Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1577-19/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2016. február 18. napján 14:00
órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

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

Távol:
Vécsi István
Meghívottak:
A. Országgyűlési képviselők
1. Csöbör Katalin
2. Dr. Varga László
3. Riz Gábor
4. Demeter Zoltán
5. Hörcsik Richárd
6. Dr. Mengyi Roland
7. Tállai András
8. Egyed Zsolt
9. Gúr Nándor
B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
1. Dr. Lukács Irén főigazgató
C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
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megjelent
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

D.
E.

F.

G.

1. Dr. Kriza Ákos polgármester
napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
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
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
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

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
pénzügyi csop.vez., Simon Gáborné informatikai ügyintéző.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tisztelt képviselő társaim javaslom, kezdjük meg
a mai munkánkat.
Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Képviselő társaim! Tisztelettel köszöntöm a Közgyűlés
megjelent tagjait, hivatal részéről megjelent munkatársakat, köszöntöm a média
képviselőit!
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A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése határozatképes, mivel a 29 megyei önkormányzati
képviselőből 26 fő van jelen, az ülést megnyitom.
Kérem, szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni és jelenléti szavazást kérek.
Szíveskedjenek megnyomni az igen gombot.
Megállapítom, hogy 24 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett 1 fő nem szavazott, a
jelenlévők száma 25 fő, köszönöm szépen
munkánkat megkezdhetjük.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (3a) bekezdése alapján tájékoztatom a
Közgyűlést, legutóbbi Közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről.
2015. december 21-én volt a legutóbbi Közgyűlésünk.
 Ezt követően, 22-én Budapesten „A Gyermekek karácsonya az Országházban”
rendezvényen vettem részt, Kövér László Házelnök úr társaságában ahol közel 800
hazai és határon túli gyermeket tudtunk megajándékozni. Hátrányos helyzetű
gyermekekről van szó.
 Ugyanezen a napon, 22-én Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Évértékelő estet tartott, Alelnök asszony társaságában és Főjegyző úrral melyre
minden képviselőtársam meghívást kapott.
 2016. január 4-én a Megyei Kormányhivatal fennállásának alkalmából rendezett
díszünnepségen a Miskolci Nemzeti Színházba vettem részt és képviseltem ott az
Önkormányzatot.
 Január 5-én, Miskolcon a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarának a hagyományos újévi fogadásán vettem részt Pelczné dr. Gáll Ildikó
Európa parlamenti alelnök asszonnyal és Bihall Tamással a BOKIK elnökével
Demeter Ervin kormánymegbízott úr társaságában.
 Január 12-én Ózdon A „Hogy mások is élhessenek” a légimentés történetét
bemutató vándorkiállítás megnyitásán vettem részt. A kiállítást Ríz Gábor
országgyűlési képviselő úrral nyitottuk meg.
 Január 22-én Miskolcon a Quintessence Pálinka versenyen vettem részt. Kövér
László Házelnök úr társaságában, Ő volt a rendezvénynek a fővédnöke.
 Január 23-án Kazincbarcikán Sajóvölgye 2016. utánpótlás labdarúgó tornán vettem
részt, ahol díjat adhattam át az ifjú labdarugóknak.
 Január 29-én a Megyei Önkormányzat hagyományos sajtóreggelit tartott. Alelnök
asszonnyal és Főjegyző úrral a média képviselőit fogadtuk.
 Január 31-én Tarcalon egy Nemzetközi Sakkverseny díjátadóján vehettem részt,
ahol több nemzetközi nagymester is részt vett.
 Február 2-án Budapesten, a Megyei Önkormányzat delegáltjaként részt vehettem a
Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésén. A közgyűlés elfogadta a 2016. évi
költségvetését, és volt szerencsénk megnézni a Lillehammerben a II. ifjúsági téli
olimpiára készülő fiataljaink olimpiai eskütételét. 15-en tették le az esküt, az előző
időszakban csak 8 fő volt, most 15-en kvalifikálták magukat.
 Február 4-én Miskolcon, részt vettem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság évértékelő tiszti értekezletén.
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 Február 6-án, szombaton, Szirmabesenyőn szintén második alkalommal rendezték
meg a Röfi napokat, Csöbör Katalin országgyűlési képviselő asszonnyal nyithattuk
meg ezt a rendezvényt.
 Ugyanezen a napon, Putnokon Sajó-völgye kupa utánpótlás labdarugó díjátadó
ünnepségre került sor.
 Február 10-én, Miskolcon, részvétel a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés
Végrehajtási Intézet évértékelőjén.
 Február 12-én, Miskolcon, a Megyei Rendőr Főkapitányság évértékelő értekezletén
vettem részt.
 Február 16-án, Budapesten, a MÖOSZ soron következő közgyűlése volt. A
közgyűlésen elfogadtuk a 2016. évi költségvetésünket, amiben nagy változás nincs,
továbbra is marad a 3 Ft/fő tagdíj minden megye esetén, kivéve a megyei jogú
városoknak a létszámát, tehát körülbelül 1,5 millió Ft-os megyei önkormányzati
tagdíjat kell fizetnünk a MÖOSZ részére.
 Tegnapi napon 17-én, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere és a
Magyarországi Adósságkezelő Központ igazgatójának részvételével tartott
évértékelőt Kriza polgármester úr, ahol elhangzott, hogy az ország
adósságállománya 75,5 %-ra csökkent, ezzel egészen jó helyen vagyunk, Miskolc
város pedig egy sikeres város az elmúlt időszakot tekintve. Csupa sikeres fejlesztést
hajtott végre és a rendteremtés folyamatban van a városban. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § (1)
bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a 2016. évi munkatervben foglalt
valamennyi napirendi pont megtárgyalásra kerül. Megjegyzem azonban, hogy a
meghívóban 3. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat egyes önkormányzati rendeleteinek hatályon kívül
helyezésére” című előterjesztés esetében, csak a rendeletek hatályon kívül helyezése
történne meg. A határozatok felvizsgálására a későbbiekben kerül sor. A kiküldött
meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a közgyűlés napirendjére.
Miután ebben nincs változás, nem kívánom felsorolni, és akkor ezek után kérdezem a
közgyűlés tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény, más javaslat. Pasztorniczky István
képviselő úr parancsolj.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen Elnök úr. Tisztelt
Közgyűlés! Vártam, hogy a napirendek között szerepelni fog a vagyonbevallások
teljesítéséről szóló beszámoló. Miután nem történt ilyen, az lenne a kérésem, hogy az
Egyebekben az illetékes Bizottság adjon egy tájékoztatást. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A Bizottság elnök asszonya az
Egyebekben fog beszámolni. Akkor szíveskedjenek szavazni az elfogadásról a
napirendi pontok tekintetében.
A napirendi pontokat 26 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett a közgyűlésünk
elfogadta.

4

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2016. (II. 18.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének
megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. február 18-ai
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

évi

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

évi

2016.

