Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1934-11/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2015. december 17. napján
10:00 órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

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

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

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

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

Távol:
Balla Gergő, Demkó Dóra, Nyeste László
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. Demeter Ervin kormánymegbízott, Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal (meghívó szerinti 5. napirend)
2. Dr.
Asztalos
Ágnes
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály vezetője (meghívó
szerinti 5. napirend)
3. Lórántné
Orosz
Edit
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály vezetője (meghívó
szerinti 5. napirend)
4. Ártim László NORDA (meghívó szerinti 8. 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, Kovács
Béla
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.
7. MTI
8. Putnok Városi TV
9. Rádió M
10. RTL Klub
11. Szent István Rádió
12. TV2
13. Zemplén TV
14. Sajómente hírportál

nem
igen
igen

igen

igen
nem
nem
igen

nem
nem
nem
nem

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

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Szombatiné Dr. Sebők Emese aljegyző, Dr. Sáfrány
Borbála, a Szervezési-, Jogi és Pénzügyi Osztály vezetője, Czeglédiné Vitárius Ágnes
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pénzügyi csop.vez.,
jegyzőkönyvvezető.

Simon Gáborné informatikai ügyintéző, Boros Szilvia

A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Jó napot kívánok! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelettel
köszöntöm a Közgyűlés megjelent tagjait, köszöntöm a napirendi pontokhoz
meghívott vendégeket és a hivatal részéről megjelent munkatársakat!
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése határozatképes, mivel a 29 megyei önkormányzati
képviselőből 25 fő jelen van, az ülést megnyitom.
Kérem, szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni és jelenléti szavazást kérek.
24 igen a jelenlévők száma, köszönöm
szépen.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (3a) bekezdése alapján tájékoztatom a
Közgyűlést a Közgyűlés legutóbbi ülését követően történt eseményekről, és a
meghozott döntésekről.
2015. november 27-én, Szerencsen volt egy Együtt az élő bolygónkért klimatikus
környezetvédelmi konferencia, ahol köszönthettem a konferencia résztvevőit. Itt
egyébként a KLIK-nek az igazgatója is részt vett egy nagyon jól sikerült rendezvényen
vannak túl.
Ugyanezen a napon, itt a Megyeházán, a Jó tanuló, Jó sportoló díjak átadására került
sor.
2015. november 28-án Bánhorvátiban a IX. Bánhorváti lángos fesztiválon vehettem
részt, Demeter Zoltán képviselő úrral.
2015. december 2-án Miskolcon a Magyar Államkincstár tartott egy TOP
tájékoztatót, sajtótájékoztatót követően Oláh Gábor helyettes államtitkár, Riz Gábor
országgyűlési képviselő társaságában egy egész napos rendezvénysorozaton belül a
Magyar Államkincstárnak a szerepét mutattuk be, hogy a Területi Operatív Program
során milyen koordinációs feladatokat fog majd ellátni, egészen sok, majdnem 200
polgármester, jegyző, alpolgármester vett részt ezen a rendezvényen.
2015. december 3-án, Kazincbarcikán, „Hogy mások is élhessenek” Légimentő
fotókiállítás megnyitója zajlott Kormányhivatal az ottani épületében Demeter Zoltán
képviselő úrral vettem részt.
2015. december 3-án, Kassán a Szent Erzsébet székesegyházban megrendezett
Ghymes koncerten vehettünk részt Szesztay Ádám főkonzullal és a kassai megyei
közgyűlés alelnökével, Zakariás Istvánnal.
2015. december 4-én, Bogácson a Megyei Tűzoltó Szövetségnek volt egy kihelyezett
képzése, a kihelyezett képzésen köszönthettem a résztvevőket, illetve tájékoztattam
őket, hogy a Területi Operatív Programból milyen pályázati lehetőségek lesznek majd
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az elkövetkező időszakban, hogy az egyes tűzoltó laktanyák felszereltségét egy picit
javítsák a szerállások tekintetében.
2015. december 8-án, Miskolcon, Megyei Államigazgatási Kollégiumi ülés volt,
kormánymegbízott úr szervezte, kormánymegbízott úrral, Kriza Ákos polgármesterrel
tarthattunk egy tájékoztatót arról, hogy megyei jogú város és a Megyei Önkormányzat
a TOP tekintetében vagy az ITP tekintetében milyen elképzelésekkel él a jövőt
illetően.
2015. december 10-én, Miskolc, TÁMOP keretében pályázati felkészítő képzés zajlott
itt a Megyeházán a Díszteremben. Ez 2x2 napos képzés volt, itt köszöntöttem a
résztvevőket egy csütörtök, pénteki nap és egy hétfő, keddi nap keretén belül.
2015. december 10-én, Arnóton 25 éves az önkormányzatiság ünnepi közgyűlést
tartottak, köszönthettem a jelenlévőket, akik egy időkapszulát helyeztek el, amely 25
év múlva kerül majd felbontásra.
A tegnapi nap folyamán pedig az edelényi kastélyban a felújítás második ütemének
átadó ünnepségén vehettem részt, L. Simon László államtitkárral együtt. Rendkívül
szép lett a kastély, további térképtárral bővült, és a hátsó sportpálya átalakítása után
egy nagyon szép kert került kialakításra, ismét a régi fényében pompázik a kert.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom a
Közgyűlést, hogy a 2015. évi munkatervben foglaltaktól eltérően teszek majd
javaslatot a mai ülés napirendjére.
Nem kerül megtárgyalásra:
a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv
felülvizsgálatának elfogadására” című előterjesztés, amely a munkatervben 4.
napirendi pontként szerepel. Ennek oka egyrészt az, hogy a területrendezési és
igazgatási rendszer átalakítása folyamatban van, másrészt az, hogy várhatóan 2017.
évben tud majd a központi költségvetés erre forrást biztosítani, továbbá
a „Tájékoztató a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Programiroda munkájáról” című
előterjesztés, amely a munkatervben 7. napirendi pontként szerepel. Oka, hogy a BORVIDÉK Tokaj-Hegyalja Programiroda beolvadt a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács
munkaszervezetébe, amelynek ügyvezetője novemberi ülésünkön már tájékoztatta az
eddig végzett tevékenységükről a Közgyűlést.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a Közgyűlés
napirendjére, azzal a kiegészítéssel, hogy további egy napirend is megtárgyalásra
kerüljön, illetve a napirendek sorrendjében is változás történne a következők szerint:
javaslom, hogy a Közgyűlés 1. napirendi pontként tárgyalja meg a „Javaslat a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztést, amely a
Közgyűlés tagjainak megküldésre került.
2. napirendi pontként javaslom megtárgyalni továbbá a meghívóban 5.
napirendként szereplő „Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
működéséről” című előterjesztést.
Ez alapján a további előterjesztések sorszáma is megfelelően változik.
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A Közgyűlés mai ülésére így a fentiek alapján a következő napirend elfogadását
javaslom:
1.
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015.
költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:Török Dezső, a közgyűlés elnöke

évi

2.
Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal működéséről
a)
A közigazgatás újjászervezése – ÁLLAMREFORM 2
Előterjesztő:Demeter Ervin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottja
b)
Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről,
különös tekintettel a közfoglalkoztatásra
Előterjesztő:Lórántné Orosz Edit, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztály vezetője
c)
Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi
állapotáról, az ellátási kapacitások változásáról, a szolgáltatások színvonaláról
Előterjesztő:Dr. Asztalos Ágnes, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály vezetője
3.
Javaslat a Területi Kiválasztási Kritérium
módosítására
Előterjesztő:Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Rendszer

szempontjainak

4.
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016.
évi munkatervére
Előterjesztő:Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5.
Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő:Dr. Kovács János főjegyző
6.
Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nemzetközi
kapcsolatainak 2015. évi helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
Előterjesztő:Török Dezső, a közgyűlés elnöke
7.
Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2014. évi gazdasági folyamatairól
Előterjesztő:Szalayné Ostorházi Mária, a NAV Észak-magyarországi Regionális Adó
Főigazgatóságának vezetője
8.
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
támogatására
Előterjesztő:Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Bűnmegelőzési

Alapítvány

9.
Javaslat a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok
(TEKI), a céljellegű decentralizált önkormányzati fejlesztési feladatok (CÉDE), a
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települési önkormányzati belterületi közutak burkolat-felújítása (TEUT), valamint a
leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI)
célelőirányzatból megvalósuló egyes projektekre vonatkozó döntésekre
Előterjesztő:Török Zoltán, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
10.

Egyebek

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Megkérdezem, hogy a Közgyűlés tagjai részéről
egyéb napirendi javaslat van-e? Amennyiben van, kérem, szíveskedjenek azt
megtenni. Pasztorniczky képviselő úr parancsoljon.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Elnézést Elnök úr, nem hallottam a zárt üléssel
kapcsolatban amit mondott.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Az még most fog következni, amikor javaslatot
teszek majd zárt ülés tartására.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más kérdés, módosítás nincs.
Kérdezem a Közgyűlést, hogy az általam felsorolt 10 napirendi pontot el tudja-e
fogadni, mint napirendi pont javaslatot. Kérem szavazzanak.
A javaslatról a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendi javaslat elfogadásáról.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 25 igen
szavazattal 0 nem szavazattal 0
tartózkodással elfogadta a napirendi
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
58/2015. (XII. 17.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének
megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015.
költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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évi

2. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal működéséről
a) A közigazgatás újjászervezése – ÁLLAMREFORM 2
Előterjesztő:
Demeter Ervin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízottja
b) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről,
különös tekintettel a közfoglalkoztatásra
Előterjesztő:
Lórántné Orosz Edit, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály vezetője
c) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi
állapotáról, az ellátási kapacitások változásáról, a szolgáltatások színvonaláról
Előterjesztő:
Dr. Asztalos Ágnes, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály vezetője
3. Javaslat a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer szempontjainak módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. évi
munkatervére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
6. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
kapcsolatainak 2015. évi helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

nemzetközi

7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2014. évi gazdasági folyamatairól
Előterjesztő:
Szalayné Ostorházi Mária, a NAV Észak-magyarországi
Regionális Adó Főigazgatóságának vezetője
8. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési
támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Alapítvány

9. Javaslat a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok
(TEKI), a céljellegű decentralizált önkormányzati fejlesztési feladatok (CÉDE), a
települési önkormányzati belterületi közutak burkolat-felújítása (TEUT), valamint
a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI)
célelőirányzatból megvalósuló egyes projektekre vonatkozó döntésekre
Előterjesztő:
Török Zoltán, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
10. Egyebek
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi 189. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint a Közgyűlés zárt ülést
rendelhet el pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy
más érintett üzleti érdekét sértené.
Javaslom, hogy a következő napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történjen, amely
· a „Javaslat a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok
(TEKI), a céljellegű decentralizált önkormányzati fejlesztési feladatok (CÉDE), a
települési önkormányzati belterületi közutak burkolat-felújítása (TEUT), valamint a
leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI)
célelőirányzatból megvalósuló egyes projektekre vonatkozó döntésekre” című
előterjesztés (9. napirend).
Kérdezem a képviselő társakat. Pasztorniczky István képviselő úr parancsolj.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen Elnök úr. Ezzel
kapcsolatban lenne kérdésem. Az, hogy mi az az üzleti érdek, ami miatt zárt ülésen
kell, megtárgyaljuk ezt a napirendet. Mivel végül is projektek lezárásáról van szó,
sajnos az előterjesztés pénzügyi összeget nem tartalmaz, tehát egy kicsit bővebb
indoklást kérnék, hogy mi az az üzleti érdek, ami ezt zárt ülésen való tárgyalásra
indokolttá teszi. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Azt gondolom,
hogy két indok is van rá, 4 éve folyamatosan ez a kialakult gyakorlat, de a másik
válasz az, hogy a napirendi pont tárgyalása során felmerülhetnek olyan kérdések, hogy
melyik program milyen költségből valósult meg, és ki végezte a tevékenységet. Akkor
viszont már belemennénk abba a részébe, ami üzleti érdeket sérthet, ezért jobb ezt a
dolgot megelőzni, ilyen módon javaslom a zárt ülésen való tárgyalást. Más kérdést,
véleményt nem látok.
Kérem, hogy szíveskedjenek szavazni a zárt ülés elrendeléséről, amelyhez minősített
többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24 igen
szavazattal 0 nem szavazattal 1
tartózkodással elrendelte zárt ülést.
Köszönöm szépen.

