzetiségi hovatartozást és akkor is
nagyon sokan eltagadják.
Grábics Ágnes: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Alapvetően Káli képviselő úrtól
kaptam néhány olyan kérdést, amire vagy tudok válaszolni, vagy nem, de nekem
címezte. A külföldön dolgozó hazai bejelentett állampolgárokról, szintén csak ahogy
azt ahogy Elnök úr említette egy csomó részletes adatot megkérdezünk. Többek között
a 2011-es népszámlálás kérdőívén is volt egy olyan kérdés, hogy tartósan külföldön
élő dolgozó családtag, ezeket a 2011-es népszámlálás adataiból, meg tudjuk mondani.
Sajnos népszámlálások között ilyen részletezettségű kimutatásunk nincsen. Csak a
bejelentett állandó vagy ideiglenes lakcímekre tudunk hagyatkozni a népesség
továbbvezetésénél, de 2011-es adatokban lehet kutakodni, ezek a hivatal honlapján
megtalálhatók.
A 70-es, illetve a 80-as évek pozitívumai említésre kerültek, ezeket az anyagokban is
tárgyaljuk, azért szeretném felhívni arra a figyelmet, mint ahogy az írásos
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előterjesztésből is olvasható, az úgynevezett „ratkó gyerekek” születési adatai, szülési
adatai, azok hozták a korábbi évek elvárásait. Ezért volt az, hogy a 70-es évek
közepétől egészen a 80-as évek elejéig igen kedvező élve születési számokat produkált
a magyar népesség. Ugyanez az elvárás a „ratkó unokákkal” szemben fogalmazódott,
illetve mindenki bízott benne, hogy a romló népesség demográfiai adatokat egy picit
újítani fogják ezek az unokák. Sajnos ez nem következett be, pontosan olyan okból,
amit Önök is említettek, illetve mi is írtunk az anyagban. A születések, a szülések
vállalása egyre inkább kitolódik, részben társadalompolitikai okokból, részben pedig
olyan okokból, hogy tovább tanulnak a fiatalok, nyílván amíg önálló egzisztenciával
nem rendelkeznek addig megpróbálják elhalasztani a szüléseket, és demográfusként a
kollégáim pontosan tudják, hogy az első szüléseknek a minél későbbi vállalása sajnos
a többedik gyermekek megszületését akadályozza, biológiai és egyéb okokból.
A halálokoknál valóban sajnos vezető halálok és igen magas számú a keringési
rendellenesség, különösen a hölgy lakosságot érinti. Nemzetiségi kimutatás, mint
ahogy Elnök úr nagyon helyesen mondta, egyedül népszámlálási adatokból áll
rendelkezésre. A beszámoló a 2014 év demográfiai folyamataira vonatkozott.
Népszámlálási adatokat csak nagyon érintőlegesen használtunk, de természetesen
bármelyikük érdeklődik ezek után az adatok iránt, szintén a KSH honlapján
településszintű részletezettségben többféle megkülönböztetésből nemzetiségi adatok
rendelkezésre állnak. Köszönöm szépen.
Török Dezső a közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem látok. A tájékoztatóhoz nem tartozik
határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató
tudomásul vételéről.
23 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett a
Közgyűlésünk elfogadta a tájékoztatót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen a színvonalas tájékoztatót
főosztályvezető asszony.

10. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében működő Irodájának munkájáról
Előterjesztő: Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Északmagyarországi Regionális Iroda igazgatója
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
13. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő Deé András urat, a
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Észak-magyarországi Regionális Iroda
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igazgatóját és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a
tájékoztatóját. Parancsoljon igazgató úr.
Deé András, Széchenyi Programiroda: Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A Széchenyi
Programiroda immár 4 éve jelentkezik Önöknél tájékoztató megtartásával. Igazából
újdonságot nem akarok mondani, néhány változásra szeretném felhívni a figyelmet,
amiről természetesen az anyagban is említést tettünk. Legfontosabb dolog az, hogy az
a fajta, térítésmentes szakmai segítségnyújtás ami a működésünk alapja, gerince, az
olyan mértékben változott meg a 2015-ös évben, hogy célirányosan kellett kimennünk
azokhoz a projektekhez,melyek elakadtak, azért, hogy a forrás felhasználás maximális
legyen. Ezekre a felhívást, a felkérést az IH közvetlenül adta a központunknak, és
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is így kerestük meg azokat a kedvezményezetteket,
amelyeknél valamilyen oknál fogva elakadás történt. Segítettük őket abban, hogy a
projektjüket végig tudják vinni, és az abszorpció az közelítsen és elérje a 100%-ot. Ez
az első és legfontosabb. Nyílván megjelentek az új projektek is, ezzel kapcsolatosan
irodáinkban nevezetesen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolcon és
Sátoraljaújhelyen álltunk rendelkezésre. Ezen kívül pedig Kormányablakokban
ügyeleti jelleggel jelentkeztünk és ott közvetlenül álltunk az érdeklődők, Azokat az új
projekteket bemutattuk, amelyek megjelentek. Ezeknek a száma nem túl nagy, az igazi
dömping most fog kezdődni. Jelen pillanatban körülbelül 70 írás van a placcon. Ami a
legfontosabb, hogy már Mezőkövesden a Polgármesteri Hivatal Kormányablakában
jelen vagyunk, és Edelényben illetve Putnokon fogunk januártól jelen lenni, és ott is
állunk rendelkezésre. A Széchényi Programiroda Országos Szervezete ezen túl is el
fogja látni, ami a legfontosabb, hogy a pályázatokról tájékoztatást adjon, befejezzük a
mostani év végéig az abszorpciót. Igazából ennyit szerettem volna mondani. Ha kérdés
van, nagyon szívesen állok rendelkezésre.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a tájékoztatót igazgató úr. A
tájékoztatót két bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 13 egybehangzó igen szavazat mellett a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a tájékoztatót igazgató úr.