3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat egyes önkormányzati
rendeleteinek hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő:
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának megalkotására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
6. Éves összefoglaló jelentés a 2015. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
7. Tájékoztató a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások
felülvizsgálatáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
8. 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
9. Javaslat bírósági ülnöki tisztségről történő lemondás tudomásulvételére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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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
11. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2016. évi szabadság
ütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
12. Javaslat döntés-előkészítő bizottságba történő delegálásra és projektmenedzsment
feladatok ellátására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
13. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Kárpátaljai
Megyei Tanács közötti Együttműködési Megállapodás aláírására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
14. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
15. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj adományozására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
16. Javaslat a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs
Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
17. Egyebek

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése c) pontja szerint, a közgyűlés zárt
ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, ha a nyilvános tárgyalás az
önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sérti. Javaslom, hogy a következő
napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történjen: Javaslat a KULCS TOUR BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítására 16. napirendi pont
az előterjesztés.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a zárt ülés elrendeléséről, melyhez minősített többség
szükséges.
23 igen, 3 nem, és 0 tartózkodás mellett a
közgyűlés elrendelte a zárt ülést.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Bizonyára képviselő társaim is értesültek arról,
hogy Koleszár Lajos úr elhunyt, a temetése a mai nap folyamán lesz. Koleszár úr
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlésben aktív tagként tevékenykedett.
Egészségügyi bizottságnak volt tagja. Kérem, hogy 1 perces felállással emlékezzünk
meg róla.
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.
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 előirányzat módosítás, átcsoportosítás címén, legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal
módosíthatja a költségvetési rendeletét. A közgyűlés a 2015. évi költségvetését eddig 3
alkalommal módosította. A jelen módosítást tulajdonképpen a TÁMOP pályázat
keretében elnyert 248 millió Ft belső átcsoportosítása, illetőleg a szolgáltatások és
bérleti díjakból a tervezetthez képest 11 milliós többletbevétel átcsoportosítása
indokolja. A költségvetési bevételek és kiadások főösszege nem változik, csak a
finanszírozási bevételeket és kiadásokat érinti, ezért kérem a tisztelt közgyűlést, hogy
a rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjen.
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 12 igen 0 nem 1 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. Bizottságunk is megtárgyalta a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet
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módosítását, és az alábbiak szerint szavazott 9 igen, 0 nem és 6 tartózkodás volt.
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 megtárgyalta a rendelettervezetet 6 igen, 0
nem, 5 tartózkodás mellett, elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Pasztorniczky István képviselő úr parancsoljon.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm Elnök úr. Kérem, hogy egy jelenléti
szavazást legyen szíves elrendelni, mert szerintem nem vagyunk 26-an a teremben.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Ez igaz. Rendben van, eleget teszek képviselő úr
kérésének, akkor legyen egy jelenléti szavazás. A szocialista frakció a temetésre ment
el. Kérek egy jelenléti szavazást akkor.
23 fővel folytatjuk tovább a munkánkat.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Egyéb kérdés, vélemény. Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a rendelet-tervezet elfogadásáról melyhez minősített többség szükséges.
15 igen, 0 nem, 8 tartózkodás mellett az
előterjesztés rendelet-tervezete elfogadást
nyert. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2016. (II. 22.) 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. §
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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

676.434 eFt-ban
364.311 eFt-ban
1.040.745 eFt-ban

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

költségvetési kiadási főösszegét
finanszírozási kiadások főösszegét
kiadási főösszegét

752.847 eFt-ban
287.898 eFt-ban
1.040.745 eFt-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.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
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Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
05. 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
Megyei Önkormányzat és Hivatala éves költségvetési javaslatának alapját a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény adja, és
az előző években elfogadott koncepciók által, megállapított és jelenleg is időszerű
célkitűzések alapján készült. A költségvetési bevételek irányszámait döntően a
központilag szabályozott források alakulása, az állami támogatás mértéke határozza
meg, mely az összbevételek 90%-át, 92%-át teszi ki, így a saját bevételek és az átvett
pénzek alakulása behatárolja a kötelező és az önként vállalt területfejlesztési feladatok
nagyságát.
Főbb bevételeink: értelemszerűen az állami támogatás, közfoglalkoztatottak bér és
járulék támogatása, szolgáltatásokból, bérleti díjakból származó bevételek mintegy 7
millió Ft értékben, előző években adott kölcsön visszafizetéséből tervezett bevételünk
van, pályázati pénzek eredeti előirányzata, mely év közben értelemszerűen változhat és
változni is fog, előző évi pénzmaradvány beépítése finanszírozási bevételként 100
millió Ft értékben.
Főbb kiadásaink: a választott tisztségviselők és képviselők és a hivatali dolgozók
juttatásai előző évi szinten, változatlan illetmény alappal és cafetéria juttatással
kerültek betervezésre. Külső személyi juttatás a közfoglalkoztatottak bérét és a
megbízási díjakat tartalmazza. Pályázati alapként 5 millió Ft-ot, általános tartalékként
3 millió Ft-ot különítünk el. Ebben az évben először biztosítható az amortizációnak
megfelelő eszközpótlás, és a Hivatal ablakainak cseréjét is tartalmazó beruházás
tervezett összege 15 millió Ft-ban van megtervezve. A pénzügyi, gazdasági
folyamatokat maximális takarékosság jellemzi, az előző évet is jelentős
pénzmaradvánnyal zártuk. Likviditási helyzetünk stabil. Ezért kérem a tisztelt
Közgyűlést, a határozati javaslat és a rendelettervezet elfogadására. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Főjegyző úr. A javaslatot 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 Pénzügyi és Társadalmi Bizottság a rendelet-tervezet 8 igen 0
nem 5 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. A határozati
javaslatot pedig 12 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett ugyancsak elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
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Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk megtárgyalta a költségvetési napirendet 8 igen, 0 nem és 8
tartózkodási szavazatott adott le a határozati javaslatra, 8 igen szavazatot, 1 nem és 7
tartózkodást a határozat tervezetre. Köszönöm.
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 mind a határozati javaslatot, mind a
rendelet-tervezetet 6 igen, 0 nem, 5 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra.
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 és egy rendelet-tervezet kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez tartozó határozati javaslat
elfogadásához, melyhez egyszeri többség szükséges.
15 igen, 0 nem és 8 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot a közgyűlés elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2016. (II. 18.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésével
kapcsolatos megállapítások
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a középtávú tervezéshez a
következőket állapítja meg:
1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól
szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját
bevételekkel, mint a
- helyi adóból származó bevétel,
- vagyonértékesítésből származó bevétel,
- tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel,
- bírság, pótlék, díjbevétel, valamint
- kezességvállalással kapcsolatos megtérüléssel
a költségvetési évet követő 3 évben nem számol.
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2. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1)
bekezdése szerint pénzintézet felé kötelezettsége nincs és adósságot keletkeztető
ügyletet a költségvetési évet követő 3 évben nem vállal.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
értelemszerűen

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a rendelettervezet elfogadásáról, melyhez minősített többség szükséges.
15 igen, 0 nem és 8 tartózkodás mellett a
rendelet-tervezetet a közgyűlés elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésére,
bizottságaira, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalra
terjed ki.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2016. évi költségvetése
2. §
(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének
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-

költségvetési bevételi főösszegét
finanszírozási bevételek főösszegét
bevételi főösszegét

354.000 eFt-ban
319.142 eFt-ban
673.142 eFt-ban

állapítja meg. (1. melléklet)
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegek előirányzat csoportonkénti
és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami
feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet és a 2.1. melléklet tartalmazza.
3. §
(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének
-

költségvetési kiadási főösszegét
finanszírozási kiadások főösszegét
kiadási főösszegét