1.
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
03. sorszám alatt.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző Urat, hogy
az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
2015. évi költségvetés irányszámai jelenlegi módosítását a következő lépések
indokolják. A Megyei Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímein benyújtott
támogatási igényünkkel kapcsolatban kedvező döntés született. Az EBL 42 pályázati
rendszerben, 2015. december 9-én jelent meg a támogatói okirat, mely szerint a
megyei önkormányzat 26.744.710 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A
támogatás folyósítása 2015. december 11-én előfinanszírozás keretében, egy
összegben számlánkra érkezett. Ezen összeget az önkormányzat a Megyei
Területfejlesztési és Koordinációs feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek
teljesítésére használhatja fel, a folyósítást követő 3. hónap utolsó napjáig. A 20142020-as programozási időszakban a megyei fejlesztések előkészítése, összehangolása
az emberi erőforrások Fejlesztési Operatív Program és az érintett Operatív Programok
lehatárolásának vonatkozásában, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében projekt keretében
a Megyei Önkormányzat 248.681.080 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A megítélt támogatás 100%-a támogatási előlegként 2015. december 12-én, a
támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg megérkezett. A pályázati összegek
bevételi-és kiadási előirányzatként való beépítését a 2015 évi költségvetésbe a
rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák. Ezeket kérjük a tisztelt közgyűléstől
elfogadásra. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a 3
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. A bizottságunk megtárgyalta, és 12 egybehangzó igen szavazattal a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem Területfejlesztési
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk is megtárgyalta ezeket a módosításokat, és 16 igen, 1
tartózkodás mellett elfogadta, elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk is megtárgyalta az előterjesztést, és 6 igen,
0 nem, 2 tartózkodás mellett, elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt, azt gondolom, hogy jelentős lépést teszünk előre, amikor a
költségvetésünkbe beépítjük azt a mintegy 276 millió Ft-ot, ami jelentős összeg, főleg,
hogy ha a 318 millió Ft alap összegről indulunk, ami eredetileg volt az éves
költségvetés. A 276 millió Ft az feladattal terhelt, ezért aztán azt gondolom, hogy ezek
a feladatok időben, jó minőségben fognak elkészülni. Az előterjesztéshez 1 rendelettervezet kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó
határozat elfogadásáról.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 21 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 4
tartózkodás mellett a rendelet-tervezetet
elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
12/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének
-

költségvetési bevételi főösszegét
finanszírozási bevételek főösszegét
bevételi főösszegét

állapítja meg. (1. melléklet)”
2. §
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676.434 e Ft-ban
342.716 e Ft-ban
1.019.150 e Ft-ban

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

költségvetési kiadási főösszegét
finanszírozási kiadások főösszegét
kiadási főösszegét

752.847 e Ft-ban
266.303 e Ft-ban
1.019.150 e Ft-ban

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

2.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal működéséről
a) A közigazgatás újjászervezése – ÁLLAMREFORM 2
Előterjesztő: Demeter Ervin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízottja
b) Tájékoztató
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
munkaerő-piaci
helyzetéről, különös tekintettel a közfoglalkoztatásra
Előterjesztő: Lórántné Orosz Edit, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály vezetője
c) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi
állapotáról, az ellátási kapacitások változásáról, a szolgáltatások
színvonaláról
Előterjesztő: Dr. Asztalos Ágnes, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály vezetője