Felkérem a Területfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk is megtárgyalta az előterjesztést, és 11 igen szavazattal
elfogadta, elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, tegyék meg.
Nyeste László képviselő úr parancsoljon.
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Nyeste László közgyűlési tag: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Néhány kérdést szeretnék feltenni az anyag elolvasása után. Ami felmerült
bennem, elolvasva a tájékoztatót itt a 2015-ös tevékenységgel kapcsolatban. Nem volt
számomra világos,hogy milyen költségkerettel gazdálkodik az iroda, és azt azért látni,
az ügyfelek számát kicsit visszaosztva, hogy irodánként átlagosan nem lehet
számolni,de területileg, regionálisan, irodánként az elosztás, azért teljesen más,
általában nagyjából havi szinten 30 ügyet intéznek, 30 ügyféllel kerülnek kapcsolatba
az irodák. Nyílván azt sem tudtam az anyagból kiolvasni, hogy irodánként hány
alkalmazott teszi ezt a feladatot és szolgálja ezt a rendszert. Erre a 3 kérdésre szeretnék
választ kapni. Köszönöm szépen.
Deé András: Köszönöm a kérdést, mint az első mondatomban elhangzott, hogy immár
4. alkalommal jelenük meg, nem akartam a kályhától kezdeni, erre sor került az előző
ciklus utolsó kettő évében is, ugyanígy november táján. 15-en vagyunk Borsod AbaújZemplén megyében. Hárman vannak a sátoraljaújhelyi irodában, és 12-en a
megyeszékhelyen. Ami a működésünket illeti és mondtam,hogy jelentős változás, az
új Széchényi Terv megjelenésekor és indulásunkkor az volt a fő feladatunk, hogy a
projekt generálásban, a projekt ötleteknek a kitalálásában megjelenő igényeknek az
összetaláltatásában segítsünk, és sokkal több ügyféllel kellett kapcsolatba kerüljünk
ahhoz, hogy abból egyáltalán valami kisüljön. Most amikor a projekt megvalósítás
vége felé tartunk, egy-egy ügyfélkapcsolat ideje, az átlag 1 óra helyett, ilyen fél nap
amikor kimennek a kollégáim és egy intézménynél egy olyan projectben segítenek,
ahol komoly problémák vannak. És nem csak, és a receptet írjuk fel, ezt és ezt kell
csinálni, tessék, hanem végigvezetjük a teljes folyamaton, és ha kell este 8-ig ott
vagyunk. Durván az 1 ügyfélre fordított idő nem összehasonlítható azzal, mintha egy
új projektről elmondjuk, hogy mit tartalmazhat a kiírás, milyen feltételeknek kell
megfelelni, milyen keretösszeg áll rendelkezésre, milyen határidők érvényesek abban
az esetben az adott projektnél. Ilyen értelemben azért próbáltam hangsúlyozni azt a
fajta minőségi változást, amit a szakmai tevékenységünkben jelentkezett, és felértékeli
azoknak a szakembereknek a munkáját az induláshoz képest. Az országos költségvetés
nem tudom pontosan, de a honlapunkon megvan, én szívesen, ha gondolja írásban
ezekre a kérdésekre válaszolok,de nem összehasonlítható a kettő tevékenység. Azt,
amikor egy általános tájékoztatást egy fél óra alatt elmondunk, vagy kint vagyunk egy
ügyfélnél, az előbbi „receptíráshoz” képest, konkrétan „műtünk”. Ennyit szerettem
volna válaszolni. Nem tudom van-e még kérdés, szívesen állok rendelkezésre.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen igazgató úr. Nem látok több
jelentkezőt. A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató elfogadásáról.
22 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette a
tájékoztatót.
Deé András: Köszönöm szépen. További jó munkát kívánok.
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11. Tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-AbaújZemplén Megyei Kirendeltsége munkájáról a hazai és az Európai Uniós
támogatások folyósítása terén
Előterjesztő: Koleszár Gábor, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének vezetője
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
14. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő Koleszár Gábor urat, a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kirendeltségének vezetőjét, és felkérem, amennyiben szükségesnek találja, egészítse
ki a tájékoztatóját. Parancsoljon.
Koleszár Gábor, MVH: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés.
Nagyon rövid kiegészítést tennék az anyagunkkal kapcsolatosan. A Vidékfejlesztési
Programnak az induló pályázati lehetőségeiről tájékoztatást adtunk az anyagban.