454.000 eFt-ban
219.142 eFt-ban
673.142 eFt-ban

állapítja meg. (1. melléklet)
(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegek előirányzat csoportonkénti és
kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok
szerinti részletezését a 3. melléklet és a 3.1. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési létszámkeretet e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá a
Közgyűlés.
(4) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetés
bevételeinek-kiadásainak előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5.
melléklete tartalmazza.
(5) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kiadásainak hivatali Cofog
kódok, szakfeladatok szerinti csoportosítását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(6) A 2015. évi záró mérlegben szereplő eszközök 2016. évi értékcsökkenésének
számítását a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb
csoportokban a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő
hozzájárulását elkülönítetten a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
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(9) Több évre szóló kötelezettségvállalást és közvetett támogatást a költségvetési
rendelet nem tartalmaz.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásának
szabályai
4. §
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, illetve hivatalát a költségvetésben előírt működési
és felhalmozási célú bevételek beszedésére, és a jóváhagyott működési, valamint a
felhalmozási célú kiadások teljesítésére.
5. §
A 4. §-ban megállapított kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a Közgyűlés két
ülése között 10 millió Ft-ig, illetve a pályázatok saját forrás fedezete előirányzat
terhére a pályázati kiírásban előírt saját forrás erejéig a Közgyűlés elnöke végrehajthat,
melyet a 2016. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztésben
jóváhagyásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Ez kiterjed az általános tartalékkal való
rendelkezésre is. Ez a hatáskör új feladat vállalására nem terjed ki.
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtott
pályázatokra vonatkozóan nyilatkozatot adjon ki a saját forrás biztosításáról.
6. §
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §
előírásaira vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört egy éven belüli
hitelművelet esetében a Közgyűlés elnökének, az egy éven túli hitelműveletek
esetében a Közgyűlés hatáskörébe utalja.
7. §
Az Áht. 85. §-a szerint a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor
készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő
teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, illetve igényelhető készpénz felvétel a
Magyar Államkincstártól:
- a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,
- a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra,
- egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
- a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegekre,
- az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek számára biztosított
támogatások kifizetésére abban az esetben, ha a támogatott szervezet nem rendelkezik
hitelintézeti számlával.
A részletes szabályokat a pénzkezelési szabályzatban kell meghatározni.
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8. §
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét és főjegyzőjét, hogy a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletében szereplő megyei
önkormányzatok által igényelhető rendkívüli támogatásra, az év közben jelentkező
többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra pályázatot nyújtson be.
9. §
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzat bevételeinek
növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközökért tőkegarantált értékpapírt
(kincstárjegy) vásároljon.
Záró rendelkezések
10. §
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de a pénzügyi bevételi és kiadási
előirányzat meghatározására irányuló rendelkezéseket 2016. január 1. napjától kell
alkalmazni.
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálhatók a Mellékletek
között 06. sorszám alatt.

3.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
önkormányzati rendeleteinek hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője

egyes

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
07. 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
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerint önkormányzati rendelet esetén a
jegyző gondoskodik arról, hogy az elavult, szükségtelenné vált tartalmilag kiüresedett
önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésre kerüljenek. E törvényi
kötelességre tekintettel végeztük el a közgyűlés által alkotott önkormányzati
rendeletek tartalmi deregulációját aminek elsődlegesen meghatározó szempontja a
megyei önkormányzatok megváltozott feladat és hatásköre volt. A tartalmi dereguláció
eredményeként a jelen előterjesztésben 13 tárgykörben alkotott önkormányzati
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rendelet és az azok módosítására vonatkozó rendeletek hatályon kívül helyezését
javasoljuk. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést két
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. Bizottságunk 13 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.
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 a rendelet-tervezetet 11 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett javasolja elfogadásra.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Nem látok jelentkezőt. Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet
kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a rendelet-tervezethez elfogadásáról
melyhez minősített többség szükséges.
23 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
közgyűlésünk
elfogadta.
Köszönöm
szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat egyes önkormányzati
rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti
a) a megyei önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló
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13/1993. (XII.16.) Kgy. számú rendelet, és az azt módosító 17/1995. (XII.1.)
Kgy. sz., 10/1996. (VII.12.) Kgy. sz., 17/1996. (XII.13.) Kgy. sz., 7/1997.
(VII.7.) Kgy. sz., 17/1997. (XII.12.) Kgy. sz., 17/1998. (XII. 29.) Kgy.
sz.,16/1999. (VII. 9.) Kgy. sz., 23/1999. (XII.10.) Kgy. sz., 19/2000. (XII.15.)
Kgy. sz., 5/2001. (III. 9.) Kgy. sz., 22/2001. (XII.20.) Kgy. sz., 18/2002.
(XII.27.) Kgy. sz., a 14/2003. (XII.12.) Kgy. sz., a 6/2004. (IV.30.), a 17/2004.
(X.1.), a 19/2004. (XI.12.) Kgy., a 17/2005. (XII.8.), a 7/2006. (III.31.), a
16/2006. (XII. 1.), a 15/2007. (XI. 29.), a 17/2008. (XII. 1.), a
18/2009. (XI. 23.) számú, a 16/2010. (XII. 3.) és a 16/2011. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet,
b) a megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 5/1994. (III.31.) Kgy. számú
rendelet, és az azt módosító 11/1996. (VII.12.) Kgy. sz., 17/1999. (VII.9.) Kgy.
sz., 5/2001. (III. 9.) Kgy. sz., a 6/2004. (IV.30.) a 17/2004. (X.1.) és a 7/2006.
(III.31.) rendelet,
c) a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/1996.
(III. 29.) Kgy. számú rendelet, és az azt módosító 16/1996. (XII.13.) Kgy.
számú, 16/1997. (XII.12.) Kgy. számú, 16/1998. (XII.29.) Kgy. számú,
26/1999. (XII.10.) Kgy. számú, 18/2000. (XII.15.) Kgy. számú, 21/2001.
(XII.14.) Kgy. számú, 17/2002. (XII.27.) Kgy. számú, 15/2003. (XII.12.) Kgy.
számú, 23/2004. (XII.10.) számú, 14/2005. (XI.2.), 15/2006. (XII. 1.), 18/2007.
(XI. 29.), 18/2008. (XII. 1.) számú, 11/2009. (VI. 30.) számú, 21/2009. (XI.
23.) számú, 17/2010. (XII. 3.) önkormányzati rendelet, 19/2011. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet, 10/2012. (VII. 4.) önkormányzati rendelet,
d) a megyei önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási
feladatainak ellátásáról szóló 5/1999. (IV.9.) Kgy. számú rendelet, és az azt
módosító 24/2004. (XII.31.) Kgy. rendelet és 16/2008. (XII. 1.) számú rendelet,
e) az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló 3/2001. (III.9.) rendelet, és az azt
módosító 6/2004. (IV.30.) és 22/2004. (XII.10.) rendelet,
f) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat testnevelési és sportszervezési
feladatainak ellátásáról szóló 10/2001. (V.4.) Kgy. sz. rendelet, és az azt
módosító 18/2004. (XI. 12.) Kgy. rendelet,
g) a megyei szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról és működéséről szóló
8/2004. (IV.30.) rendelet, és az azt módosító 8/2008. (IV.25.) rendelet,
h) a közigazgatási hatósági eljárás egyes szabályairól szóló 15/2005. (X.27.)
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 19/2009. (XI.23. számú rendelet,
i) a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 21/2010. (XII.17.)
önkormányzati rendelet, és az azt módosító 8/2011. (V. 30.) önkormányzati
rendelet,
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j) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányítása alatt álló
intézmények gazdálkodásának egyes kérdéseiről szóló 22/2010. (XII.16.)
önkormányzati rendelet,
k) a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
Szociálisés
Gyermekvédelmi Központja által nyújtott szociális- és gyermekvédelmi
szakellátási formákról és azok igénybevételéről szóló 4/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet, és az azt módosító 11/2011. (VII. 7.) önkormányzati
rendelet,
l) a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
Szociálisés
Gyermekvédelmi Központja által nyújtott szociális- és gyermekvédelmi
szakellátások intézményi térítési díjairól szóló 5/2011. (III. 31.) önkormányzati
rendelet,
m) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő
közoktatási intézmények térítési- és tandíjáról szóló 12/2011. (VII.7.)
önkormányzati rendelet.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.