A 2.a. napirendhez írásos előterjesztés nem tarozik, a 2.b, és 2.c. előterjesztések a
jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálható a Mellékletek között 05-06. sorszám
alatt.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm Demeter Ervin Urat, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját, valamint Lórántné Orosz
Edit Főosztályvezető Asszonyt és Dr. Asztalos Ágnes Főosztályvezető Asszonyt.
Felkérem Kormánymegbízott Urat, hogy tájékoztatóját szíveskedjen megtartani.
Demeter Ervin kormánymegbízott: Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm
kedves mindannyiukat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal nevében és
képviseletében. Az a kérés fogalmazódott meg felénk, hogy adjunk egy tájékoztatást a
megye munkaerő piaci helyzetéről, különös tekintettel a közfoglalkoztatásra, és a
megye lakosságának egészségügyi állapotáról az ellátási kapacitások változásáról és a
szolgáltatások színvonaláról. Munkatársaim összeállítottak egy 30 és egy 40 oldalas
anyagot, igyekeztek a rendelkezésre álló információkat Önöknek átadni. Én azt
gondoltam, hogy ebből az alkalomból csak egy értelmezési keretet teszek hozzá,
illetve az idei esztendőben olyan jelentős változások történtek az államigazgatásban,
közigazgatási feladatok ellátásánál, hogy szerintem érdemes néhány percet arra
fordítanunk. Igyekszem gyorsan és röviden ezt Önöknek elmondani. A közigazgatás
újjászervezése egy nagyobb ütemet vett, Államreform 2. néven fut, aminek az a
háttere, hogy a Kormány 2014. novemberében létrehozta az Államreform Bizottságot,
amit ellátott feladatokkal, és eredményeit törvényjavaslatokban viszik az Országgyűlés
elé. A humán erőforrások reformja áll a középpontban, ami gyakorlatilag első
lépésben, a létszámok felülvizsgálatait jelentette a hozzá kapcsolódó feladatokkal.
Elhatározásra került, és 2016 július 1-től bevezetésre kerül egy közszolgálati életpálya
modell, a Kormányablakok, a járási Kormányablakok országos hálózatának kiépítése
történik meg gyorsított ütemben, ebben az esztendőben, illetve a területi közigazgatás
átalakításának folytatása zajlik, aminek a egyik legfontosabb eleme egy külső-belső
integráció és a jogszabályok deregulációja, tehát felülvizsgálata, eljárások
egyszerűsítése. December 15-én elfogadott ilyen deregulációs csomagot az
Országgyűlés, ami 110 törvényt érintett, csak hogy a nagyságrendjét lássák.
Kormányablakok hálózatának országos kiépítése a megyénket úgy érinti, hogy minden
megyei járási székhelyen van Kormányablak. Miskolcon összesen 3 lesz, kettő már
készen van, és van egy olyan járásunk, a gönci járás, ahol a székhely nagyon északon
van, ezért, délen Abaújszántón is létrehoztunk egy járási Kormányablakot. Ezeknek a
járási Kormányablakoknak az a tulajdonságuk ma per pillanat, hogy 508 ügykör
intézésére képesek, az a feladat, hogy következő év végére ennek a dupláját elérjék,
nyílván sok törvényi módosításra van szükség. Csak viszonyítási alapként, 2011.
január 1-én, amikor megalakult egyetlen Kormányablak a megyeszékhelyen, 31
ügykör intézésére volt alkalmas, és képes, ma 508-nál tartunk. Itt látható, hogy a
megye minden járási székhelyén van Kormányablak, illetve Miskolcon most 2,
tavasszal lesz a harmadik a Kis- Hunyadban, és Abaújszántón. Így alakul ki az a 19
járási Kormányablak. Az átalakítást többen a tudományos és szakmai életben olyan
nagy horderejűnek mondják, hogy az elmúlt 50 év legnagyobb átalakítása történt. Ez
kívülről nem látszik. Az volt a korábbi helyzet, hogy az államigazgatás szervei kettős
irányítással működtek. Volt egy megyei szintű funkcionális működtetési irányítás és
országos szakhatóságok, minisztériumok részéről egy szakmai irányítás. A szervezetek
2011-ben megyei szinten integrálásra kerültek, az azt jelenti, hogy a szakigazgatási
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szervek a kormányhivatal rendszerében, de a kormányhivatal törzshivatal rendszerén
kívül végezték a feladatukat. Most az a változás történt, hogy minden feladat és
hatáskör címzettje a kormánymegbízott, illetve sok esetben első fokon a járási
hivatalvezető lett. A szakmai irányításnak a normatív része a rendeletalkotás
törvényalkotás maradt kezdeményezésére sok esetben a a miniszternél. A miniszter ezt
írásos utasítással kiegészítheti, tehát csak a miniszter írásban utasíthatja a
kormányhivatalok vezetőit szakmai kérdések rendezésére, azok szabályainak
érvényesítésére. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy a korábbi jó világhoz képest ahol egy
főnöke volt a kormánymegbízottnak, vagy kettő, a miniszterelnökséget vezető
miniszter meg a miniszterelnök, felbővült, minden létező miniszter szakmai előjárója a
kormánymegbízottnak, itt nincs kiemelt szerepe vagy külön jogosítványa a
miniszterelnökséget vezető miniszternek.
Április 1-én volt az idén, a külső-belső integráció. Bekerült két szakigazgatási
rendszer, a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség. Ők korábban nem
a megye határokhoz igazodtak, hanem egy régiós rendszerben működtek, és ahhoz a
kormányhivatalhoz kerültek, ahol a székhelyük van, jelen esetben ez Miskolc volt. Egy
önálló főosztályként tagozódtak be. Az országban 7 Bányakapitányság van, az
illetékességi területeket igazítottuk itt is 3 megyére, ami azt jelenti, hogy a mi
megyénk mellett Heves és Nógrád megye. Ezek a szervezetek tehát, akik feladat jött
még az Államkincstártól, illetve az OEP-től, sőt országos szinten a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivataltól is. Tehát ezek a szervezetek összevonásra kerültek, illetve
főosztályi struktúrába, a kormányhivatal törzshivatalába. Csak hogy a számokat lássák,
korábban volt 17 szakigazgatási szervünk, a törzshivatalban volt 7 főosztályunk, és 2
új szervezet érkezett, plusz a feladatok. Tehát ez 26 szervezeti egység, ezek zömében
igazgatóságok voltak, ebből lett 12 főosztály, tehát azt jelenti, hogy a 17
szakigazgatási vezetőből, igazgatóból a szerencsések egyet léptek vissza, és
főosztályvezetők lettek, a kevésbé szerencsések azok osztályvezetők lettek vagy annál
lejjebb, tehát ez egy minden tekintetben nehéz, és sok konfliktussal járó munka, de
ennek következtében jelentősen csökkentek a vezetői szintek. Láttam egy ábrát, azért
elhoztam, hogy ez jól szemlélteti,hogy mi történt eddig. A felső dimenzióban vannak a
főosztályok, az a 12, a zöldek pedig a járási hivatalokat jelentik. Ennyit a szervezeti
irányítási változásokról. Ennyit tudok legfontosabbként tájékoztatásul Önöknek
mondani.
A megye munkaerő piaci helyzete különös tekintettel a közfoglalkoztatásra. A
munkatársaim bizottsági ülésen rendelkezésre álltak, és leírták a rendelkezésünkre álló
adatokat. Én egy dologra irányítanám a figyelmüket, hogy milyen problémák terhelik
Borsod-Abaúj- Zemplén megyének a munkaerő piacát, talán az országban sok
mindenben a legsúlyosabban. Ugye tartós és nagyarányú munkanélküliség, kevés
munkahely, kereslet-kínálat strukturális különbsége, tehát nem olyan embereket
keresnek, mint amilyenek vannak és dolgozni szeretnének, az iskolai végzettség
hiánya, nagyon sok a szakképzetlen, elavult tudással rendelkező ember, az alacsony
bérek is ide tartoznak, a szociális támogatásban részesülők nagy aránya. Inkább a
szociális rendszerben próbál lavírozni nagyon sok mindenki, mert nincs elég
motiváció, hogy átjöjjön a munkaerő piacra. Természetesen komoly problémát jelent
az aktív korú népesség csökkenése, nyílván a korfából adódóan, részben pedig az
elvándorlásból adódóan. Területi különbség igen nagy a megye területén, illetve a be
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nem jelentett foglalkozás, ami gyakorlatilag nehezíti még a munkaerő piaci
helyzetünket. Ha fő tendenciákat akarunk nézni, akkor a foglalkoztatási ráta alakulása
2000-től 2015. 3. negyedévig úgy néz ki, hogy a kékkel jelölt az országos átlagot
mutatja, mi az országos átlag alatt vagyunk, a pirossal jelölten,de azt egyértelműen
megállapíthatjuk, hogy lényegesen növekszik a foglalkoztatás és ehhez kapcsolódó
foglalkoztatási ráta. Nem árulok el nagy titkot, hogy az országos átlagnál magasabb a
munkanélküliség nálunk, de ez is jelentős csökkenő tendenciát mutat. Egyre több
ember talál állást, tehát az álláskeresők számának csökkenését, a következő ábra fogja
mutatni. Ez azt mutatja, hogy 2011 óta az álláskeresők száma hogy alakult. Tehát
egyre több ember talál munkát. Egyre kevesebb keres.
Kérdés volt a közfoglalkoztatás. A következő ábra azt mutatja, hogy hogyan alakul a
bejelentett állások száma 2010-től,a piros a közfoglalkoztatást mutatja, a sárga azokat
az álláshelyeket, amiket nyílván tartunk,de nem kapcsolódik hozzá támogatás, és a
zöld, amihez nem kapcsolódik támogatás, és a sárga álláshelyekhez kapcsolódik
támogatás. Így néz ki, jelentős a közmunka aránya. Ugye ennek a közmunkának
igazából az a feladata, hogy elindítsa, fokozatosan a munkaerő piacra az ott nem
lévőket, azt tudom Önöknek mondani az elmúlt év, évek tapasztalata alapján, hogy aki
a közfoglalkoztatásba belép, azoknak a 10 %-a eljut oda, hogy a munkaerő piacon fog
találni állást magának fél év 1 év múlva. Bejön a munkaerő piacra, immár nem
költségvetési pénzből, hanem a piaci viszonyok közé.
A másik nagy témánk ugye a megye egészségügyi állapota. Az ellátási kapacitások
változásáról, és a szolgáltatások színvonaláról kértek tőlünk tájékoztatást. A
rendelkezésre álló adatokat összefoglaltuk. Az egészségügyi állapotnál fontos
megnézni mik azok a befolyásoló tényezők, ami egy ember, éljen akárhol
egészségügyi állapotát alapvetően befolyásolja. A legjelentősebben az életmód és a
környezet és hogy milyen környezetben, milyen körülmények között él, ennek fontos
eleme a táplálkozás. Azt gondolnák, mert egy sztereotípia van, hogy aki szegény, az
sovány, ez a mai világban nem így működik, aki szegény, az egészségtelenül
táplálkozik, és ennek következtében nem sovány, hanem túlsúlyos általában. Az
életmódnak egyik fontos része a dohányzás, a dohányzás terület független, tehát az
országos átlagot tekintve nem állunk olyan rosszul, mint azt gondolnánk az egyéb
tényezőkből.
Alkoholfogyasztás, itt azért már az alsó harmadba vagyunk. És a kábítószer fogyasztás
az életmódnál fontos tényező. Döntő szerepe van az életkornak, pontosabban az
életkor múlásának. Az emberi szervezet minél jobban, elhasználódik, főleg hogyha
rossz életmóddal, akkor egyre rosszabb egészségügyi állapotba kerül, ez evidencia,
jelentősége van a nemnek, hogy férfi vagy nő, ugye azt mindannyian tudjuk, hogy a
nőknek hosszabbak az életkilátásai, életkoruk hosszabb, de a betegségeknél is
megállapítható, hogy más típusú betegségek jellemzők a hölgyekre, és más a férfiakra.
Iskolázottság az még az életmódhoz kapcsolható, illetve a családi állapot, ami egy
mentális kérdés. A férfiakat viseli meg legjobban az egyedüllét, mert aki mentálisan is
egyedül van, a rossz lelkiállapotból adódóan egészsége is jobban károsodik. Ezen a
területen vannak konkrét mérő és mutatószámok, ezeket a tájékoztató tartalmazza, ez
viszonyítási lehetőség. Előző időszakhoz, országos átlaghoz tudunk viszonyítani
ezekkel a mutatókkal. Az ellátási kapacitások témakörben inkább ilyen értelmezési
dimenzióban tudom mondani. Van egy alapellátás, ami önkormányzati feladat, ezt
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különböző módon látják el az önkormányzatok. A kormányhivatal a hatósági
feladatokat látja el ezen a területen. Van a szakellátás, ami a kórházak és járó beteg
ellátó intézetek. A fekvőbeteg ellátás állami feladat, megyénkben 7 kórházban
történik, 6 állami kórház, és 1 egyházi kórház. A járó betegellátás zömében
önkormányzati feladatellátás. Önkormányzati társulások, illetve működtetésnél
magántársaságok is végzik. A szolgáltatások színvonalára az nincs olyan mérőszám,
amivel tudjuk mutatni. A szolgáltatások színvonalánál 3 eset történhet. Javul, romlik
vagy állandó, standard. Azt tudom mondani Önöknek, hogy a szolgáltatások
színvonala standard, de nincsenek mérőszámok mögötte. Egy dologból lehet mérni, ez
a panaszok száma. A panaszok száma gyakorlatilag nem változik, minden egyes
betegnél szubjektív, saját érzésvilágáról, tapasztalatairól szól. Körülbelül ezeket
gondoltam kiegészítésképpen azokhoz, amit a kollégáim papírra vettek Önöknek, és
köszönöm, hogy meghallgattak.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kormánymegbízott úr, köszönjük szépen a két
színvonalas tájékoztatót is. A tájékoztatókat két bizottság is tárgyalta és véleményezte.
Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. A bizottságunk megtárgyalta mind a két előterjesztést, és 12
egybehangzó igen szavazattal mind a kettőt elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk is mindkét tájékoztatót megtárgyalta
megállapítottuk,hogy rendkívül színvonalasan elkészített anyagokat kaptunk, amelyek
sok új információt is tartalmaztak a számunkra és nagyon jól bemutatták azokat a
kérdéseket, amiket a közgyűlésünk szeretett volna megismerni, több kérdés
megfogalmazódott mindkét tájékoztató kapcsán, amire szintén nagyon alapos
válaszokat kaptunk, így bizottságunk mindkét tájékoztatót 8 igen egybehangzó igennel
javasolja tudomásulvételre a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Szűcs Erika képviselő asszony parancsoljon.
Szűcs Erika Mária közgyűlési tag: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés.
Egyszerűbb kérdéseim vannak a népegészségügyi helyzettel kapcsolatban. Ezért azzal
kezdeném, hogy az egyik az, hogy amikor én képviselő voltam itt Miskolcon, többször
találkoztam azzal a problémával, hogy az iskolákban a tetvesség és rühesség
jelentkezett, és az avasi iskola igazgatója ezt úgy fogalmazta meg, hogy ennek a
forrása az, hogy a lakótelepi gyerekek hazamennek hétvégén a rokonokhoz, együtt
alszanak egy ágyban, majd visszajönnek és hozzák a fertőzést. Tehát nem tudom, hogy
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a népegészségügyi helyzet számai között mérik-e, vagy valahol másutt a védőnőknél,
ha nekem ebben tudnak segíteni, ilyen értelemben a fertőzöttség milyen, nőtt,
standard, csökkent, vannak-e intézkedések, mik a tapasztalatok ezzel kapcsolatban. A
Hepatitisszel kapcsolatban kérdezném, hogy volt-e területi koncentrációja tavaly vagy
az idén? Létezik-e olyan rendelkezés, ami a nem fertőzöttek tájékoztatási
kötelezettségét írja elő, figyelem felhívást, hogy mindenki gondosabban kezelje az
élelmiszert, étkezést, kapcsolatteremtést, ennek mik a kritériumai, mikor kell ilyet
tenni, mikor kell a szélesebb nyilvánosságot tájékoztatni és felhívni a figyelmét, hogy
ilyen esetek miatt saját maga is próbáljon meg óvatos lenni. És az utolsó kérdésem,
nem tudom, hogy a Kormányhivatalnak van-e erről információja, itt tulajdonképpen
2015-ben is folytak strukturális szerkezet változtatási folyamatok, mindenekelőtt a
fekvő beteg intézményekben és év elején arról kaptunk hírt, hogy létrejöttek
bizottságok a kórházak gazdasági vezetőiből és a kórházak főigazgatóiból és a
szakigazgatási szervek és kormányzati szervek képviselőiből. Nem tudom, hogy a
Kormányhivatal ezekben a grémiumokban részt vesz-e és milyen jogköröket vettek át,
vagy koordinálnak az egyes intézmények főigazgatóitól és milyen eredményei
látszanak. A kormányzati honlapon és a kórházak honlapján ezekről a dolgokról nem
lehet tájékozódni. A foglalkoztatással kapcsolatban annyi megjegyzésem illetve
kérdésem volna, hogy itt Kormánymegbízott úr jelezte, hogy a be nem jelentett
foglalkoztatás viszonylag jelentős, esetleg itt az ellenőrzési tapasztalatokról néhány
számot tudnának-e mondani. A másik a visszavezetés, amely 10 %-ot becsül. Amikor
még én ezzel az üggyel közvetlenebb kapcsolatban voltam, akkor az Állami
Foglalkoztatási Szolgálatnál – Európai Statisztikai módszerrel nyomon kellett követni
azokat, akik kikerültek a piacra, hogy ez a statisztikai követés működik-e és ennek mik
az adatai, számai. Ugyanakkor azt mondom, hogy így első hallásra nem jön össze
azzal a ténnyel, amit szintén az adat közöl, a több mint 70 ezer új regisztrálnak több
mint 90 %-a visszatérő a munkaerő piacra. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy van
egy masszív olyan 60-65 ezres réteg a megyében, aki a munkaerő piacon megjelenik,
aztán kiesik, visszatér, aztán kiesik. Tehát hogy ez a kilépés nem tartós, igen sok úgy
tűnik, a rövidebb ideig foglalkoztatott ember. És hogy az új bejelentett állásigények
között 80 %-a közfoglalkoztatás. Ezért kérdezem, hogy működik-e a közfoglalkoztatás
terén valamilyen monitoring? Amikor ez 2009-ben elindult, akkor kialakított az OFA
egy tervet, ami nem csak pénzügyi és szabályossági tervet jelentett, hanem az
eredményességét, hogy milyen típusú életképes gazdasági kezdeményezések jönnek
létre, hogyan hat ez társadalmilag a helyi közösségekre, a családokra, nem tudom,
hogy ennek mi lett a sorsa, tehát egy szélesebb körű monitoring ami azért fontos,
hogy a tapasztalatok gyűljenek, hogyan lehet a közfoglalkoztatásból valóban a piaci
körülmények között helyt álló foglalkoztatást kialakítani.
Az utolsó kérdésem pedig a statisztika adattal, a közfoglalkoztatási statisztikai adattal
kapcsolatos. Itt az anyagban az van, nem tudom, hogy mi a forrás. Az első kérdésem
hogy honnan van? Az van, hogy 2010-ben 3800 valahány fő majd most 82000.Ez az
éves, ez alatt az idő alatt be voltak-e jelentve-e? Azért kérdezem, hogy mi a forrása,
mert nekem már itt van a telefonom megnézhető. Az Országos Közmunka Tanács által
tervezett kifejezetten közcélú foglalkoztatásban augusztus, szeptember, októberben
16000 fő feletti a foglalkoztatott, 2010. március nálam az utolsó adat, utána már nem
foglalkoztam ezzel a témával, akkor már márciusban 11000 fő fölötti. Nem ez a
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problémám, mert ugye ezekkel az adatokkal jobbra balra mennek, én azt gondolom,
hogy a közfoglalkoztatásnak egyszerűen a jelenlegi formájában van egy kapacitás
korlátja. Nem lehet több értelmes munkát adni az embereknek önkormányzati körben,
ezért rendkívül fontos lenne az az általam említett monitoring, hogy hogyan lehet
olyan innovációkat belevinni a rendszerbe értékteremtő módon, piaci
versenyképességet kielégítő módon, ezeknek az embereknek, vagy ezek közül
azoknak, akik képesek megfelelni a mai munkaerőpiac követelményeinek. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő asszony. Vécsi István
képviselőnek adom meg a szót.
Vécsi István közgyűlési tag: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Az
anyagot olvasva azt láttam, hogy komoly munkát fektettek az előkészítők ebbe a
tájékoztatóba. Itt el szeretném mondani a munkaerő piaci helyzettel és a
közfoglalkoztatással kapcsolatos véleményem. Hasonlóan látom én is, mint az anyag
megfogalmazói, hogy az elmúlt 10 évben óriási létszámmal csökkent a megye
lakossága. Nagy ez az 58 ezer fős létszám,de ez jellemző volt a korábbi időszakra is,
hogy folyamatosan csökkent a megye létszáma. Csökkent a vállalkozásoknak a száma
Magyarországon, ha képviselő urak nézték a televíziót, ott olyan 47 ezer
kisvállalkozásnak a megszűnését jelentette be a Cégbíróság, ami ugyancsak abba az
irányba mutat, hogy Borsod megyéből az emberek elköltöznek, elmennek vagy
külföldre, vagy az ország más területeire, mert nincs az elsődleges munkaerőpiacon
foglalkoztatási lehetőségük. Ezzel szemben pedig felértékelődik a közfoglalkoztatás,
mert gyakorlatilag más a megye apróbb településein nincs. Én úgy fogalmaztam
korábban is, hogy a közfoglalkoztatás egy szükséges rossz, mert nincs elsődleges
munkaerőpiac, rossz, mert az itt dolgozó, erre a savanyú sorsra jutó embereknek a
sorsa, azt valamennyien látjuk, hogy determinált. Amiben felértékelődött, az a
foglalkoztatás és a munkanélküli mutatóknak, statisztikáknak kialakításánál fontos, de
mégis azt éreztem az anyag olvasásánál, hogy pont azokról nem szól, akiknek ez a
mindennapi megélhetésük. Nem szól a bérekről. Már a Kormány talán el is fogadta a
minimálbért és a garantált minimálbért tegnap vagy tegnapelőtt, de a
közfoglalkoztatottakat a Munka Törvénykönyve alól kirekesztették, gyakorlatilag az
emberek a társadalmi minimálbér alatt keresnek 36 ezer Ft-tal. Egy órára, 0,9 euro
centet kapnak. Tehát Európában sehol ennyi bérért nem dolgoznak. Az albánoknak a
minimálbérét vagy a bulgárokét nem ismerem. 2010-ben többet kaptak, 62 ezer Ft-ot
kaptak, ha hozzá vesszük a mostani 51 ezer valamennyit még ez is lényegesen alul
szerepel, és nem szól ez az anyag arról sem, amit már a két ombudsman is a
jelentésében megfogalmazott, a negatív diszkriminációkról, szabadságról, meg más
egyéb juttatásokról. Én most nem kívánok ebbe a dologba belemenni és ezt feszegetni,
itt ezt egy kicsit hiányoltam és jó lett volna valami kiutat mutatni ennek az anyagnak,
hogy miként lesz ez a jövőt illetően. Valahol itt a nyomort konzerváljuk. Azokkal a
bérekkel, amelyeket itt az emberek megkapnak, gyakorlatilag nem fognak tudni
nyugdíjalapot maguknak biztosítani, amikor később betegek lesznek, nő a költség,
gyógyszer költség és más egyéb problémák is felmerülnek, akkor ezeknek az
embereknek a helyzete determinált lesz, és a későbbi társadalomnak fogjuk ezt a
problémát az asztalára tenni.