Mellékeltük a Kormányhatározatot. Az anyagban még úgy szerepel, hogy két pályázat
indult el, az idő elteltével azonban azzal egészíteném ki, hogy további két új pályázat
jelent meg, és várhatóan a következő hónapban a határozatnak megfelelően a többi
kiírás is megjelenik. Ami megjelent már, az Agrárkörnyezet Gazdálkodás és Ökológiai
Gazdálkodás volt, és időközben ami az anyagban nem szerepelt a HFS vagyis a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák a helyi akciócsoportok számára, leader szervezetek
számára jelent meg kiírás. Továbbá trágya, híg trágyakezelésnek a fejlesztésére jelent
meg egy pályázati lehetőség. Bizottsági ülésnél kérdés volt a fiatal agrárvállalkozók
részére a folyósításra mikor fog sor kerülni. Azt tájékoztatást adtam a bizottsági
tagnak, hogy két héten belül. Tegnap Budapesten volt egy értekezlet, a Hivatal elnöke
tájékoztatást adott arról felénk, hogy a fiatal agrárpályázók részére a támogatás
fizetése elindult, országosan 17 milliárd Ft-tal. Jövő héten a megye fiatal
agrárvállalkozói is megkapják ezt a támogatást. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen igazgató úrnak a szóbeli
kiegészítését. A tájékoztatót két bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és
Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 10 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
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Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Elnök úr, Közgyűlés.
Bizottságunk 10 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta, elfogadásra javasolja a
tájékoztatót. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Nem látok jelentkezőt. Igazgató úr köszönjük szépen a tájékoztatót. A
tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, kérem a képviselő csoportok tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásul vételéről.
22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a
közgyűlés tudomásul vette a tájékoztatót.
Koleszár Gábor: Köszönöm szépen. További jó munkát kívánok a Közgyűlésnek.

12. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye ár- és belvízvédelmi helyzetéről
2015. II. félév
Előterjesztő: Rácz Miklós, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság
igazgatója
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
15. sorszám alatt.
Török Dezső a közgyűlés elnöke: Az előterjesztő Rácz Miklós igazgató úr, az
előterjesztőt Csont Csaba képviseli az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság
műszaki igazgató helyettese. Felkérem igazgató helyettes urat, hogy amennyiben
szükségesnek találja, egészítse ki a megküldött anyagot. Parancsoljon.
Csont Csaba: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlési tagok. Tájékoztatónkat annyival
egészíteném ki, hogy amit abban leírtunk, azok továbbra is aktuálisak, viszont vannak
olyan tételek, amiket szeretnék szóban is kiegészíteni és új információkat szeretnék
megosztani Önökkel. A Tiszán árhullám vonul le, régen volt a Tiszán árhullám, a
Felső-tiszai Vízügyi Igazgatóság működési területén. A Felső-Tiszán másodfokú
árvízvédelmi készültség keretében védekeztek a kollégák az árvíz ellen. Hála Istennek
beavatkozásra nem került sor. A mi működési területünkön Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében a Tisza ellapul, ez a vízállás a mi területünkön készültségi fokozat
elrendelését nem indokolta. Ugyanakkor az árvíz jelentős mennyiségű uszadékot,
hordalékot, szemetet, kommunális hulladékot hoz magával. Nagyjából 1300
m3/secundum a Tisza vízhozama, a Tiszalöki vízduzzasztást nem kellett megszüntetni,
a szemetet viszont műszaki okok miatt tovább kellett bocsátanunk a Kiskörei vízlépcső
felé. Az árhullám levonulását követően a hulladék eltávolításáról gondoskodunk.
Szeretném elmondani, hogy az őszi felülvizsgálatok befejeződtek, a kiértékelésekre
november 19-én került sor az igazgatóságunkon. Összességében és összefoglalva azt
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tudom elmondani, hogy a ránk bízott munkát elvégeztük. Szeretném tájékoztatni a
Közgyűlést, hogy a 2007-13-as időszakban a feladatainkat teljesítettük, gyakorlatilag a
Bodrogközi árvíz időrendszer fejlesztéseként 21 km védvonalat újítottunk meg. A
Taktaközi Tisza mentén 8 km védvonal megújítására került sor, Sátoraljaújhely város
déli részét védő új árvízvédelmi töltés mintegy 4.5 km hosszúságban elkészült.
Szeretném elmondani, hogy a mai nap a Beregi árapasztó tározó átadására is sor
került, ennek hatása a mi működési területünkön is érvényesül, ha szükség van rá,
hogy megnyissák. Természetesen nálunk a Cigándi- Tiszakarádi fő árapasztó tározó
üzemképes, és szerencsére ezt még eddig nem kellett megnyitni. Szeretném elmondani
azt, hogy az elkövetkező időszakban a vízügyi fejlesztéseket a kormányzat
meghatározta az 1318/2015. V. hó 21-es határozattal. Ez alapján azt mondhatom el,
hogy az elkövetkezendő költségvetési ciklusban mintegy 40 milliárd Ft fejlesztés
valósul meg a térségben. A legjelentősebb ezek közül az INRHT árvízcsökkentő
tározó 31 milliárd Ft-tal, a Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése 2,2 milliárd Ft-tal, a
Tiszalöki vízlépcső 3,5 milliárd Ft-tal került be, és még egyéb kisebb projekteket
tartalmaz a kormányhatározat, amelyeknek előkészítése már folyamatban van.