4.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi közbeszerzési
tervének elfogadására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
08. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző urat, hogy
az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés. A
Közbeszerzési terv megalkotását a Közbeszerzési törvény 42. szakasza teszi
kötelezővé az ajánlatkérő szervezetek számára. Tekintettel arra, hogy mind a Hivatal,
mind pedig az Önkormányzat a törvény alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására
kötelezett ajánlatkérőnek minősülő szervezet, a Hivatal elkészítette a 2016. évre szóló
közbeszerzési terveket, melyek nem tartalmaznak 2016. évre egyenlőre
közbeszerzéseket. Amennyiben az év folyamán közbeszerzési értékhatárt meghaladó
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beszerzésre kerül sor, akkor a tervet módosítani szükséges, melyről a közgyűlés dönt
minden esetben. Az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik, melynek
elfogadását kérjük. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A 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 12 igen 0 nem 1 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. Bizottságunk 11 igen, 0 nem és 5 tartózkodás mellett javasolja elfogadni a
két határozati javaslatot.
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 a határozati javaslatokat, 11 igen, 0 nem
szavazattal 0 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 két határozati javaslat kapcsolódik, 1-es és 2-es számú határozati
javaslatok. Kérem, szíveskedjenek szavazni először szavazni a napirendhez
kapcsolódó 1-es számú határozati javaslat elfogadásáról, melyhez egyszerű többség
szükséges.
23 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az
1-es számú határozat elfogadást nyert.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2016. (II. 18.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési
tervének elfogadása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
közbeszerzési tervére vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal, illetve értelemszerűen

2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy amennyiben szükségessé válik a
közbeszerzési terv módosítása, az arra vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés
elé.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, főjegyző
azonnal, illetve értelemszerűen

Melléklet
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2016. (II. 18.) határozatához
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2016. évi közbeszerzési terve
A közbeszerzés tárgya

Tervezett eljárástípus

Eljárás tervezett
megindítása

-

-

-

Miskolc, 2016. február

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni 2-es számú
határozati javaslatról melyhez egyszerű többség szükséges.
23 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az
2-es számú határozat elfogadást nyert.
Köszönöm szépen.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2016. (II. 18.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi
közbeszerzési tervének elfogadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi közbeszerzési tervére vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi közbeszerzési tervét.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, főjegyző
azonnal, illetve értelemszerűen

2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy amennyiben szükségessé válik a
közbeszerzési terv módosítása, az arra vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés
elé.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János, főjegyző
azonnal, illetve értelemszerűen
Melléklet
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2016. (II. 18.) határozatához

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi közbeszerzési terve
A közbeszerzés tárgya

Tervezett eljárástípus

Eljárás tervezett
megindítása

-

-

-

Miskolc, 2016. február
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5.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának megalkotására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
09. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző urat, hogy
az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés. A
Közbeszerzési szabályzat megalkotását a már hivatkozott Közbeszerzési törvény 27.
szakasza írja elő, így ennek megfelelően készült el az Önkormányzat és a Hivatal, mint
ajánlatkérő szervezetek Közbeszerzési és beszerzési szabályzata melyben
meghatározásra került a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának,
belső ellenőrzési felelősségi rendje, nevükben eljáró illetve az eljárásba bevont
személyek valamint szervezetek felelősségi köre, és a közbeszerzési eljárás
dokumentálási rendje. Ennek elfogadását kérem a tisztelt közgyűléstől.
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 8 igen 0 nem 5 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. Bizottságunk 11 igen, 4 tartózkodás mellett elfogadásra ajánlja a
Közbeszerzési szabályzatot.
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 a határozati javaslatot, 8 igen, 0 nem 3
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.
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Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról melyhez egyszerű
többség szükséges.
14 igen, 0 nem és 8 tartózkodás mellett a
határozati javaslat elfogadást nyert.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2016. (II. 18.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának megalkotására vonatkozó javaslatot és az
alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés a határozati javaslat mellékletében foglaltak szerint fogadja el a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát.
2. A Közgyűlés visszavonja a a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának hatályon kívül helyezése és új
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat megalkotása tárgyú 52/2013. (XI. 15.)
határozatát.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső
azonnal, illetve értelem szerint

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 10. sorszám alatt.

6.

Éves összefoglaló jelentés a 2015. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

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.
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Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés. A
költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és a belső ellenőrzéséről szóló
370/2011-es Kormányrendelet alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv
esetén a belső ellenőrzési vezető az elkészített éves ellenőrzési jelentést megküldi a
polgármesternek, nálunk aktuálisan az elnöknek, illetőleg a főjegyzőnek. A tárgyévet
követő év február 15-ig. Az éves ellenőrzési jelentést jóváhagyásra a képviselő testület
elé kell terjeszteni. A tárgyi előterjesztés a közgyűlés 74/2014. határozatával 2015 évre
vonatkozóan jóváhagyott belső ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzések
lefolytatásáról az ellenőrzések megállapításairól számol be. Az ellenőrzések
hiányosságot, szabálytalanságot nem állapítottak meg, ennek a jelentésnek az
elfogadását kérjük a tisztelt közgyűléstől.
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 8 igen 0 nem 5 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. Bizottságunk 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadásra javasolja a
terv végrehajtásáról szóló határozatot.
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. A bizottság a határozati javaslatot 8 igen, 0 nem
szavazattal, 3 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 egy határozati javaslat kapcsolódik, Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásához, melyhez
egyszerű többség szükséges.
22 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslat elfogadást nyert.
Köszönöm szépen.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2016. (II. 18.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső
ellenőrzési tervének végrehajtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tervének
végrehajtásáról szóló jelentést, és az alábbi döntést hozta:
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi
belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló összefoglaló jelentést elfogadja.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: azonnal

7.