17

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Más jelentkezőt
nem látok. Képviselő úr a felkérés arról szólt, hogy a megye munkaerő piaci helyzetét
kell bemutatni, és a megye lakosságának egészségügyi állapotát. Azt gondolom, hogy
az ombudsmanjelentés nem feltétlenül ide tartozik, ettől függetlenül
kormánymegbízott urat kérem fel a válaszadásra.
Demeter Ervin kormánymegbízott: Köszönöm szépen. Jövök hátulról visszafelé.
Vécsi István képviselő úr egy véleményt mondott. Ugye egy tájékoztató anyagnak nem
célja véleményeknek az ütköztetése. Talán országos szintű politikai kérdéseket vetett
fel, mikor a bérről beszélt a közfoglalkoztatásnál. Én tudok a közfoglalkoztatásról
ilyen jól megfogható dolgokat is. Például a megyében olyan szinten tartunk, hogy
polgármestereken, településeken keresztül történik a közfoglalkoztatás, a megye szinte
minden településén annyi közfoglalkoztatott van, amennyit az adott polgármester tud
foglalkoztatni, igényel. Például Ricsén annyi közfoglalkoztatott van, amennyit a
polgármester igényel és tud foglalkoztatni. Ha nagyobb számot tud foglalkoztatni nem
nagyobb számot mondani, hanem tud foglalkoztatni, javaslom, hogy a munkaügyi
foglalkoztatási osztályt keresse meg a Cigándit és biztosan fognak tudni majd segíteni.
Mondom a vélemények ütköztetése egy tájékoztatásnak nem dolga, az objektív
információkat mond. Lehet arról beszélni, hogy mi a forrása, releváns kérdés, de a
véleményütköztetést nem tartom idevalónak.
Szűcs Erika képviselő asszony kérdéseire felvetéseire az Avasi fertőzöttségről főorvos
asszony fog valamit mondani. Melyik Hepatitisre tetszik gondolni? Mert van az A, B,
C és lényeges különbség van közöttük. Hepatitis A, egy könnyed lefolyású és
szövődmények nélkül, orvosi beavatkozás nélkül lefolyó enyhe betegség, ez a
Hepatitis A. Ezzel szemben van a Hepatitis B és a C és nemcsak betűnyi köztük a
különbség, hanem ég és föld. Azok súlyos betegségek. Mi a Hepatitis A-ról beszélünk.
Gyakorlatilag majd elmondja a főorvos asszony, hogy indokolt-e kiemelni így ezt a
betegséget. Amikor észleltük, hogy ennek a betegségnek a Hepatitis A hangsúlyozom
legenyhébb lefolyású betegség felütötte a fejét, megtettünk minden intézkedést,
szűrést, hirdetményt adtunk fel, kérem majd arról is pár dolgot legyen kedves főorvos
asszony mondani. A fekvőbeteg intézményekről azt érdemes tudni, hogy az ellátási
körzetük nem megyehatárokhoz kapcsolódik. Ezekben a kórházakban különböző
ellátási szintek vannak egyes, kettes, hármas szintek, nem a megyehatárokhoz
kapcsolódik. Elkezdődik egy munka, ami azt a célt szolgálja, hogy az egészségügyi
ellátó rendszernek ezt a részét a kórházi részét is próbáljuk a megyehatárokhoz
igazítani, ez elkezdődött, erre hoztak létre a bizottságokat, és elindult az egyeztetés
alapvetően a kórházak között. Ami a mi megyénket érinti, ha jól tudom, akkor Ózdon
van olyan ellátás, ami Egerhez kapcsolódik, a Mezőkövesdi Járás megosztott,
körülbelül a felénél egyik részét a Markot Ferenc Kórház látja el Egerben, a másik
részét pedig itt Miskolcon. A Cigándi részen van ott a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházaknál átfedés, tehát ez egy olyan szakmai kérdés, amit alapvetően a
kórház vezetőinek kell megvizsgálni és megmondani mi az, amit az ő közös
véleményük alapján be lehet integrálni a megyei rendszerbe. Erről folyik a
gondolkodás, és egyenlőre döntés még nem született ebben a kérdésben.
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Feketemunka ellenőrzése. Van egy szervezet, egy osztály a Kormányhivatalban,
Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség és az ő feladatuk ellenőrizni a fekete
foglalkoztatást.
Közfoglalkoztatatási monitoring. Ők állnak kapcsolatban az önkormányzatokkal, ők
rendelkeznek
erről
mindenféle
adattal.
Rendelkezik
természetesen
a
Belügyminisztérium is, ahova tartozik, és rendelkezik a Megyei Főosztály is. Dehogy
mi értelme van, a hétköznapi nyelven adjunk erre választ, hogy mi az eredménye, én
azt tudom erre mondani, hogy az idei évben második alkalommal rendeztük meg azt a
Közfoglalkoztatási kiállítást Miskolc főutcáján, ami bemutatta azokat a településeket,
ahol jelentős közfoglalkoztatás van és eljöttek megmutatni. Ez százas nagyságrend. Az
idén talán 112 település vett részt, valamivel kevesebb, mint az előző esztendőben.
Tehát annál pontosabb képet nem tudok adni, azt érdemes megnézni, az emberi
fantáziát felülmúló és sok esetben olyan termékeket készítenek, hogy mindenki
kérdezi a másikat, és ott vannak a teleülések, és kérdezik, hogy ezt hogy csinálod és
van egy olyan kisugárzó hatása, hogy inspirálja a többi települést is, hát erre a kérdésre
egy laikus válasz megnézni a Közfoglalkoztatási Kiállítást. Azt tudom mondani, ha
valami, akkor ez magáért beszél. Adatok forrására főosztályvezető asszony fog
válaszolni és remélem, ami az én dolgom volt mindenre válaszoltam, ami a
tájékoztatás keretében illik, nyílván a politikai természetű vitát nem itt kell lefolytatni,
hanem a parlamentben. Nem szeretném, hogyha valakinek nincs elég súlya a
parlamentben, hogy el tudja mondani a véleményét és itt helyben próbálná ezt
megoldani, abban én biztosan nem leszek partner. Köszönöm.
Dr. Asztalos Ágnes Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály Vezetője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Akkor
kiegészíteném kormánymegbízott úr tájékoztatását. A Hepatitis A–val kapcsolatosan
szeretném elmondani, hogy idén is folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot, sajtón és a
médián keresztül a arról, hogy mi is ez a megbetegedés, hogyan terjed, hogyan lehet
megelőzni, nagyon fontos, hogy azt a korosztályt, aki a leginkább érintett, fiatalok,
fiatal felnőttek, megpróbáljuk célirányosan elérni, ezért az oktatási-nevelési
intézetekben
azoknak
a
vezetőivel
közösen
tartunk
folyamatosan
tájékoztatásokat,figyelem felhívásokat. Nagyon fontos tudni, hogy a Hepatitis A egy
olyan megbetegedés, ami a nem megfelelő személyi higiénén keresztül tud terjedni. Itt
nagyon fontos az egészségtudatos magatartás, és itt utalok a tetvesség, rühesség
kérdésére is. Nagyon fontos a megfelelő személyi higiéné, az egyszerű kézmosás.
Nagyon fontos, és ezért szeretném hangsúlyozni, hogy nem azt kell vizsgálni, hogy
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye mely területein jelenik meg, ez a megbetegedés. Mert
elmondhatjuk, hogy minden járásunk érintett, és azt sem lehet mondani, hogy bizonyos
területeken halmozottabban, hiszen mind diplomásokat, mind jobb körülmények
között élőket is érint ez a megbetegedés, mert ha nem figyelünk oda, nem figyelünk a
megfelelő személyi higiénére, ami egy indikátorjelző az egészséges életmódról való
gondolkodásnak, akkor ez a betegség megszerezhető, elkapható. Azért szeretném
kihangsúlyozni, azért is tettük be a tájékoztatóba, mert a közvéleményt ez érdekli.
Maga a megbetegedések száma nem olyan fajsúlyú, ami különös kiemelést igényelne
önmagában, inkább az, hogy az elmúlt években nem volt ilyen magas számú. A
tájékoztatásban mindig kiemeljük, hogy egy bizonyos fogékony populáció az, ami
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kiváltja a nagyobb megbetegedéseket, 10 év után olyan fogékony populáció van, aki
nem esett át ezen a megbetegedésen, ami kapcsán most halmozottabban jelentkezik ez
a megbetegedés, de ilyen módon ez nem jelent rendkívüli megbetegedéseket. A
csaknem 7000 fős lakosságból ebben az évben a 400 főt sem érte el a megbetegedtek
száma, tehát lehet látni az arányokat, hogy ez önmagában ilyen kicsi. A tájékoztatások
folyamatosak, amennyiben igény van rá a médiák részéről folyamatosan jelen
vagyunk. Egy-egy településen nagyobb számban jelenik meg a megbetegedés, akkor a
helyi médiában mindig részletes tájékoztatást nyújtunk a lakosság részére.
A tetvesség és a rühesség kérdésében arról tudom tájékoztatni Önöket, hogy egyik
jelenség sem tartozik a bejelentendő fertőző betegségek körébe, ilyen módon a
Népegészségügyi Hálózat adatokat nem gyűjt. Mind a kettő tekintetében, ha
szokatlanul nagy számban jelenik meg, akkor van bejelentési kötelezettség felénk. Az
oktatási-nevelési intézményekben nincs jelen, ott nincs ilyen megbetegedés. A
tetvesség az nem egy újdonság, mindig is jelen volt ez a fertőzés. Ez egy élősködő, és
ez egy indikátora a rossz személyi higiénének, rossz lakókörnyezeti higiénének.
Nagyon fontos dolog, hogy az iskolákban, óvodákban az iskolai védőnőknek alapvető
feladata a rendszeres ellenőrzés, akiknél megjelenik a tetvesség, őket kiemelik,
akiknek gondot okozna a tetvesség elleni szer megvásárolása a Kormányhivatal
biztosítja a tetvesség ellenes szert is. Alkalmazni kell, és ilyen módon folyamatosan
figyelemmel kíséri a nevelési-oktatási intézményt vannak-e tetvességgel érintett
gyermekek. Ilyenkor a védőnői hálózaton keresztül és a családban is a megelőzést kell
forszírozni, és biztosítani hozzá a megfelelő tetvesség elleni szereket. Köszönöm
szépen.
Lórántné Orosz Edit Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztály Vezetője: Tisztelt közgyűlés! Én azokra a pontokra
szeretnék válaszolni, amelyekre Kormánymegbízott úr megkért.
Monitoring rendszer. Mint korábban, most is létezik monitoring rendszer mindenféle
aktív támogatási eszköz tekintetében, és a foglalkoztatást bővítő bértámogatás
tekintetében is, a ma működtetett monitoring rendszer igazából azt méri amit korábban
is, hogy a támogatási program befejezését követő 180. napon mi történt az érintettel.
Nézzük akkor ezt a pár mutatót, én azt gondolom, hogy ezek a mutatók igen
kedvezően
alakulnak
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyében,
és
országos
összehasonlításban is. Ha megnézzük a foglalkoztatást bővítő bértámogatásokat, a
monitoring szerint a 180. napon kikerülőknek a 65%-a az elsődleges munkaerő piacon
dolgozik, ez azt jelenti, hogy majdnem a kétharmaduk. Én úgy gondolom, hogy ez a
mutató nem olyan rossz arány, az országos ilyen mutató 63% körül mozog. Tehát ez az
országos átlagnak megfelelő.
A képzés tekintetében nem olyan kedvező az arány, de azért ennek megvannak az
okai. A képzett személyek struktúrája, összetétele, tehát az alapfelkészültségből ered,
azért az, hogy az elhelyezkedési mutatói korlátozottabbak. A képzést befejezőkkel mi
történik a 180. napon? A képzést befejezők közül az elsődleges munkaerő piacon 13%
helyezkedett el, egyébként összesen a 63%-uk dolgozik, de ebben benne van a
közfoglalkoztatási, tehát én mindig azért mondok elsődleges munkaerőpiacot, mert azt
gondolom, hogy minden egyes támogatásunk elsődleges célja, hogy az elsődleges
munkaerő piacra kerüljenek az álláskeresők.
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Mondom tovább a közfoglalkoztatási mutatót, ott is ugyanúgy mérjük, hogy a 180.
napon mi történt az érintettekkel. A közfoglalkoztatásból kikerülők 75%-a dolgozik,
ebből 9%-uk az elsődleges munkaerőpiacon. Ez a munkaerő piaci mutató.
Az adatok forrása. Az adatok forrása, a foglalkoztatási osztályok, főosztályok integrált
informatikai rendszere. Mi a saját adatainkkal dolgozunk, nem a MÁK adataival,de
ennek biztos egybe kellene csengenie, nyílván nem készültem a közcélú munkára,
hiszen annak a finanszírozása soha nem is volt a foglalkoztatáspolitika által. Az
előterjesztés elsődleges célja, a 2015. évi munkaerő piaci helyzet. Vitathatatlanul
megnőttek a számok, 82 ezer nagyságrend, az egy érintett létszámot jelent, annyit
jelent, hogy 2015. év 1-10 hónapjában 82000 emberrel kötöttek a közfoglalkoztatásban
közfoglalkoztatási szerződést hosszabb-rövidebb időre. Valakivel értékteremtő
közfoglalkoztatási formában akár 1 évre, valakivel akár 3 hónapra. Azért gondolom
azt, hasznosabb az a mutató, hogy havonta, átlagosan 36 ezer ember vett részt a
közfoglalkoztatásban. Ez önmagában sokkal kevésbé törzsmutató, ennyi munkahely
állt rendelkezésre a közfoglalkoztatásban havonta átlagosan. Volt olyan időszak,
amikor 46 ezer, és volt olyan időszak, amikor ettől valamivel kevesebb. Tehát mindig
a saját adatainkra támaszkodunk, mert mi az integrált rendszeren keresztül tudjuk,
hogy kiket közvetítettünk az önkormányzatokhoz, civil szervezetekhez, hiszen a
bérelszámolás is hozzánk jön be. Tehát összességében nincs szükségünk mások
adataira, hogy megmondjuk, hogy a közfoglalkoztatásban hányan dolgoznak.
Meggyőződésem szerint rendkívül fontos, rendkívül jó monitoring rendszerünk van
most már az utóbbi időben, tulajdonképpen a foglalkoztatási osztályok minden
értékteremtő foglalkoztatási formáról tudnak mindent. Melyik településen mit
végeznek, milyen eszközökkel végzik, hány fő végzi, és mindennek megvannak a
költségei is. Folyamatosan vizsgáljuk, hogy melyek azok a projektek, amelyek a
közfoglalkoztatásból kimutatnak, tehát a közfoglalkozásból ki tudnak válni. Kezdetben
a szociális gazdaság irányában, majd később még egy vállalkozási formában. Egyre
több szociális szövetkezet alakul az idén is, és fog alakulni a következő időszakban. A
Belügyminisztérium törekszik arra, hogy a szociális szövetkezeteket humán
erőforrással is megerősítse, és szociális projekt menedzsereket képezzenek annak
érdekében, hogy az önkormányzatoknak még könnyebb legyen ezeket a feladatokat
ellátni. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a válaszokat, újabb kérdést nem
látok. Tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat. Kormánymegbízott úr,
főosztályvezető hölgyeim köszönjük szépen a tájékoztatót.
Szűcs Erika Mária közgyűlési tag: Jeleztem, hogy én még két mondatot szeretnék.
Kérdeztem, arra kaptam választ.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Igen, megadom Önnek a szót, egy hozzászólása
volt 3 perc, ettől függetlenül hallgatom. Parancsoljon.
Szűcs Erika Mária közgyűlési tag: Elnézést kérek Elnök úr, de ha egyszer 1
napirendi pontból 3 lett, és egy időkeretben kell tárgyalni, azt elég nehéz. Én annyit
szeretnék csak mondani, hogy szerintem akkor lenne teljesen helyt álló
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kormánymegbízott úrnak az érvelése, hogy politikai vitát tájékoztató kapcsán ne
folytassunk, ha egy korreferátumot az ellenzék az adott témához betehetne, mert akkor
tényleg két szempont szerint két előterjesztés és aztán mindenki azzal azonosul, amivel
akar.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Hol látott ilyet a történelemben?
Szűcs Erika Mária közgyűlési tag: Nem kívánok ilyet. Isten ments. Csak szerettem
volna rámutatni, hogy sántít az érvelés. Szeretném elismerésemet kifejezni a
közfoglalkoztatással foglalkozók iránt. Félreértés ne essék. Hallhatta már többször
tőlem a testület, hogy nagyszámú ember van beragadva ebbe a dologba. Az, hogy
hogyan lehet kivezetni? Hogyan lehet új formákban a gazdaság elsődleges szférájába
helyezni. De ettől függetlenül mégis csak igaz, hogy ez a statisztika sántít, a
közfoglalkoztatást 2009-2010-ben induláskor a szociális kassza finanszírozta, a
munkaügyi pedig a Foglalkoztatási Alapból finanszírozott közhasznúakkal hasonlította
össze, holott a 16 ezer feletti a szociális kasszából foglalkoztatott én értem, és
elfogadom, hogy a sajátjából dolgozik, de ez félrevezető, nem igaz, nem ad valós
képet.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő asszony. ÉN magam
nem vagyok ennyire jártas a közfoglalkoztatásban, de az emberek jó része nem a
közfoglalkoztatásban dolgozik, akkor sehol sem dolgozna. Tehát ilyen módon a
szociális rendszerből kellene azt finanszírozni, hogy valahogy a mindennapi
megélhetésük biztosítva legyen, és akkor otthon lennének semmit nem csinálva. Jó.
Lezárhatom ezt a napirendi pontot? Nem látok más észrevételt, jelentkezőt. Köszönöm
szépen. Lezárom a 2. napirendi pontot.