Folyamatosan adjuk be a támogatási kérelmeket, illetve a műszaki dokumentációkat,
engedélyes terveket. Szeretném elmondani, hogy az elmúlt időszakban jelentős
változások voltak a szakmai életben, egyrészt az állami művek teljesen átkerültek az
igazgatóságunk kezelésébe, így összességében azt mondhatom el, hogy
megduplázódott az a létesítmény mennyiség, amit eddig kezeltünk. Nagyjából most
5000 km vonalas létesítmény és számos szivattyútelep műszaki létesítmény tározó
tartozik kezelésünkbe. Szakmai alapon újraszámolásra került a mértékadó árvízszint,
ez nem nagyon jelentős dolog, az újraszámolt felszíngörbe átlagosan fél méter és 2
méter között változik szakaszonként. Ezeket kormányhatározat tartalmazza.
Természetesen nem azt jelenti, hogy a létesítmények csökkentek, hanem a fejlesztések
tervezési alapadatként szolgálnak az elkövetkezendő időszakokban. Nagyon jelentős
szakmai munka keretében elkészültek a nagyvízi mederkezelési tervek, így a 2010 óta
eltelt időszakban gyakorlatilag a hullámtéri területeken, a nagyvízi területeken
semmilyen fejlesztést nem lehetett végrehajtani. A vízi meder kezelési tervek
határozzák meg azokat az intézkedési módokat és területhasznosíthatósági módokat,
amelyeket az elkövetkezendő időszakban valamennyi település polgármesterének
alapul kell venni, ha településrendezési eszközökhöz hozzá nyúl. A nagyvízi
mederkezelés alapvető lényege az, hogy legalább vezesse le a mostani hullámtér az
árvízszinteket.
Elkészítettük azokat a lokalizációs terveket a Tisza- Sajó- Hernád mentén, amelyek
alapján fel tudunk készülni, pontos beavatkozásokat tudunk tenni. Egy rendkívüli
helyzetben, értem itt a töltésszakadást, ezek a tervek azokat az elérési időket, illetve
beavatkozásokat tartalmazzák mindenféle szcenárióban amely, hogyha bekövetkezik
egy ilyen esemény, akkor a településeket lokalizálni tudjuk és ez is egy jelentős munka
volt. Köszönöm szépen a Közgyűlés türelmét. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen igazgatóhelyettes úrnak a
szóbeli kiegészítését. A tájékoztatót két bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi
és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
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Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. A bizottságunk 13 egybehangzó igen szavazattal 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. 12-en voltunk, és 12 igen szavazattal tudomásul vettük a tájékoztatót.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Nem látok jelentkezőt. Igazgatóhelyettes úr köszönjük szépen a
tájékoztatót. A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, kérem a közgyűlés
tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásul vételéről.
22 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
közgyűlésünk egyhangúlag tudomásul
vette a tájékoztatót.
Csont Csaba: Köszönöm szépen. További jó munkát kívánok.

13. Tájékoztató a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Papp Gábor, ügyvezető
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
16. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm dr. Papp Gábor ügyvezető igazgató
urat, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Dr. Papp Gábor: Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Elnök úr. Nem kívánom kiegészíteni, de
amennyiben kérdés van természetesen válaszolok.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen igazgató úr. A tájékoztatót két
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. A bizottságunk 10 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja.