Tájékoztató
a
területi
nemzetiségi
önkormányzatokkal
megállapodások felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

kötött

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
12. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző urat, hogy
az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés. A
négy területi nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodások 4. pontja 1. alpontja
előírja a megállapodások évenkénti felülvizsgálatát a felek részéről. A felülvizsgálatot
elvégeztük, a megállapodások módosítását nem tartjuk indokoltnak. Jelen előterjesztés
ennek megfelelően készült, ennek elfogadására kérjük a tisztelt közgyűlést.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Két 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 13 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
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Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A bizottság a határozati javaslatot 11 igennel,
egyhangúlag elfogadásra javasolta.
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 napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról melyhez egyszerű
többség szükséges.
23 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2016. (II. 18.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi
önkormányzatok közötti megállapodások felülvizsgálata
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok
közötti megállapodások felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot
hozza:
A Közgyűlés a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások
felülvizsgálata alapján a megállapodások módosítását nem tartja indokoltnak.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

8.

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

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
13. 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.
Amint az immár köztudott, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság
jogszabályon alapuló kötelezettsége, hogy az előző féléves munkájáról készült
beszámolóját a közgyűlés elé terjessze. Ezen kötelezettségének tett eleget a jelen
beszámoló előterjesztésével. Elfogadását kérjük a tisztelt közgyűléstől.
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 13 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
ajánlja a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem Területfejlesztési
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Bizottságunk 16 igen
szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és elfogadásra ajánlja az előterjesztést.
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: A bizottság a
határozati javaslatot, 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egybehangzóan
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 egy határozati javaslat kapcsolódik, Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról melyhez egyszerű
többség szükséges.
23 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta a közgyűlés.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2016. (II. 18.) határozata
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Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2015. II. félévi
tevékenységéről.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2015. II. félévi
tevékenységéről szóló beszámolót, és az alábbi döntést hozza:
1.) A Közgyűlés elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2015.
II. félévi tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
értelem szerint

2.) A Közgyűlés felkéri a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság
szervezési, titkársági, adminisztrációs feladatait ellátó Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztályát, hogy jelen
döntését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (www.baz.hu),
valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár hivatalos honlapján
(www.baz.hu/ertektar) hozza nyilvánosságra.
Felelős:
Határidő:

Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály osztályvezetője
értelem szerint

9. Javaslat bírósági ülnöki tisztségről történő lemondás tudomásulvételére
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
2015. évi áprilisi ülésén választott a közgyűlés az éven első alakalommal bírósági
ülnököket . A Miskolci Törvényszékre megválasztott ülnökök közül Vigh- Iván Beáta
Szilvia Miskolci lakos lemondását jelentette be, tekintettel arra, hogy a bírósági ülnöki
tisztsége és az általa létesített foglalkozási jogviszonya között összeférhetetlenség
keletkezett. A vonatkozó törvény biztosítja a lemondás lehetőségét, melyhez a
közgyűlés, mint megválasztó szervre nincs szükség, de a tudomásulvételről indokolt
döntést hozni. Javasoljuk a lemondás tudomásulvételét és arról a Miskolci
Törvényszék értesítését. Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot egy bizottságunk
tárgyalta. 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. A bizottság a határozati javaslatot 11 egybehangzó
igennel, 0 nem, 0 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 egy határozati javaslat kapcsolódik, Kérem szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról melyhez egyszerű
többség szükséges.
23 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta a közgyűlés.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2016. (II. 18.) határozata
Tárgy: Bírósági ülnöki tisztségről történő lemondás tudomásulvétele
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a bírósági ülnöki tisztségről történő lemondás
tudomásulvételére vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 220. §-ában foglaltak alapján tudomásul veszi, hogy Vigh-Iván Beáta
Szilvia … szám alatti lakos 2016. január 26. napjától lemondott a Miskolci
Törvényszéken betöltött bírósági ülnöki megbízatásáról.
2. A Közgyűlés elrendeli, hogy a lemondásról a Miskolci Törvényszék elnökét
haladéktalanul értesíteni kell.
Felelős:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: azonnal
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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
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
15. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző urat, hogy
az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés. A
közgyűlés az elmúlt évben megalkotta a Középtávú Gazdasági Programját. Az
előterjesztésben tájékoztatást nyújtunk az elmúlt félévben végzett tevékenységünkről.
Az önkormányzati fejlesztésekhez támogatást nyújtó, úgynevezett TOP 15 pályázati
felhívása jelent meg. Zajlanak az egyeztetések a települési önkormányzati szereplőkkel
és a bevonandó egyéb szervezetekkel. Önkormányzatunk jelentős összegre pályázik a
foglalkoztatás elősegítésére megyei paktum létrehozásával és működtetésével. Szintén
pályázni kívánunk a KEHOP keretében. Emellett, nemzetközi színtérre bővül
gazdaság-és kereskedelemfejlesztési, illetve pályázati tevékenységünk. Ezt a
beszámolót kérjük elfogadásra a tisztelt közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót 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 13 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.
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 megvitatta a beszámolót vagy a tájékoztatót, és ugyan nem
tartozik hozzá határozati javaslat, de 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
tudomásul vette.
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: A
bizottságunk a tájékoztatót, 5 igen, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett vette
tudomásul.
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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. Bíró László képviselő úr parancsolj.
Bíró László közgyűlési tag: Köszönöm Elnök úr a lehetőséget. Egy olyan
meglátásom lenne ezzel kapcsolatban, hogy kifejezetten a szénnel és a
széntechnológiával kapcsolatban lett néhány gondolatom. Volt itt egy tanulmány, ugye
ami elkészült volna, és a legnagyobb problémát a tanulmány készítői abban látták,
hogy magas szénárakban jelentkezik effektíve itt a probléma. Itt arra gondoltam, hogy
átnézem kicsit ezt a magas szénárat, hogy miből adódhat. Mátravidéki Erőmű által
üzemeltetett szénbányák jelen pillanatban külszíni fejtésnél normál közforgalmi
állapotban az látom, hogy 493 Ft/q áron értékesítik a lignitet. Tisztában vagyok vele,
hogy ez lignit és nem szén. Azzal is tisztában vagyok, hogy nem mélyművelésű
bányából, hanem külszíni fejtésből származó szén, amiről beszélünk. A mondandóm
csak igazán erre korlátozódna, és az lenne a legfontosabb talán, hogy lehetséges, hogy
ezt tényleg szükséges lenne felülvizsgálni, hogy kiskereskedelemben vagy
normálkereskedelemben 493 Ft/q értéken lehet megszerezni ezt a külszíni fejtésből
származó szenet, akkor hogy lehet ebben 8500Ft-os árat megállapítani. Természetesen
mindemellett támogatni tudja a Jobbik frakció ezt a javaslatot, ugyanis a tiszta
széntechnológia természetesen nagyon fontos, de azt látjuk illetve információnk van,
hogy gyakorlatilag most a Bükkábrányi szénbányában is november óta a lakossági
szénértékesítés az effektíve mondhatjuk nyugodtan, hogy megállt, a megyében
élőknek nagyon-nagyon szüksége lenne erre az olcsó szénre, értelem szerint
amiatt,hogy pont abban a kampányban vagyunk, hogy fűtési szezon van. Hát kérnénk,
hogy a legközelebbi tárgyalásoknál ezt az elemzést próbálják meg valahogy elindítani.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Csiger Lajos frakcióvezető úr
parancsolj.
Csiger Lajos, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Annyit szeretnék
ehhez hozzátenni, hogy egyrészt a 490 Ft az mázsa, a 8000 Ft pedig a tonna ára. Tehát
meg kell azt még 10-zel szorozni, tehát 4900Ft tonnánként, és nem állt meg a
Bükkábrányi szénbányából vagy bányából a lakossági eladás, hanem voltak
korlátozások. Az időjárásra mindenki tekintettel vagy rátekintéssel rendelkezik és
eléggé csapadékos volt ez a tél, és ez a külszíni bányászatot egy kicsit megnehezíti,
úgyhogy volt kiadás, csak voltak benne szünetek. Ennyit pontosításként azért
mondjunk el, nem szűnt meg, van kiadás és szállítanak is. Természetesen a szállítások
során az aki magánvevő, kevesebb napon jut hozzá a lignithez, hiszen vannak
partnereink, szerződött partnereink, és azokat szolgáljuk ki elsősorban, és azok
elszállítják, azok fix áron adják el a lignitet. Nem nyerészkednek rajta, és nem csapják
be a vásárlókat, és éppen ezért ők előnyben részesülnek, de magánszemélyeknek is van
kiadás. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A további választ alelnök
asszony fogja megadni.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés alelnöke: Köszönöm szépen. Én csak egy picit
pontosítani szeretném a képviselő úr által elhangzottakat. Először is elő
megvalósíthatósági tanulmány készült az előző időszakban a japánok részéről, és lehet,
hogy ha ez a tanulmányban nem is derül ki, de ők elsősorban a mélyművelésű
bányából kibányászott szén árra gondoltak, ami igencsak magas volt a tiszta
széntechnológia megvalósítása során. Lehet, hogy ez nem derült ki a leírtakból, illetve
a tájékoztatóból, de az egyeztetések során egyértelműen elhangzott, ami a
későbbiekben a természetesen a külszíni fejtéssel kombinálódik, így kaphatunk
folyamatosan jobbnál-jobb eredményeket a tárgyalások során. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Bíró László képviselő úr
parancsolj.
Bíró László közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Tehát még egyszer hangsúlyoznám és
köszönöm szépen a válaszokat. Tehát ugye 8.500 Ft/tonnáról beszélünk itt ugye
viszont a másik oldalról pedig durván 5.000 Ft/tonnáról. Tehát az is 3.500 Ft-tal azért
értelemszerűen magasabb, viszont itt ugye azt írtuk le, hogy 8500 Ft lenne illetve a
tanulmány készítői azt mondták, hogy 8.500 Ft környékén vannak a legalacsonyabb
árak akkor, ha külszíni fejtés és 15.000 Ft körül lennének a mélyművelésűek. Tehát
5.000 Ft, 8.500 Ft és 15.000 Ft, amiről beszélünk tényleg csak a pontosítás kedvéért.
Viszont nagyon szépen köszönöm a választ, akkor valószínűleg a lakosság hozzá fog
tudni jutni hosszútávon ehhez a szénvagyonhoz, bízunk benne akkor, hogy az időjárás
jobbra fordul. Nagyon szépen köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, más kérdést nem látok. A
tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat. Kérem, a közgyűlés tagjait, hogy
szavazzunk a tájékoztató tudomásul vételéről.
22 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett a
tájékoztatót tudomásul vette a közgyűlés.
Köszönöm szépen.

11. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2016. évi
szabadság ütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
16. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző urat, hogy
az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés. A
Közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint a
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polgármester előterjesztésére a képviselő testület minden év február 28-ig jóváhagyja a
polgármester szabadságának ütemezését. Tekintettel arra, hogy a törvény értelmében a
polgármesterre vonatkozó szabályokat a megyei közgyűlés elnökére értelem szerűen
vonatkoztatni kell, a jelen előterjesztésben a fenti törvényi előírásnak teszünk eleget,
melynek elfogadását kérjük a tisztelt közgyűléstől. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A bizottságok nem tárgyalták
ezt az előterjesztést. 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 napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról melyhez egyszerű
többség szükséges.
24 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2016. (II. 18.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2016. évi szabadság
ütemezésének jóváhagyása
A Közgyűlés megismerte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökének
2016. évi szabadság ütemezéséről szóló javaslatát és a tervnek megfelelően az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
Hónap
Január 15, 21-22, 28-29.
Február 5, 11-12, 19, 25-26.
Március 3-4, 10-11, 17-18, 24-25.
Április
Május 13.
Június 20-24.
Július 13-24.
Augusztus 1-12.
Szeptember 7-9.
Október 26-28.
November 16-18.
December 27-30.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: 2016. december 31.
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Munkanapok száma
5 nap (2015. évi)
6 nap (2015. évi)
8 nap (2015. évi)
0 nap
1 nap
5 nap
10 nap
10 nap
3 nap
3 nap
3 nap
4 nap

12. Javaslat
döntés-előkészítő
bizottságba
történő
projektmenedzsment feladatok ellátására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

delegálásra

és

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
17. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző urat, hogy
az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés. A
Területi Kiválasztási Rendben, tehát a TOP keretében meghirdetett pályázatok kapcsán
a törvényi előírásnak megfelelően döntés- előkészítő bizottság felállítása szükséges, az
irányító hatóság és önkormányzatunk, mint területi szereplő által delegált egy-egy fő
tagságával. A pályázati folyamat során csak azok a kérelmek támogathatók,
amelyekben a tevékenységet az önkormányzatunk delegált tagjai is támogatásra
javasoltak. E döntési jogkörünk hivatott biztosítani azt, hogy a pályázók tevékenysége,
fejlesztési tervei illeszkednek a megyei programunkhoz és az integrált területi
programunkhoz és ez által a közösen meghatározott fejlesztési terveink megvalósítását
segítik elő. A projektmenedzsment feladatok ellátását szintén jogszabály írja elő, jelen
előterjesztésben a konzorciumi megállapodások aláírására, feladatok vállalására kérjük
a közgyűlés jóváhagyását. Azért indokolt ezt előzetesen megtenni, mert a pályázatok
beadása folyamatosan zajlik, de a közgyűlés kéthavonta ülésezik, tehát a beadási
határidők betartását csak így tudjuk biztosítani. Azzal, hogy a projektmenedzsmenti
feladatokat az Önkormányzati Hivatal látja el, biztosítható a DEB tagság és az egyéb
feladatok ellátására vonatkozó összeférhetetlenség feloldása. Az előterjesztés
elfogadását tisztelettel kérjük a közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egyetlenegy
bizottságunk a Területfejlesztési Bizottságunk tárgyalta. Felkérem Területfejlesztési
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, közgyűlés.
Bizottságunk megtárgyalta ezt az előterjesztést, és 12 igen szavazattal, 4 tartózkodás
mellett elfogadta és elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik, Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
minősített többség szükséges.
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24 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
11/2016. (II. 18.) határozata
Tárgy:
Javaslat
döntés-előkészítő
projektmenedzsment feladatok ellátására