3.
Javaslat a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer szempontjainak
módosítására
Előterjesztő:Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
07. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy előterjesztői
módosítást teszek az előterjesztéshez és annak mellékletéhez, amely megküldésre
került a megyei önkormányzati képviselőknek.
Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést ismertetni
szíveskedjen.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés.
Augusztusban fogadta el a tisztelt Közgyűlés az Integrált Területi Programunkat és a
kapcsolódó dokumentumait, melyet ezt követően a Nemzetgazdasági Minisztérium is
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jóváhagyott. Az ITP részét képezi a Területi Kiválasztási Kritériumrendszer. E
rendszer minden egyes TOP prioritás és intézkedés tekintetében alábontásba került,
olyan részletes szempontrendszert alkotva, amely az elkövetkező időszak TOP-pos
pályázati felhívásainak részét alkotja majd. A kritériumi szempontrendszer
megalkotásával és alkalmazásával biztosítható az, hogy a jövőbeni kiírásokra
benyújtott pályázatok megyei fejlesztésekhez való illeszkedését vizsgáljuk. Az
általunk az ITP részeként benyújtott szempont rendszert az irányító hatóság
minőségbiztosítási eljárás keretében vizsgálta meg, a kiegészítések, módosítások a
javaslatok alapján váltak szükségessé. Ennek elfogadását kérjük a tisztelt közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést 1
bizottságunk tárgyalta és véleményezte. Felkérem Területfejlesztési Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. A bizottságunk a kiküldésre került alap TKKR tehát a 17 szempont
körülbelül, azt hiszem 17 területnek az osztályozási és bírálási szempontjait kapta meg
először és még a bizottsági ülés előtt megkapta az, előterjesztői kiegészítést, amely
gyakorlatilag 10 pontot tartalmazott. Ezt a 10 pontot is megtárgyaltuk, külön
elfogadtuk, és együtt az eredeti előterjesztéssel szavaztunk róla, és ennek a
szavazásnak az eredménye az lett, hogy 9 igen szavazattal, 5 tartózkodás és 3 nem
ellenében, tehát többségben támogattuk, és elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Janiczak Dávid képviselő úr parancsoljon.
Janiczak Dávid közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Főjegyző úr, tisztelt
Közgyűlés. A módosítások bizonyos pontjai jól láthatóan arra hajaznak, hogy a már
leszakadt régiók és hátrányos helyzetű régiók újabb hátrányokat szenvedhetnek ebben
a kiválasztásban. És azok a régiók amelyek egyébként is előnyben vannak már most a
fejletségi szintűket tekintve, azok kapnak újabb lehetőséget a pontozás kapcsán. Én
úgy gondolom, hogy ez konzerválja a jelenlegi helyzetet, vagyis konzerválhatja,
nyílván majd a döntést követő kritériumrendszer használatával fog kiderülni, hogy
milyen mértékben fogja ez befolyásolni a döntéshozókat. És ha ez így lesz, akkor
tovább fog nyílni ezek közt a régiók között az olló és kérdés, hogy a hátrányos
helyzetű régiókban célja, hogy humánpolitikai hulladéklerakók váljanak belőle, vagy
inkább azok a régiókat, ahol az ipar vagy a turizmus nem megfelelően vetette meg a
lábát vagy csak kialakulóban van, azoknak kellene minden előnyt megadni ahhoz,
hogy felzárkózhassanak a már előnyösebb helyzetben lévő régiókhoz képest.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Nem értek egyet
ezzel a véleménnyel, én azt gondolom, hogy igyekezett a Hivatal messzemenőleg
figyelembe venni a felzárkózó vagy felzárkózni kívánó területek érdekeit is. Már csak
azért is, mert sok zöld beruházással egész magas pontszámot lehet kapni a TKKR
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rendszerben, ami kifejezetten az ő továbbfejlődésüket szolgálja. Köszönöm a
megjegyzést. Lukács András frakcióvezető úr parancsoljon.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm szépen a szót Elnök úr. Tisztelt képviselő
társak. A módszert szeretném kritizálni picikét, mégpedig azért, mert a TKKR
szempontrendszerét olyan indoklás alapján módosította, amely meggyőződésem
szerint majdnem azt mondom, hogy fölöslegessé tette az egész anyag kiküldését. Azt
olvasni egy előterjesztésben, hogy a kiírásban az alapvető célok nem változtak
egyszerűsítési, ésszerűsítési módosítások és jogszabályi változások átvezetésre
kerültek. Az előterjesztő által, a tegnapi nap folyamán kiküldésre került egy újabb
módosítás, ahhoz, hogy tisztában legyünk vele az eredetit és módosításokat össze
kellett volna vetni. Legalább arra kellett volna utalást tenni, hogy hol, milyen
egyszerűsítési és milyen ésszerűsítési módosításokat tartalmaz. Mert megmondom
őszintén ésszerűsítést nehezen fedeztem föl, kivételesen egyet kell értenem azzal, hogy
a politikai szándékok viszonylag egyértelműek lehetnek. De egy olyan
előterjesztésnél, amelynél az alapdokumentumokat egy konszenzussal elfogadott
dokumentum alapozta meg, ennyire semmibe venni az egészet, lehet, hogy elég lett
volna kiküldeni a szempontrendszerek nélkül azt hogy voltak észrevételek, szavazzuk
meg a módosítást. Én úgy hiszem, hogy ezt a fajta előkészítési szemléletet a jövőben a
közös együttműködés érdekében felül kellene értékelni. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem látok.
Képviselő úr egy picit nyissunk egy nagyobb teret ebből a szempontból. Kedden
kaptuk meg az irányító hatóság véleményét, ahol kértünk még további szempont
beépítését. Mind azt a hivatkozási sort, amit felolvasottat így kaptuk meg mi is. Nem
véletlenül került a tegnapi nap folyamán megküldésre, mert ha ezt a TKK rendszert így
ebben a formában a közgyűlés jóváhagyja, akkor az irányító hatóság ezt már átnézte.
Az előzetes bólintás az ő részéről rendben van. Ennyire friss az anyag. Más jelentkezőt
nem látok, az előterjesztéshez 1 határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról.
14 igen, 0 nem és 11 tartózkodás mellett
a közgyűlés elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
59/2015. (XII. 17.) határozata
Tárgy: A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer szempontjainak módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Területi
Kiválasztási Kritérium Rendszer szempontjainak módosítására vonatkozó javaslatot és
a következő határozatot hozta:

24

1. A Közgyűlés a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer szempontjainak
módosítására vonatkozó javaslatot az előterjesztésben, és annak. mellékletében
foglaltak szerint elfogadja.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
2. A Közgyűlés felkéri Főjegyzőjét, hogy a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer
módosított változatát az illetékes döntéshozó részére küldje meg.
Felelős:
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
Határidő: azonnal
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
08. sorszám alatt.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Még mielőtt hozzá kezdenénk a következő
napirendhez, szeretnék javasolni a közgyűlésnek 10 perc tárgyalási szünetet. Van-e
valakinek valami más észrevétele. Jó köszönöm szépen, lezárt dolgokról beszélünk,
azzal nincs gond. Még mielőtt megkezdenénk a következőt.
Én úgy gondolom, hogy az Államreform 2-ről nem tudunk szavazni, azt nélkülünk is
végre fogják hajtani, ha tetszik, ha nem. A mi szempontunkból egyben tárgyaltuk az
egészet. Köszönöm szépen az észrevételt képviselő úr. Akkor 10 perc tárgyalási
szünet. 11:30 van, és 11:40-kor folytatjuk munkánkat. Köszönöm szépen.

SZÜNET

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Folytassuk munkánkat javaslom, kapcsolja be
készülékét mindenki. Némi magyarázatot adok a rövid szünetre. Az oka az, hogy
fölvetődött időközben, hogy a jövő évben a decemberi közgyűlésünket előrébb kellene
hozni. Nem született meg még a végleges döntés a reggel folyamán, hogy akkor hova
kellene, de van egy bizottsági javaslat, ami arról szól, hogy októberben egy rendes
közgyűlést kellene tartanunk, és akkor ennek megfelelően napirendi ponton belül a
munkatervben megtörtént a megosztása annak, hogy a decemberi ülésünket elpakoljuk
egy korábbi időszakra, akkor melyik napirendi pontokat hol fogjuk tárgyalni. Erre
teszek majd javaslatot ez volt az apró technikai szünetnek a magyarázata.
Ismét köszöntöm a közgyűlés tagjait. 4. napirendi pontunkhoz kezdjünk hozzá.
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4.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016.
évi munkatervére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
03. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Jobbik Magyarországért Mozgalom megyei
közgyűlési képviselőcsoportja módosító indítványt tett a határozati javaslat
mellékletéhez, amely kiosztásra került a Közgyűlés tagjainak. Ehhez kapcsolódóan a
következőkről tájékoztatom Önöket:
A módosító indítvány 1. pontjában szereplő téma a február 11-ei ülés 5. napirendjeként
betervezésre került, azonban nem a jelenlegi közbeszerzési szabályzat módosítását,
hanem új közbeszerzési szabályzat megalkotását javasoltam, ezért ezt nem támogatom.
Nem támogatom továbbá a 2., 3. és 4. pontokban foglaltakat sem.
A módosító indítvány 5. pontját a jelen ülésünk elején elhangzottak miatt nem
támogatom.
A 6. pontban megjelölt tájékoztató a szeptember 15-ei ülés 6. napirendjeként van
tervezve. Míg a 7. pontban megjelölt javaslat a szeptember 15-ei ülés 4.
napirendjeként már betervezésre került, így erről majd nem kell szavaznia
Közgyűlésnek.
A 8. pontot nem támogatom.
A módosító indítvány 9. pontjában szereplő felülvizsgálat már folyamatban van, ennek
az anyagnak az összeállítása most olyan 90%-os állapotba van. A februári 11-ei ülésre
javaslom, hogy kerüljön fel és tárgyalja meg a Közgyűlés.
A továbbiakban szereplő javaslati pontokat ami10.-21. –ig terjed. Ezek olyan témájú
javaslatok, amik nem tartoznak a mi közgyűlési hatáskörünkbe, tehát a szilárd
hulladékért, szennyvízért, ivóvízért nem mi vagyunk felelősek. Ezek a társulások
hosszas kérésünkre valamilyen tájékoztatót adnának, ezért nem tudok felelősséget
vállalni, hogy fel tudjuk venni a munkatervünkbe. A 21. javaslat pedig a
munkanélküliség és a foglalkoztatás helyzetéről szól. Ezt meg fogjuk kapni a
Kormányhivataltól, a második része, pedig ami a munkabeszélést érinti, azt gondolom,
hogy ez nem a mi feladatunk. Nem a mi feladatunk megmondani a Megyei
Munkaügyi Központnak, hogy milyen szakképzést indítson, erre nekik van egy saját
apparátusuk, ezért aztán ennek a bizottságnak az összehívását nem támogatom.
Módosító indítványt nyújtott be a Területfejlesztési Bizottság is a határozati javaslat
mellékletéhez, amely szintén kiosztásra került a képviselőknek.
A Bizottság 2.-5. pontban foglalt javaslatait támogatom, ezért azokról majd nem kell
szavaznia a Közgyűlésnek.
Támogatom azt a Bizottsági módosító javaslatot, amely arról szól, hogy októberben,
egész pontosan október 13-án kerüljön beiktatásra egy rendes közgyűlés.
Módosító indítványt nyújtott be a határozati javaslat mellékletéhez Szűcs Erika megyei
önkormányzati képviselő asszony is, amely szintén kiosztásra került.
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A módosító indítvány 1. pontját támogatom, így arról majd nem kell szavaznia a
Közgyűlésnek.
A 2. pontban foglaltakkal nem értek egyet, azzal kapcsolatban a Területfejlesztési
Bizottság javaslatát támogatom, amely arról szól, hogy nem oktatásról, hanem csak a
szakképzésről beszéljünk majd rendes közgyűlésünkön.
Képviselő asszony, a 3. pontban leírtakat én nem támogatom.
A benyújtott és kiosztott módosító indítványok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Megtalálható a Mellékletek között 10. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A decemberi ülésünk pedig ha kikerül a
programból, akkor úgy tételesen szeretném elmondani, hogy a decemberre tervezett
napirendi pontok hogyan változnak.
Az 1-es napirendi pontnak tervezett Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2016. évi nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről, ezt október 13-ai
ülésünkön hozzuk elő.
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2017. évi munkatervére, ezt
november 24-i ülésünkre hozzuk elő.
Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének lejárt idejű
határozatainak október 13-ára kerül áthozatalra.
Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Gazdasági folyamatairól. A
Területfejlesztési Bizottsági ülésen azt mondta az illetékes igazgató asszony, hogy
semmi akadálya, hogy a szeptemberben megtárgyaljuk, tehát azt ilyen módon a
szeptember 15-ei ülésre javaslom áthozni, mint ahogy azt a Területfejlesztési Bizottság
is teszi.
Közmeghallgatást, ami eredetileg decemberbe lett volna megtervezve, azt szintén
október 13-án javaslom majd megtárgyalni.
Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A
Szervezeti és Működési Szabályzatunk értelmében a Közgyűlés munkáját éves
Munkaterv alapján végzi, amit a tárgyévet megelőző naptári év utolsó Közgyűlésén
kell előterjeszteni. Ez az előterjesztés ennek a kötelezettségnek tesz eleget. Az SZMSZ
alapján a Munkaterv összeállítása előtt javaslatot kértünk a Közgyűlés Bizottságaitól, a
Megyei Képviselőcsoportok vezetőitől a megyében működő Területi Nemzetiségi
Önkormányzatoktól, a Hivatal vezetésétől, a belső szervezeti egységeinek vezetőitől és
az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetőitől. Javaslatot
nyújtott be a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség képviselőcsoportjának vezetője, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Roma Önkormányzat elnöke, a NORDA
KFT. ügyvezetője, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
szervezeti egység vezetői utóbb a JOBBIK közgyűlési frakciójának vezetője is. A
határozati javaslat mellékletében foglaltak szerint a Közgyűlés 2016. évben
februárban, áprilisban, júniusban, szeptemberben, októberben és novemberben rendes
ülést tartana, míg március 15-én, augusztus 20-án, október 23-án ünnepi közgyűlésre
kerülne sor. Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen főjegyző úr, az előterjesztést
mind a 3 bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi bizottság elnökét
ismertesse bizottsága véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. A bizottságunk 8 igen, 0 nem, 4 tartózkodás mellett a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem Területfejlesztési
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Elnök úr már elmondta és kiosztásra került bizottságunknak ez az 5
bekezdéses javaslata, amelyet külön megszavaztunk, és ez többséget kapott, és ezzel a
kiegészítéssel a bizottságunk a Munkatervet elfogadta, és elfogadásra javasolta 17 igen
szavazattal. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk az eredetileg megküldött Munkatervet
tárgyalta, ehhez módosításokat nem fűztünk, 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
elfogadásra javasoljuk a Közgyűlésnek.
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 1 határozati javaslat
kapcsolódik. Az általam elmondott módosításokkal együtt kérdezem, hogy a
Közgyűlés elfogadja-e.
18 igen, 0 nem 7 tartózkodás mellett a
Megyei
Közgyűlés
elfogadta
a
Munkatervet.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
60/2015. (XII. 17.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. évi
munkaterve
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. évi munkatervéről szóló
javaslatot, és azt a melléklet szerint elfogadja.
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Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
a munkatervben meghatározottak szerint
Melléklet

2016. február 11. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
2. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj adományozására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016.
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály

évi

4. Tájékoztató a megyei önkormányzat rendeleteinek hatályossági vizsgálatáról,
különös tekintettel a megyei önkormányzat kötelező feladatainak és kezelt
vagyonának megváltozására. Javaslat önkormányzati rendeletek és határozatok
hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési
tervének elfogadására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közbeszerzési és
Beszerzési Szabályzatának hatályon kívül helyezésére, és új Közbeszerzési és
Beszerzési Szabályzat megalkotására
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Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
7. Éves összefoglaló jelentés a 2015. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
8. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2016. évi szabadság
ütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
9. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2015. II. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Értéktár Bizottság elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
10. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú Gazdasági
Programjának (2015-2019) végrehajtásáról, különös tekintettel a szénbányászat és
a megújuló energiaforrások használatának fejlesztésére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda
Terület- és Vidékfejlesztési
Osztály
Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
11. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2016. január 27.
2016. március 15.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepi közgyűlés.
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Az ünnepi közgyűlésre külön program készül, amelynek elkészítéséért felelős:
Kabinetiroda
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
2016. április 28. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának
2016. évi odaítélésére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda
Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015.
költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály

évi

3. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének teljesítéséről, javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
4. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési
Osztály
5. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Europe Direct Információs
Központ tevékenységéről
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési
Osztály
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj átadása
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Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Meghívott:
Országos rendőrfőkapitány
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
7. Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról,
valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a határforgalom alakulásáról
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Előterjesztő: Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye rendőrfőkapitánya
Véleményezi: valamennyi bizottság
Meghívott:
Országos rendőrfőkapitány
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőrszövetség vezetője
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
8. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak
tevékenységéről
Előterjesztő: Demeter Ervin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottja
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
9. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdaságáról
Előterjesztő: Csomós János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály vezetője
Taskó József, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara
elnöke
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
10. Tájékoztató
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
élelmiszerbiztonsági
állategészségügyi helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Ujaczky Tibor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és
Talajvédelmi Főosztály vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály

és

11. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, különös
tekintettel a közfoglalkoztatásra
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Előterjesztő: Lórántné Orosz Edit, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály vezetője
Véleményezi: Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság
Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
12. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi állapotáról
Előterjesztő: Dr. Asztalos Ágnes, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály vezetője
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
13. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2016. április 13.
2016. június 30. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának átadása
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda,
Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetés
2016. évi odaítélésére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda
Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
3. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
4. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
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Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési
Osztály
5. Tájékoztató az őstermelői piacok helyzetéről Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Előterjesztő: Taskó József, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara
elnöke
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
6. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában álló
gazdasági társaságok 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
7. Tájékoztató a Tisza- tó Térségi Fejlesztési Tanács tevékenységéről
Előterjesztő: Kovács Sándor, a Tisza- tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
8. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről
Előterjesztő: Kovács János, a Miskolci Szakképzési Centrum vezetője
Tóth Béla, az Ózdi Szakképzési Centrum vezetője
Alvári Ferenc, a Szerencsi Szakképzési Centrum vezetője
Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
9. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Területi Irodájának tevékenységéről
Előterjesztő: Ujfalvi Lajos László, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ÉszakMagyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci Irodájának
vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
10. Tájékoztató a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tevékenységéről
Előterjesztő: a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elnöke
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
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Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
11. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetéről
Előterjesztő: Molnár Anita, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi
Regionális Igazgatóság vezetője
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
12. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2016. június 15.

2016. augusztus 20.
Augusztus 20-ai állami ünnepünk alkalmából tartott ünnepi közgyűlésen kerül sor
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Rákóczi-lánc kitüntetés
átadására.
Az ünnepi közgyűlésre külön program készül, amelynek elkészítéséért felelős:
Kabinetiroda
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
2016. szeptember 15. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja és
Alkotói Díja 2016. évi odaítélésére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda
Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
2. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
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3. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2016. I. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár
Bizottság elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi Programjának
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési
Osztály
5. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara 2015.
évi tevékenységéről
Előterjesztő: Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
6. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány működéséről
Előterjesztő: Juhász István, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Regionális
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratóriumának elnöke
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről
Előterjesztő: Dávid Ilona, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Elnökvezérigazgatója,
Dr. Sárközi György, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ
Zrt. vezérigazgatója
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
8. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2015. évi gazdasági folyamatairól
Előterjesztő: Szalayné Ostorházi Mária, a NAV Észak-magyarországi Regionális
Adó Főigazgatóságának vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
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Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
9. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2016. augusztus 31.
2016. október 13. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi nemzetközi
kapcsolatainak helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság
Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda
2. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
3. Közmeghallgatás
A közmeghallgatás elsődlegesen megtárgyalásra javasolt témája: Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program
4. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2016. szeptember 28.
2016. október 23.
Október 23-ai nemzeti ünnepünk tiszteletére tartott közgyűlésen kerül sor
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja
és
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja
átadására.
Az ünnepi közgyűlésre külön program készül, amelynek elkészítéséért felelős:
Kabinetiroda
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
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2016. november 24. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2017. évi belső
ellenőrzési tervére
Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. évi
munkatervére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
3. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési
Osztály
4. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról
Előterjesztő: Grábics Ágnes, a Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Főosztály
vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
5. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Lipták Attila tű. dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
6. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében működő Irodájának munkájáról
Előterjesztő: Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Északmagyarországi Regionális Iroda igazgatója
Véleményezi: Területfejlesztés Bizottság
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Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
7. Tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kirendeltsége munkájáról a hazai és az Európai Uniós támogatások
folyósítása terén
Előterjesztő: Koleszár Gábor, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének vezetője
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
8. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye árvízvédelmi helyzetének alakulásáról
és folyógazdálkodásáról
Előterjesztő: Rácz Miklós, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság
igazgatója
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
9. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2016. november 9.

5.

Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
11. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző Urat, hogy
az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
Közgyűlés Munkaterve értelmében, ebben az évben már második alkalommal kerül
sor erre az előterjesztésre. Legutóbb a Közgyűlés június 25-i ülésén tárgyalta meg ezt a
témát. A Hivatal belső szervezeti egységének közreműködésével megvizsgáltuk a
Közgyűlés által hozott, időközben lejárt határidejű határozatainak végrehajtását, amely
alapján területi bontásban, csoportosításban elkészítésre került a jelentést. Ennek
elfogadását kérjük a tisztelt Közgyűléstől. Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Mind a 3 bizottságunk
tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi bizottság elnökét ismertesse bizottsága
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. A bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság, elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. 15 igen, 0 nem, és 2 tartózkodás mellett elfogadtuk, elfogadásra javasoljuk
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 6 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
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 1 határozati javaslat
kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról.
21 igen, 0 nem 4 tartózkodás mellett a
Közgyűlésünk elfogadta a határozati
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
61/2015. (XII. 17.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt határidejű
határozatainak végrehajtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a
Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést és azt
tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal
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A jegyzőkönyv számára szeretném jelezni, hogy nekem nem jelenik meg a
monitoromon a szavazás eredménye. Köszönöm.

6.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nemzetközi
kapcsolatainak 2015. évi helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
12. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy Szűcs Erika
megyei önkormányzati képviselő módosító indítványt tett, mely szerint a határozati
javaslat 2. pontja helyébe a következőt javasolja:
2. A Közgyűlés felhatalmazza a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökét,
hogy a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkózását segítő sikeres európai,
mindenekelőtt gazdasági kezdeményezések tanulmányozása és adaptálása céljából új
térségi és/vagy szakmai szervezeti kapcsolatok kiépítését kezdje meg.
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő:
folyamatos
A jelenlegi határozati javaslat 2. és 3. pontjának számozása értelemszerűen 3. és 4.
legyen.
A módosító indítványban elírás történhetett, mert előterjesztő szerepel a felelős
helyett.
Képviselő asszony köszönöm szépen a támogatást, de azt gondolom, hogy az új térségi
kapcsolatok kiépítését megpróbálom önerőből végezni, egyelőre nem támogatom ezt a
módosító javaslatot.
Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés.
Önkormányzatunk feladataiban történt változás magával hozta annak szükségességét,
hogy külkapcsolatainkat is újragondoljuk. A hangsúly a fő feladatainkhoz
kapcsolódóan gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok irányába történő fokozatos,
határozott elmozduláson volt. Ennek tükrében elmúlt évi tevékenységünk során
számos külföldi delegációt fogadtunk, például a szénhasznosítás tárgykörben,
hagyományteremtő szándékkal nemzetközi gazdasági fórumot szerveztünk és
bonyolítottuk le és meglévő kapcsolatainkat is e tekintetben kezdtük újraépíteni.
Kulturális kapcsolataink tovább erősödtek, és kiemelt figyelmet szenteltünk a Rákóczi
hagyományok ápolásának ez évben is. Fontos időszak megyénk fejlődése
szempontjából a 2014-2020-as fejlesztési periódus nem pusztán hazai, hanem
nemzetközi színtéren is, hiszen két határon átnyúló Európai Uniós együttműködési
programban is aktív szerepet vállalunk. Mindkét programban egy új támogatási
időszak kezdődik, az eddigiekhez hasonlóan megyénk aktív részvételével, hiszen
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majdani bizottságokban döntéshozóként veszünk részt, emellett potenciális
támogatottként pályázni is kívánunk. Ennek elfogadását kérjük a tisztelt közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Mind a 3 bizottságunk
tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi bizottság elnökét ismertesse bizottsága
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. A bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság, elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk is megtárgyalta a napirendet, és 17 egybehangzó igen
szavazattal elfogadta, elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk is 8 igen egybehangzó szavazattal
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Picike türelmet kérek, mert az én monitoromon semmi nem látszik. A kérdés az, hogy
a kijelzőn lévő Jámbor Márk és Szűcs Erika képviselőknek jelentkezése az valós?
Akkor képviselő asszony természetesen.
Szűcs Erika Mária közgyűlési tag: Köszönöm szépen Elnök úr. Csak egy kérdésem
van. A kínai kapcsolatoknál az szerepel, hogy már itt vannak a térségben, de nincs
benne a mondatban, hogy hamarosan többen lesznek. A citromsav gyár ügyéről
szeretnék érdeklődni, hogy ez egyszerűen csak kimaradt vagy valami gond van vele.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a kérdést. Ebben az évben nem
volt egyeztetés a citromsav gyártó üzem megépítésével megbízott RZBC
üzletcsoporttal. Annak idején, amikor az első tárgyalás volt és itt tartottunk
sajtótájékoztatót, ők azt mondták, hogy ez évben nekik környezeti hatósági
tanulmányuk és engedélyük is lesz, és ennek a birtokában megkezdik az építkezést.
Nekem az az új információm, hogy egyenlőre nem kaptak engedélyt, de továbbra is
fenntartják a szándékukat, hogy valahol a Sajó völgyében citromsav gyárat
szeretnének építeni. Hiszen maga a gyár akkora méretű lenne, hogy az európai
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citromsav gyártásnak 10%-át tudná itt Magyarországon lebonyolítani. Logisztikai
szempontból indokolt lenne, ha itt a Sajó völgyben keletkezne ez. Ettől több
információm nekem sincs sajnos. Köszönöm szépen. Időközben a monitorom is
magához tért. Jámbor Márk képviselő úr
Jámbor Márk közgyűlési tag: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Ugyanez lett volt a kérdésem, úgyhogy okafogyottá vált.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Miklós Árpád frakcióvezető úr
parancsoljon.
Miklós Árpád frakcióvezető: Köszönjük szépen a színvonalas beszámolót a
nemzetközi kapcsolatainkról. Én részt vettem a kassai magyar advent megnyitásán,
ami felemelő érzés volt. Találkozhattam Sajósenye testvérfalujának Védernek a
küldöttségével, de most nem is ezért kértem szót, hanem azért, hogy szót emeljek egy
magyar állampolgár érdekében, akit úgy hívnak, hogy Beke István Attila. Akinél
házkutatást tartottak a román hatóságok december 1-én, ami Románia nemzeti ünnepe
ugye tudjuk. És találtak nála tűzijátékot, csillagszórót, petárdát. Ezért Bukarestbe
hurcolták, és úgy hallgatták ki, hogy ő hiába kérte, hogy ügyvédje jelen legyen, nem
biztosították ezt. Alapvető jogait sértették meg. Én úgy gondolom, hogy egy magyar
állampolgárnak ki kell állni a magyar állampolgár mellett. Úgy ahogy egy
családtagnak is kötelessége kiállni a családtagja mellett. Ha alapvető emberi jogaiban
megsértik vagy megalázzák, én úgy érzem, mi mint egy politikai testület, mint magyar
állampolgárok, akik magyar állampolgárok szavazatai alapján jutottunk ide, a
leghatározottabban ki kell álljunk Beke István Attila kézdivásárhelyi magyar
állampolgár mellett, akit alapvető emberi jogaiban sértett meg a román hatóság. Nem
biztosítják az ügyvéd jelenlétét, ami nemzetközileg elfogadhatatlan. Tehát én arra
kérem a Megyei Közgyűlést, hogy álljunk ki Beke István Attila magyar állampolgár
mellett, ítéljük el a jogtiprást, és emeljük fel a szavunkat, hogy „ne tovább”Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Én úgy gondolom,
hogy ez már azon a mezsgyén jár, amikor esetleg felmerülhetne, hogy más ország
belügyeibe megpróbálunk beavatkozni, én azt gondolom, hogy a Magyar
Konzulátuson dolgozók azért vannak, hogy jelen esetben képviseljék az ő érdekeit. Én
per pillanat úgy gondolom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlésnek
ebben a tekintetben nincs teendője. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e még
más kérdés, vélemény.
Nem látok jelentkezőt, az előterjesztéshez 1 határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról.
20 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett a
Közgyűlésünk elfogadta a határozati
javaslatot. Köszönöm szépen.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
62/2015. (XII. 17.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nemzetközi
kapcsolatainak 2015. évi helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak 2015. évi
helyzetéről szóló beszámolót, a fejlesztés irányaira vonatkozó javaslatot és a
következő határozatot hozta:
1. A Közgyűlés elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
nemzetközi kapcsolatainak 2015. évi helyzetéről szóló beszámolót és a fejlesztés
irányaira vonatkozó javaslatot.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
2. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
nemzetközi kapcsolatok tervét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos, illetve a kiküldetési tervben foglaltak szerint
3. A Közgyűlés jóváhagyja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
kilépését az Európai Régiók Gyűlése (AER) nemzetközi szervezetből és
felhatalmazza elnökét a kilépési nyilatkozat megtételére.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2016. január 31.
melléklet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2016. évi nemzetközi kapcsolatok terve
2016. január 1.–2016. december 31.
közötti időszakra vonatkozóan
kiutazás
Kassa megye, Szlovákia