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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. 10
igen, és 2 tartózkodás mellett tudomásul vettük, és tudomásul vételre javasoljuk az
előterjesztést. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Pasztorniczky képviselő úr parancsoljon.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés,
tisztelt ügyvezető úr. Területfejlesztési Bizottságon választ kaptam néhány kérdésre. Pl
a megalakulást követően a végrehajtási eljárás okára is. Még a székhelyváltozásra is
kaptam magyarázatot. Azonban azóta újabb információkhoz jutottam, és újabb
kérdések vetődtek fel. Pl. miért nem tartalmazza az anyag, hogy személyváltozás volt
a Fejlesztési Tanács élén, ahol Tombor Andrást Héjj Dávid váltotta fel. Kérdés, hogy
Orbán Viktor külpolitikai tanácsadója helyett Lázár János volt kabinetfőnöke jobb
lesz-e vagy több fejlesztési forrás idekerülését fogja jelenteni. Összefüggésben van-e
ezzel a székhelynek Tolcsváról Tokajba helyezése. Ezek számomra költői kérdések
egyébként, de nyugodtan lehet rá válaszolni. 1 évvel ezelőtt azt olvastuk, akkor még
kampány volt, hogy 100 milliárd Ft is mehet Tokaj- Hegyaljára, ehhez képest az
anyagból megtudhatjuk, hogy egyetlen fillért, működési támogatást nem kapott még a
Fejlesztési Tanács, tulajdonképpen ennek volt az eredménye az a bizonyos
végrehajtási eljárás. És hát ezen kívül nyugtalanító információ is kiderülhet ebből az
anyagból, amit nem igazán dicsérhetek. Többek közt a fejlesztési tanácsról szól a
beszámoló. A Fejlesztési Tanács élén való változás azt gondolom mindenképpen
említésre méltó fejlemény lett volna, mint ahogy az is, hogy arról a bizonyos 100
milliárdról nyilatkozó korábbi ügyvezetője is megvált a munkaszervezettől. Én 2012től kiemelt figyelemmel kísérem a témát, hiszen az volt az a bizonyos augusztusi
közgyűlés ahol napirendre vettük volna a Világörökségi Gondnokság megalakítását, de
végül lekerült róla, és később egészen más helyre került a munkaszervezet a Tokaj
Borvidék Fejlesztési Nonprofit Kft-nél. Azonban 2012 óta már rég ki kellett volna
adják a Világörökség Kezelési Tervet, Kezelési Kézikönyvet és hasonló fejlesztési
dokumentumokat, amelyek csak az előkészítés szintjén vannak, ha jól láttam az
anyagból. Ez alatt a 1,5 év alatt, hogy megalakult a Borvidék Fejlesztési Tanács, én
lehet, hogy rosszul látom kívülről, de vannak itt illetékesek, Elnök úr, Szamosvölgyi
képviselő úr is tagjai a Fejlesztési Tanácsnak, és lehet, ők többet tudnak, sőt Vadnay
képviselőtársamnak gratulálok a munkaszervezet felügyelőbizottságába való
bekerüléséhez. Gratulálok, de nem feltétlen jó az, hogy az érintett területen lakó tölti
be ezt a pozíciót. Bár ő a megyében lakik, ellentétben más esetleg Budapesti lakhellyel
rendelkező tisztségviselőkhöz. Tehát sajnálom, hogy ez a 1,5 év leginkább belső
szervezeti és személyi változásokkal telt el, ez számunkra nem elfogadható, és az sem
elfogadható persze, hogy nem érkezett pénz a helyett a bizonyos beígért 100 milliárd
helyett, ami persze kissé túlzónak tűnt. Számomra egyik értékmérője a Fejlesztési
Tanácsnak, és a Világörökségi Gondnokság működésének is, az UNESCO hivatalos
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honlapon szereplő világörökségi térkép. Ahol a világörökségi objektumok, helyszínek
vannak, úgy mint az ungvári pince, sárospataki Rákóczi pince, a mai napig is ungvári
pince helyett Szlovákiában egy vasúti töltésen van jelölve, a sárospataki Rákóczi pince
a Bodrog másik partján, a holt Bodrog oldalán, és sorolhatnám végig az összes 5-6
világörökségi helyszínt a világörökségi területen a Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék
kultúr tájon. Amíg ezek nem kerülnek a helyükre, addig sem a Világörökségi
Gondnokság, sem a Fejlesztési Tanács meg az összes többi illetékes nem működik jól.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Képviselő úr köszönöm szépen a költői
kérdéseket. Igazgató úr megpróbál egy részére válaszolni. Kérdezzen nyugodtan, én
arra tudom biztatni. Van hozzá érzéke és tapasztalata is és utána minősítsen bármit.
Elég világosan elmondtam az ülés elején, hogy szeptember 17-i közgyűlésünkre
készült ez az anyag. Akkori adatokat és akkori szereplőket tartalmaz. Kérdezzen
nyugodtan, el fogja mondani igazgató úr, hogy mi történt azóta. Folyamatosan megy a
szervezet munkakultúrájának, másrészt a munka menetének az átalakítása. Valóban új
ember irányítja magát a Fejlesztési Tanácsot. Elkészült egy több mint 200 oldalas
anyag, amelynek most folyik a társadalmasítása és rosszul tudja, mert több mint 2,3
milliárd Ft megy oda arra a 27 településre. Megadom a szót igazgató úrnak, majd a
többit megválaszolja. Parancsoljon.
Dr. Papp Gábor: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés, tisztelt képviselő úr. Nagyon
köszönöm a kérdéseket és a felvetéseket. Természetesen azért vagyok itt, azért
vagyunk itt, hogy a legjobb tudásunk szerint válaszoljunk. Szeretném megköszönni a
lehetőséget, hogy első alkalommal beszámolhatunk az eddig tevékenységről.
Kezdeném sorrendben haladva a személyi változásokkal és székhellyel. Valóban az
előző közgyűlésre készült anyaghoz képest két újabb tanács ülésre került sor október
20-án, illetve november 6-án, ahol a tanácstagok a korábban elnöki tisztséget betöltő
elnök úr lemondását követően új elnököt választottak. Én, mint a munkaszervezet
vezetője nyilvánvalóan ezt tényként tapasztaltam. Ezzel kapcsolatos motivációkról,
akár személyes motivációkról kevésbé tudom a tisztelt közgyűlést tájékoztatni. Azt
gondolom az írásos anyagban talán ennek azért is van kevésbé helye, mert annak a
címe és a tárgya is a tevékenységünkről szól. Szeretném azt hinni, hogy a személyi
kérdések másodlagosak a tevékenységünkhöz képest, és azzal maximálisan egyetértek,
hogy a tevékenységünket minősítsék és kevésbé a személyi kérdéseket. Rá is térnék
arra, hogy mik azok, amik akár eredménynek, lépéseknek nevezhetőek.