bizottságba

történő

delegálásra

és

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a döntéselőkészítő bizottságba történő delegálásról és projektmenedzsment feladatok
ellátásáról szóló javaslatot és a következő határozatot hozta:
I.
1. A Közgyűlés elnökét, Török Dezső urat delegálja tagként a 2014–2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A §-a
alapján létrehozandó döntés-előkészítő bizottságba.
2. A Közgyűlés alelnökét, Bánné dr. Gál Boglárka asszonyt delegálja póttagként a
2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
57/A §-a alapján létrehozandó döntés-előkészítő bizottságba.
3. A Közgyűlés felkéri főjegyzőjét, hogy a döntésről tájékoztassa az illetékes
Nemzetgazdasági Minisztériumot.
Felelős:
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
Határidő: Az Irányító Hatóság által meghatározott határidő
II.
1. A Közgyűlés felhatalmazza főjegyzőjét, hogy a 2014–2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz.
mellékletének 3.8.2.3 pontja alapján megkötendő konzorciumi együttműködési
megállapodásokat megkösse, a kapcsolódó pályázatokat benyújtsa.
2. A közgyűlés felhívja főjegyzőjét, hogy a II/1. pont alapján megtett intézkedéseiről
a Közgyűlést a soron következő ülésén tájékoztassa.
Felelős: Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
Határidő:
folyamatos
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13. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Kárpátaljai
Megyei Tanács közötti Együttműködési Megállapodás aláírására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
18. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző urat, hogy
az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés.
Önkormányzatunk és a Kárpátaljai Megyei Tanács 2011. évben született
együttműködés megállapodását kívánja megújítani. Az együttműködés kereteit úgy
határoztuk meg, hogy a társadalmi, szociális és a gazdasági szféra lehető legszélesebb
területét fedje le. A megállapodás e képen történő újragondolásával, új feladatainkat a
Kárpátaljai Megyei Tanács elképzeléseihez illesztve lehetőség nyílik közös
tevékenységek megvalósítására és pályázati források felhasználására a
kereskedelemfejlesztés, a turizmus és kultúra vállalkozások bevonása, az intézmények
közötti együttműködés elősegítése terén. Természetesen kiemelt fontosságú továbbra
is az ukrajnai magyar nemzetiség és a hazai ukrán nemzetiség nemzeti és kulturális
fejlődésének biztosítása. 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 13 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
ajánlja a közgyűlésnek.
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 16 igen szavazattal, elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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: A
bizottságunk a határozati javaslatot 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke:
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Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait,
amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Miklós Árpád frakcióvezető úr parancsolj.
Miklós Árpád frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A Jobbik frakció
nyilvánvalóan ezt az együttműködési megállapodást támogatja, és javasolja aláírását,
csak egy módosító javaslatot szeretnénk benyújtani, nem tudom el lehet-e ezt fogadni,
mégpedig az 1.4.-hez. Így hangzana: Megállapodnak abban, hogy a Tanácsadó testület
üléseire állandó jelleggel, tanácskozási joggal meghívandó a Kárpátaljai Magyar
nemzetiség, illetve a magyarországi ukrán nemzetiség legnagyobb szervezetének egyegy képviselője. Illetve még egy javaslatom van, hogy a megállapodás első mondata
maradjon-el. Az első mondat így hangzik: Hogy a felek rögzítik azon
meggyőződésüket, hogy az Ukrajna és Magyarország közötti jó szomszédi
kapcsolatról 1991. december 6-án aláírt együttműködési megállapodás. Ez azért
maradjon el, mert ez egy botrányos aláírás volt 25 évvel ezelőtt, én ennek tanúja
voltam, úgy hozta a sors, hogy akkor országgyűlési képviselő voltam, és ez mikor
Antall József Jeszenszky Gézával ezt aláírta december 6-án Mikulás napján, akkor ők
ezt másfél évig titokban tartották. És emiatt az MDF etikai bizottsága elé is idézték
Antall József miniszterelnök urat, mert több tanú előtt kijelentette, hogy nem olvasta el
aláírás előtt a dokumentumot figyelmesen. És ez vezetett az akkori kormányzópárt
szakadásához is. Tehát ez 25 évvel ezelőtt történt, elég régen, nem hiszem hogy sokan
emlékeznek rá, de ez így volt, én tudom, mert ott voltam, én nekem rossz ránézni erre
a szerződésre, tehát az a javaslatom, hogy maradjon el, és kezdődjön azzal ami a
folytatás: A felek rögzítik, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és
Kárpátaljai Megyei Tanács közötti 2011 stb. stb. Köszönöm szépen ennyi a
javaslatom.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Az első
módosítóval kapcsolatban kérdezem, hogy ki az aki képviseli, mert arról volt szó,
hogy a legnagyobb szervezet vegyen részt ezen, ki dönti el ki a legnagyobb és mi
alapján. Hol van ilyen kimutatás vagy nyilvántartás, hogy melyik szervezet
rendelkezik a legnagyobb tagsággal.
Miklós Árpád frakcióvezető: Ilyen kimutatás nincs, de nyílván van. Van Ukrán
Kisebbség. Én ismerem őket, azt is tudom ki a vezetőjük Lucskó Viktor, Kistokajban
lakik, tehát ismerem.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Ez a megállapodás 1 évre köttetik, az a
véleményem, képviselő úrnak vagy frakcióvezető úrnak is volt lehetősége, hogy
időben megtegye ezt a módosító javaslatot, nem tette meg. Most azt látom, hogy
ötletelünk itt, akár még el is fogadhatnám, de nekem látnom kellene a mögöttes
dolgokat, hogy valóban így van-e. Én sem olvastam az 1991. december 6-án aláírt
megállapodást, az biztos igaz, de ettől függetlenül, az anyag, egy hosszú egyeztetés
folyamaton ment át. Én az előző elnökkel találkoztam még tavalyi évben Szolnokon
valamikor az év kétharmadában, és azóta egyeztetik a hivatalok egymással, ők
szerettek volna sokkal több oktatási intézményt bevenni a megállapodásba, az ő
elképzelésük az, hogy kössük egy évre, és 1 év után akkor meglátjuk, hogy mit
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haladunk ebben előre. Szélesíthetjük akármilyen szinten ezt a dolgot, én most jó
szívvel ezt az előterjesztett anyagot tudom támogatni. De megértettem a módosító
javaslatot. Csiger Lajos frakcióvezető úr, parancsoljon.
Csiger Lajos, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt képviselő társaim. Van még az
a szabály, ugye hogy írásban be kell nyújtani előző nap délig vagy valameddig, hogy a
Hivatal is utána tudjon nézni az ilyen módosító indítványoknak. Egyszer már
belefutottunk egy rendkívüli ülésen, hogy itt szóbeli előterjesztést elfogadtunk és ez
nem szerencsés. Ez ugyan ott le is van írva, de nem tudom be van-e nyújtva, ha nincs
benyújtva akkor szerintem itt most ezt nem tudjuk tárgyalni, azt elnök úr megígérheti,
hogy felveti a tárgyalások során, és a további egyeztetésekbe ez bekerül akár erre az
államközi megállapodásra való hivatkozásra, akár a szervek bevonására. Frakcióvezető
úr is kapott meghívót erre a jövő heti delegáció érkezésre, és abban elég sok magyar
név szerepel, az Ukrán Megyei Tanács részéről tehát úgy gondolom, hogy lesznek
képviseltetve, de elnök úr elmondja, hogy magyarok. Tényleg ezeket a szervezeteket
akkor meg kellene keresni előtte, hogy egyáltalán akkor ők ezt szeretnék e, részt
akarnak-e venni. Ki kellene derülni, hogy akkor mire fog ez a megállapodás
konkretizálódni, tehát nem kéne most kapkodni és épp ez a célja, hogy írásban is előre
kéne benyújtani ezeket a módosító javaslatokat, hogy ezt meglehessen fontolni, hogy
fel lehessen rá készülni. Én ezt most így nem támogatnám, viszont mindenképpen
utána erről majd kell tárgyalni, ez egy 1 éves megállapodás, ők is így gondolják. Most
kezdődik el ez a munka,a munkában ezeket lehet majd képviselni végső soron.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Igen, frakcióvezető úrnak igaza van, hogy nem
szabályos az ilyen jellegű módosítás, de ha már szóba került, akkor jövő héten érkezik
az ukrán delegáció. Jövő héten pénteken, kerülne sor az aláírásra, ha ezt a Megyei
Közgyűlés jóváhagyja. Egy 6 fős delegáció fog érkezni, Rivisz Mihajlo Kárpátaljai
Tanácsnak az elnöke, ő az új elnök, akit nem olyan régen választottak. Barta József a
Kárpát Megyei Tanács elnökének első helyettese, Péter Csaba úr, a Kárpátaljai Megyei
Tanács határon átnyúló együttműködés turizmus és rekreációs állandó bizottságának
az elnöke, Csubirkó Voldimir ő volt az előző Tanácsnak az elnöke, én még vele
találkoztam Szolnokon, és ott egyeztünk meg, hogy folytatni kellene a kapcsolatot,
illetve meg kellene újítani. Jevcsák Judit külügyi tanácsos érkezik, aki egyébként a
Tisza ETT igazgatóhelyettese Szenhetovszka Viktória sajtófőnök, így áll össze a 6 fős
delegáció, amely érkezni fog ide jövő héten az aláírásra. Más kérdést, véleményt nem
látok.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik, kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról melyhez
minősített többség szükséges.
24 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot a közgyűlés elfogadta.
Köszönöm szépen.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
12/2016. (II. 18.) határozata
Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Kárpátaljai
Megyei Tanács közötti Együttműködési Megállapodás aláírására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Kárpátaljai Megyei Tanács közötti
Együttműködési Megállapodás aláírásáról szóló javaslatot és a következő határozatot
hozta:
1. A Közgyűlés a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat és a Kárpátaljai Megyei Tanács közötti
Együttműködési Megállapodást és felhatalmazza elnökét a dokumentum
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
értelem szerint