beutazás

feladat

Kassa megye, Szlovákia
Shandong, Fucsien,
tartományok, Kína
Japán szakmai delegáció
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2-oldalú együttműködés, Via
Carpatia
gazdasági együttműködés
tiszta-szén technológia

tervezett
időpont
negyedévente

Rheingau-Taunus járás, Németország

Vologda régió,
Oroszország
Szilézia Régió és Kárpátalja Vajdaság , Lengyelország

Hargita megye, Székelyföld, Románia

Párizs-Yerres,
Franciaország
Európai Szén és Lignit
Szövetség (EURACOAL),
változó helyszínek
Európai Bortermelő Régiók
Gyűlése, változó
helyszínek
Európai Unió SK-HU
2014-20 Területi
Együttműködési Program,
változó helyszínek
Európai Unió HU-SK-ROUA Szomszédsági
Program, változó
helyszínek
Brüsszel, Belgium
egyéb

7.

elnöki delegáció kiutazása,
külgazdasági együttműködési
lehetőségek feltárása – részvétel
Megyenapon és Nemzetközi
Gazdasági Fórumon
külgazdasági együttműködési
lehetőségek feltárása – részvétel
Megyenapon és Nemzetközi
Gazdasági Fórumon
külgazdasági együttműködési
lehetőségek feltárása – részvétel
Megyenapon és Nemzetközi
Gazdasági Fórumon
külgazdasági együttműködési
lehetőségek feltárása – részvétel
Megyenapon és Nemzetközi
Gazdasági Fórumon
II. Rákóczi Ferenc
emlékünnepségen ünnepi beszéd
előadása francia nyelven,
koszorúzás
Közgyűlésen, Végrehajtó
Bizottsági ülésen és
munkabizottsági üléseken való
részvétel
Plenáris Ülésen, ill. szőlészetborászat témában szakmai
rendezvényeken való részvétel
Task Force-ban és Közös
Monitoring Bizottságban való
részvétel

2016. 09.hó

2016 01 és 06.
hó
2016.04. hó,
2016.09.hó
negyedévente

Task Force-ban és Közös
Monitoring Bizottságban való
részvétel

negyedévente

részvétel Régiók és Városok
Európai Hete programsorozaton.

2016. 10. hó

előre nem tervezhető

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2014. évi gazdasági
folyamatairól
Előterjesztő: Szalayné Ostorházi Mária, a NAV Észak-magyarországi
Regionális Adó Főigazgatóságának vezetője

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
13. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztő Szalayné Ostorházi Mária asszony,
a NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóságának vezetője. Bizottsági
ülésen tudták képviselni az előterjesztést, de főigazgató asszony a mai reggel
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telefonált, hogy sajnos halaszthatatlan dolga akadt, így a mai közgyűlésünkön nem tud
megjelenni.
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 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem Területfejlesztési
Bizottság, elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunkon részt vett Szalayné Ostorházi Mária és tartott kiegészítést
is, illetve válaszolt a felmerült kérdésekre, amelyek nem minden esetben a NAV
hatáskörébe tartozó dolgokra irányultak. Amelyről tudott, válaszolt, és 12 igen
szavazattal, 5 tartózkodás ellenében elfogadtuk a tájékoztatót, illetve tudomásul vettük.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Főigazgató asszony nem tud
jelen lenni közgyűlésünkön, ettől függetlenül arra kérem a képviselőtársaimat, hogy ha
kérdés merül föl, akkor tegyék föl a kérdést, és írásba megküldjük főigazgató
asszonynak, akkor írásban megtörténik a válaszadás.
Lukács András ügyrendi. Parancsoljon frakcióvezető úr.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Én javaslom, hogy
vegyük le napirendről az előterjesztést, hiszen a közgyűlés tagjainak ebben a fontos
témában minden bizonnyal volnának kérdései, észrevételei és az előterjesztő
képviselete nélkül erről furcsa véleményt mondani, beszélgetni, és majd valamikor
írásban kapunk választ. Javaslom, hogy a februári következő rendes testületi ülésen
hozzuk vissza az előterjesztést. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Ügyrendi javaslatról
döntenünk kell. Kérdezem a Megyei Közgyűlés tagjait, hogy aki elfogadja hogy jelen
előterjesztést vegyük le napirendről és február 11-én tárgyaljuk meg, az az igen
gombbal szavazzon.
16 igen, 6 nem, 2 tartózkodással a
közgyűlés elfogadta, hogy ne tárgyaljuk
ezt a napirendi pontot. Köszönöm
szépen.

8.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány
támogatására
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Előterjesztő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
14. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző Urat, hogy
az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány kuratóriumának a titkára
Dudás Péter 2015.12.07. napján kelt levelében anyagi támogatásért fordult Elnök
úrhoz, a migrációs helyzet kezelésében részt vevő megyei rendőri erők munkájának
elismeréséül megtartandó rendezvény megvalósításához. A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendőr főkapitányság vezetője Dr. Vereczkei Csaba rendőr dandártábornok
úr. Már tegnap megvolt a műsor, mintegy 600 fő vett részt, a rendőri erők képviselői,
és hozzátartozóik és ehhez elnök úr 100.000 Ft támogatással kívánt hozzájárulni.
Ennek megerősítését kérjük a tisztelt közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen főjegyző úr. Pasztorniczky
István képviselő úr ügyrendit nyomott.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen, csak a rend kedvéért az
előző napirendnél nyomtam az ügyrendit, ugyanis hozzászólásra jelentkeztem mielőtt
Lukács frakcióvezető úr szót kapott. Tehát nekem is szót kellett volna kapni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Nem. Az ügyrendi az elsőrendű, és mivel a
többség nem kívánta megtárgyalni, utána nincs hozzászólás képviselő úr.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Értettem. Ez esetben nincs más.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. A Bűnmegelőzési Alapítvány
támogatásáról szóló javaslatot 1 bizottságunk, a Pénzügyi és Társadalomi Bizottság
tárgyalta.
Felkérem a Pénzügyi és Társadalomi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. A bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal támogatásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Nem látok jelentkezőt,
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
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23 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot a közgyűlés
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
63/2015. (XII. 17.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő
döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány (3527
Miskolc, Zsolcai kapu 32.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 100.000,- Ft
támogatást biztosít, amelyet az Alapítvány kizárólag a migrációs helyzet
kezelésében résztvevő megyei rendőri erők munkájának elismeréséül 2015.
december 14. napján tartandó rendezvény megvalósítása költségeinek fedezésére
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:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
értelemszerűen

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A napirendi pontok tárgyalása során döntöttünk
arról, hogy zárt ülésen tárgyaljuk a 9. napirendi pontunkat.
(A zárt ülésen részt vesznek:

48

A közgyűlés tagjai, Dr. Kovács János főjegyző, Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző,
Dr. Sáfrány Borbála osztályvezető, Simon Gáborné informatikus, Boros Szilvia
jegyzőkönyvvezető)
Kérem vendégeinket, hogy az üléstermet a zárt ülés időtartamára szíveskedjenek
elhagyni.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
Zárt ülést követően a nyilvános ülés folytatódik

10. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Néhány hasznos információt szeretnék a
közgyűlés tagjainak elmondani, utána tájékoztatnám a közgyűlés tagjait, hogy
közmeghallgatást írtunk ki. A közmeghallgatást meg fogjuk nyitni, jelentkező nem
volt a közmeghallgatáson, és utána be is fogjuk zárni.
-

Egyebek napirendi ponton belül szeretném tájékoztatatni a képviselőtársaimat,
hogy 2015. 12.21-én hétfőn, 13 órától rendkívüli közgyűlést tartunk. A
rendkívüli közgyűlés egyetlen egy témája a most elnyert 250 milliós TÁMOP- os
pályázat. Két indikátora van ennek a pályázatnak az egyik az, hogy a meglévő
fejlesztési programunkat módosítani kell, és a másik hozzátartozó indikátor szám
egy módszertannak a kidolgozása. Az a cég, aki pályáztatásban elnyerte ezt a
tevékenységet, az első anyagát megküldte, egész pontosan megkaptuk valamikor
hétfő este. Elég későn került sor a pályázat aláírására, a támogatási szerződést
december 11-én sikerült csak aláírni. Néhány hiánypótlásra van még szükség.
Ennek megfelelően a kérdés az volt, hogy 18-áig pótolja a hiányt a Fejlesztési
Program módosítása és módszertan kidolgozása tekintetébe, ezt igyekszünk a
képviselő hölgyeknek, uraknak legkésőbb pénteken, amikor mi megkapjuk,
megküldeni. Hétfőn 21-én 13 órától rendkívüli ülést fogunk tartani, a meghívó
mindenkinek ki fog menni.

-

Felhívom a megyei önkormányzati képviselők figyelmét arra, hogy a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget ismételten teljesíteni kell, és a
vagyonnyilatkozatokat 2016. január 31. napjáig le kell adni. Az erről szóló
tájékoztató levél 2015. december 10-én elektronikusan megküldésre került
minden képviselőnek.

-

Egy szolgálati közlemény természetesen. Karácsony közeledtével minden
képviselőnek készültünk egy karácsonyi ajándékkal, amikor majd kifelé
megyünk, az aulában minden képviselő ezt átveheti. A magam részéről az
Egyebek napirendi pontban nincs más közölni valóm.
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-

Illetve még egy dologról szeretnék szólni, hogy a tegnapi nap folyamán Tamás
Barna képviselő társunkat az a megtiszteltetés érte, hogy a lengyel köztársasági
elnöktől ezüstkeresztet vehetett át, ezúton is szeretnék gratulálni polgármester
úrnak, illetve ahhoz a munkához, amit a testvértelepüléssel együtt végeztek.
Gratulálok.

Más is felbátorodott, Miklós Árpád frakcióvezető úr parancsoljon.
Miklós Árpád frakcióvezető: Én csak szeretném megköszönni a KULCS
Magazinnak, hogy az általunk leadott hirdetést megjelentette. Kaptam híreket arról,
hogy terjesztve volt a KULCS Magazin Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon is, mert
eddig állítólag nem volt terjesztve, de állítólag megkapták. Köszönjük szépen. Áldott
karácsonyt és boldog újévet kívánok.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Lukács András frakcióvezető
úr parancsolj.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés, tisztelt
képviselőtársak. A közgyűlés szocialista frakciója nevében szeretnék békés áldott
karácsonyi ünnepeket kívánni, és sikerekben, közös eredményekben gazdag boldog
újesztendőt. Nem csak a közgyűlés tagjainak, hanem a Hivatal minden dolgozójának
és a KULCS Magazinon keresztül a megye minden lakójának. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Csiger Lajos
frakcióvezető úr parancsoljon.
Csiger Lajos, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Már megelőztek
ketten is, de Fidesz frakció is van a közgyűlésben. A Fidesz frakció nevében én is
szeretnék áldott békés karácsonyt kívánni mindenkinek, családtagjaiknak, a Hivatal
dolgozóinak. Sikeres boldog újévet, habár még találkozunk egyszer most kiderült, de
ez a plenáris ülés alkalmas erre.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem látok.
Rendes közgyűlésünket bezárom.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke
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