100 milliárd Ft elhangzott itt többször is, ez a 100 milliárd Ft 2014-2020-as Európai
Uniós fejlesztési időszakra vonatkozik. Elsősorban Európai Uniós forrásokat jelent, és
semmiképpen nem keverendő össze a Fejlesztési Tanács illetve annak a
munkaszervezete működési költségvetésével. Nyílván örömünkre szolgálna a
munkaszervezetben és a tanácsban is, ha minél kiegyensúlyozottabb lenne a
támogatásunk is, és ezáltal sokkal kevesebb energiát kellene erre fektetnünk, és az
energiánk120%-át magukra a fejlesztési projektekre tudnánk fordítani. Semmiképpen
sem a Fejlesztési Tanács illetve munkaszervezet a kedvezményezettje a
munkaszervezetnek, hanem a 27 település illetve a Borvidék egésze kell, hogy
kedvezményezett legyen. A Fejlesztési Tanács és a munkaszervezet szerepe az, hogy
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ebből a 100 milliárd keretből 100%-ot ebben az időszakban tudjon a különböző
projektekre fordítani. Ennek a munkának van két fő pillére, ezekről az írásos anyag is
rövid tájékoztatást ad, a fő pillér fejlesztési projekteknek a kialakítása, a másik fő
vonal pedig az ezzel párhuzamosan futó fejlesztési munka, területfejlesztési
koncepciónak az elkészítése, amire Elnök úr az előbb már utalt, hogy ebben jelentős
előrelépésre tettünk szert. Ez a helyzetértékelési része készült el az anyagnak, amire
épülhetnek a fejlesztési koncepciók. Fontos az, hogy a projektesítés párhuzamosan
haladjon a területfejlesztési törvény által megszabott tervezési munkával. Nagyon
fontos, és nagyon egyetértek a világörökséggel kapcsolatos felvetésekkel. Ez volt talán
az első olyan fő tevékenység, amibe jómagam is bele tudtam kezdeni, augusztus óta
vagyok a munkaszervezetnél. Az első dolog volt annak a jelzése, hogy mindenképpen
fontos a Világörökség Gondnoksága, hogy minél hamarabb újabb fejlesztésekre
kerüljön és olyan szervezeti keretekbe tudjon beágyazódni, hogy ne párhuzamosságot
jelentsen a fejlesztési döntésekkel, fejlesztési munkálatokkal, hanem ez a kettő együtt
tudjon működni magával a területfejlesztési munkával is. Eredményként jelzem, hogy
sikerült elérni, hogy a Világörökség Gondnokság a munkaszervezethez kerüljön, ez
nem rég megtörtént fejlemény. Nyílván van egy átadás-átvételi folyamat, amit
megnehezít viszonylag az, hogy jogutód nélkül megszűnt szervezettől kell átvenni
folyamatban lévő feladatokat, eszközöket. Jól állunk ezzel, és ott tartunk, hogy a jövő
évi feladatokat tervezzük. Említésre került a Kezelési Terv illetve a Kezelési
Kézikönyv. A Kezelési Tervvel kapcsolatosan arról tudok beszámolni a tisztelt
közgyűlésnek, hogy a december7-i hétfői UNESCO Szakbizottságon került
elfogadásra a Kezelési Tervnek a végső változata. Ezt követheti a Kormány elé
terjesztés, ha a Kormány döntést hozott a Kezelési Tervről, akkor lehet elkezdeni a
Kezelési Kézikönyvnek a munkálatait. Azt kell tudni, hogy a Kezelési Terv
ütemezését, annak elfogadásáról, országosan, egységesen, az Forster központ fogta
össze. Hiába járt élen a Kezelési Terv előkészítésében a korábbi szervezeti keretekben
mozgó Világörökség Gondnokság, az most tudott csak rajtuk kívül álló okokból eljutni
az UNESCO Szakbizottsághoz. Köszönöm szépen a felvetést, az UNESCO honlapon
található pontatlanságokban, ebben természetesen el fogunk járni, ez nyilvánvalóan
nem helyes így. Amellett, hogy a Világörökségi Értéktár felmérését elkezdjük, a
legfontosabb feladatnak látom, hogy legyen látható, hogy milyen értékek vannak a
Tokaj Borvidéki kultúrtájon az ott élők számára, és legyen látható az oda érkezők
számára, akár turisztikai akár kutatási, akár építészeti célból érkezik a területre bárki.
Ennek érdekében jó minták elsajátítására illetve megosztására csatlakoztunk a
Világörökségi Borvidékek szervezetéhez. Ez egy informális network, amin belül már
többször esett szó az előttem előadók sorában turisztikai szempontokról. A Tokaji
Borvidék egy turisztikai albizottsághoz csatlakozott, többek között Champaigne,
Bordo és Rajnai borvidékkel együtt indul el egy olyan közös gondolkodás, ami az
egymás borvidékeinek láthatóvá tételéről szól. Tehát ilyen szempontból is fontosnak
tartjuk , hogy a borvidéket kinyissuk, az értékeit tudjuk láthatóvá tenni minél szélesebb
körben, országhatáron kívül és belül egyaránt.
Záró mondatként az, hogy tervezési folyamatok zajlanak, az nem jelenti azt, hogy
nincsenek projektek és nem érkeznek a borvidékre források. Ugye az Elnök úr által az
előbb említett 2,3 milliárdos ÉMOP források mellett még 2013 decemberében, amikor
az egész fejlesztési folyamat elindult a Tokaj Borvidéken, azt követően volt döntés egy
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1,5 milliárdos hazai forrásról, költségvetési forrásról. Tehát ez a 3,8 milliárdos forrás
már megérkezett a borvidékre. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen igazgató úr. További kérdést
nem látok. A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, kérem a közgyűlés
tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásul vételéről.
16 igen, 2 nem és 4 tartózkodással a
tájékoztatót a közgyűlés tudomásul vette.
Dr. Papp Gábor: Köszönöm szépen. További jó munkát kívánok.

14. Javaslat „Gyermekeinkért-Sátoraljaújhely” Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
17. 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.
Sátoraljaújhely város polgármestere, Szamosvölgyi Péter 2015. szeptember22-én,
„Gyermekeinkért Sátoraljaújhely Alapítvány” kuratóriumának elnöke anyagi
támogatásért fordult elnök úrhoz. 2015. október 16-18 napja között megrendezett
„Édes anyanyelvünk” elnevezésű nyelvhasználati verseny országos döntőjének
támogatásához. Elnök úr 100.000 Ft összeggel kívánja támogatni a versenyt, és mivel
alapítványról van szó, a közgyűlés jóváhagyó döntésére van szükség. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen. A javaslatot a Pénzügyi és
Társadalmi Bizottság véleményezte. Felkérem Elnök urat, ismertesse a Bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. A bizottságunk 13 egybehangzó igen szavazattal támogatja a
javaslatot.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Hocza Tamás képviselő úr parancsolj.
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Hocza Tamás Attila közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr, tisztelt képviselő testület.
Nem is kizárólag ehhez a napirendi ponthoz szeretnék egy észrevételt és egyben kérést
megfogalmazni, hanem 3 alapítványi finanszírozási kéréssel, igényléssel kapcsolatban.
Mégpedig annyi lenne a kérése a Jobbik frakciójának, ha szabadna, és megtennék ezek
az alapítványok, hogy kicsit szélesebben be tudjunk tekinteni a felhasználás
körülményeibe, küldjenek egy bővebb tájékoztatást a hasonló igények
megfogalmazásakor.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a felvetést, igyekszünk eleget
tenni ennek képviselő úr. Más jelzést nem látok. Az előterjesztéshez egy határozati
javaslat kapcsolódik, kérem szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat
elfogadásáról, melyhez egyszeri többség szükséges. Köszönöm szépen.
23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag a közgyűlés a határozati
javaslatot elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
55/2015. (XI. 26.) határozata
Tárgy: „Gyermekeinkért-Sátoraljaújhely” Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „GyermekeinkértSátoraljaújhely” Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést
hozza:
1. A Közgyűlés a „Gyermekeinkért-Sátoraljaújhely” Alapítvány (3980
Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 100.000,- Ft
támogatást biztosít, amelyet az Alapítvány kizárólag a 2015. október 16-18. napja
között, „Édes anyanyelvünk” elnevezéssel megrendezett rendezvény költségeinek
fedezetére fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati
rendelet 3. 1. melléklete „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre” sora terhére biztosítja.
Felelős:
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.
Felelős:
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
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3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: értelemszerűen

15. Javaslat "SZÉPHALOMÉRT" Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
18. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Kovács János főjegyző urat, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt elnök úr, tisztelt közgyűlés. Ez
esetben a „Széphalomért” Alapítvány kuratóriumának elnöke Monokné Farkas Ibolya
kért Elnök úrtól anyagi támogatást a széphalmi Jurkó László iparművész, Miskolc
Megyei Jogú város ösztöndíjasa, 2015. október 23. napján, Gelej községben
megrendezett, Emlékezzünk a 100 éve kitört I. világháború hősi halottjaira valamint a
közelgő halottak napjára, tekintettel a II. világháborúban elhunytakra is, kiállítása
költségeinek támogatásához. Elnök úr 50.000 Ft-tal kívánja támogatni a kiállítást.
Szintén az alapítványi jelleg miatt kerül a közgyűlés elé. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot egy Bizottságunk
a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság véleményezte. Kérem Elnök urat, ismertesse a
Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. A bizottságunk 13 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Nem látok jelentkezőt. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat
kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról,
melyhez egyszerű többség szükséges. Köszönöm szépen.
23 egyhangú igen szavazattal a határozati
javaslatot elfogadtuk.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
56/2015. (XI. 26.) határozata
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Tárgy: „SZÉPHALOMÉRT” Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „SZÉPHALOMÉRT”
Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés a „SZÉPHALOMÉRT” Alapítvány (3980 SátoraljaújhelySzéphalom, Kazinczy u. 268.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 50.000,- Ft
támogatást biztosít, amelyet az Alapítvány kizárólag Széphalmi Jurkó László
iparművész, Miskolc Megyei jogú Város alkotó ösztöndíjasa 2015. október 23.
napján, Gelej községben megrendezett „Emlékezzünk a 100 éve kitört I.
világháború hősi halottaira, valamint a közelgő halottak napjára tekintettel a II.
világháborúban elhunytakra is” című kiállítása költségeinek fedezetére fordíthat. A
támogatást a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015.
évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. 1. melléklete
„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére
biztosítja.
Felelős:
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
2.

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.
Felelős:
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen

3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: értelemszerűen

16.Javaslat Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
19. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Kovács János főjegyző urat, hogy
ismertesse az előterjesztést.

58

Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítója Nagy Boglárka fordult levélben
anyagi támogatásért Elnök úrhoz, 2015. szeptember 19. napján Miskolcon
megrendezett „Hogy mások élhessenek”elnevezésű rendezvény, és a Miskolci
Légimentés 15 éve fotókiállítás költségeinek támogatásához. A fotókiállítást a Megyei
Önkormányzat Díszterme előtti aulában tekinthették meg az érdeklődők. Elnök úr ez
esetben 100.000 Ft összeggel kívánja támogatni a rendezvényt és a fotókiállítást, és
nyilvánvalóan az alapítványi jelleg miatt került a tisztelt Közgyűlés elé. Ehhez kérjük
a jóváhagyást.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy
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 13 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Nem látok jelentkezőt. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat
kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról,
melyhez egyszerű többség szükséges. Köszönöm szépen.
23
egyhangú
igen
szavazattal
a
közgyűlésünk elfogadta a határozati
javaslatot. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
57/2015. (XI. 26.) határozata
Tárgy: Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Magyarországi
Légimentésért Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést
hozza:
1. A Közgyűlés a Magyarországi Légimentésért Alapítvány (3516 Miskolc, Pesti út
76.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 100.000,- Ft támogatást biztosít, amelyet
az Alapítvány kizárólag a 2015. szeptember 19. napján, Miskolcon megrendezett
„…Hogy mások élhessenek” elnevezésű rendezvény és a „Miskolci légimentés 15
éve” című fotókiállítás költségeinek fedezetére fordíthat. A támogatást a
Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. 1. melléklete
„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére
biztosítja.
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Felelős:
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
2.

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.
Felelős:
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen

3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: értelemszerűen

17. Egyebek
A napirendhez nem tartozik írásos előterjesztés.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: 17. egyben utolsó napirendi pontunkhoz
érkeztünk, az Egyebekhez. Pasztorniczky István képviselő úr jelezte, hogy Egyebek
napirendi pontban szólni kíván. Képviselő úr, parancsoljon.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bár a Kormányhivatal beszámolóját levettük a napirendről, aktualitást ad
ennek az ügynek, a most kézhez kapott tanúsítvány. A jegyzőkönyv kedvéért kértem
szót, és mondom el, amelyben tanúsítja a Megyei Kormányhivatal, hogy a közel 1
évvel ezelőtt megszervezett tanfolyamon mi Megyei Önkormányzati képviselők részt
vettünk, és a mai napon kézhez is vehettük a július 3-án erről kiállított tanúsítványt,
amely azt tanúsítja, hogy eleget tettünk a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 32 § 2. bekezdés (j) pontjában előírt kötelezettségnek.
Jó munkához idő kell, azt mondják. Köszönjük szépen a Kormányhivatalnak a jó
munkát.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Más jelentkezőt
nem látok. Szeretném tájékoztatni a közgyűlést, hogy eredeti munkatervünk szerint
december 10-én került volna sor következő közgyűlésünkre, ezzel szemben december
17-re tervezzük a közgyűlést. A TÁMOP projekt kapcsán a két anyag a fejlesztési terv
és a módszertan kidolgozása eddigre fog elkészülni. Jelzem most a
képviselőtársaimnak, december 17-ét.
Minden képviselőtársam megkapta az értesítést a hivataltól, hogy 2015. december 3-án
Kassán, a Ghymes együttes koncertezik. A kassai főkonzul kérésére Kassa Megyei jó
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kapcsolatunkra tekintettel elmegyünk, ezzel kívánjuk a további jó kapcsolatot
mélyíteni. Ha van rá igény, akkor erre a koncertre jegyeket biztosítunk. Minden
képviselőtársam megkapta ezt a lehetőséget. Érkeztek is visszajelzések, az elképzelés
az, hogy autóbuszt is tudunk indítani, aki úgy gondolja, és eddig még nem jelezte a
koncerten való részvételi igényét, a mai nap folyamán tegye meg, és akkor utána
lezárjuk a jelentkezéseket. Innen indulunk a Megyeházáról autóbusszal, és ide is
fogunk visszaérkezni a koncert után.
Én köszönöm mindenkinek a mai napi munkát és további szép napot kívánok
mindannyiuknak.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke
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