2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a dokumentumban foglaltak megvalósításáról
évente, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nemzetközi
kapcsolatainak helyzetéről szóló beszámoló részeként adjon tájékoztatást.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
értelem szerint

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 19. sorszám alatt.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Az Önkormányzati törvény 46. § (2) bekezdése
alapján a közgyűlésnek zárt ülésen kell megtárgyalni a következő kitüntető díj
odaítélésre vonatkozó két előterjesztést.
Kérem vendégeinket, hogy az üléstermet a zárt ülés időtartamára szíveskedjenek
elhagyni.
A zárt ülésen részt vesznek a közgyűlés tagjai, Dr. Kovács János főjegyző, Szombatiné
Dr. Sebők Emese aljegyző, Dr. Sáfrány Borbála osztályvezető, Simon Gáborné
informatikus. Köszönöm szépen.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
A zárt ülést követően a közgyűlés nyilvánosan folytatódik.

17. Egyebek
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Közgyűlésünk mostantól ismét nyilvános.
Tájékoztatom a közgyűlést, hogy egy képviselő társunk részéről olyan jellegű javaslat
érkezett, amely szerint a Megyei Önkormányzati honlapon jelenjen meg a közgyűlési
tagok tablója, amit az év végén megkaptak a közgyűlési tagok. Kérdezem a képviselő
társaimat, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e valakinek ellenvetése.
Ellenvetést nem látok.
A tabló honlapon történő megjelenéséről pedig rövidesen gondoskodunk képviselő úr.
Egyebek napirendi pontban az ügyrendi bizottság elnök asszonyának adom meg a szót.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Közgyűlés. Tájékoztatom a tisztelt közgyűlést, hogy a közgyűlés tagjai
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek eleget tettek, így képviselői jogaikat
gyakorolhatják.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen elnök asszony. Más nem
jelentkezett hozzászólásra. Hocza Tamás képviselő úr parancsoljon.
Hocza Tamás Attila közgyűlési tag: Köszönöm a szót elnök úr. Elnézést kérek, hogy
nem jeleztem a hozzászólási kívánalmamat az ülés elején, de ha megkapom a szót,
akkor köszönöm szépen. Én Csiba képviselő társamhoz szeretnék kérdést intézni.
Méghozzá a Szikszói kórházzal kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy mi
indokolta a hétköznapi nyelven úgymond egynapos sebészet megszüntetését, tehát itt
évekkel ezelőtt még a FIDESZ frakció is kiállt a Szikszói Kórház mellett ugye volt
többször demonstráció most már önök ellen, önökkel szemben demonstrálnak az
emberek és a szakma. Ugye korábban a szülészet is még aktívan működött Szikszón,
abaújiként nagyobbik lányom is ott született, most a kisfiam ugye már Miskolc a
Csillagpontban kellett, hogy megszülessen mivel Szikszón megszüntették a szülészetet
is, de már a labor vizsgálatok is megszüntetésre kerültek és Abaújban több mint 80
településről kell, hogy beutazzanak betegek, idős emberek. Többször, több esetben
átszállással bizonyos autóbusz vagy vasúti közlekedésben történő átszállással. Illetve
hogyha betegszállító vagy mentő gépjárműveket kívánnak használni, akkor ez pedig a
GDP-t csökkenti, költségeikkel megterhelve. Tehát szeretnénk megtudni, hogy meddig
tart ez a folyamatos visszafejlesztés, nem pedig az egészségügy fejlesztése. Gondoljuk,
sejtjük, hogy sebész hiány van a megyében, ugye itt a Csillagpont átszervezésével
kapcsolatban is hallottuk, hogy a Semmelweis kórházból, amikor átvette a központi
kórház a sebészeket, már leszámoltak ketten, tehát meddig fog ez a visszafejlődés
történni illetve mik a tervek a következő időben, ennek megakadályozásával
kapcsolatban. Köszönöm szépen és várom megtisztelő válaszát.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Képviselő úr szándékodban áll válaszolni?
Dr. Csiba Gábor közgyűlési tag: Megmondom őszintén, biztos nem képviselői
minőségemben kell erre válaszolni, de azért néhány téma össze van itt keverve. A
szülészet, sebészet és ezeknek a bezárása 2007 időszakára esett. Úgy hívták ezt a
minisztert, hogy Molnár Lajos, ha jól emlékszem az MSZP-SZDSZ színeiben volt
miniszter és akkor teljesen jogos volt a tiltakozás ellene, hiszen akkor még kellő
szakember ellátottsággal rendelkezett a kórház.
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Az egy napos sebészetre azt kell, hogy mondjam, ez egy TIOP-os uniós pályázat
eredményeképpen jött létre a Szikszói kórházban, és 2016. január 16-ával letelt a
fenntartási időszak. Most nem akarok itt gazdasági kérdésekkel foglalkozni, de hogyha
valakinek van lehetősége 100 Ft megkeresésére és keres 60 Ft-ot, de ugyanakkor
kifizet 200 Ft-ot a kiszolgáló az egyéb személyzetnek a munkájára, akkor melyik az a
vállalkozás, amelyik ezt fenntartaná.
A harmadik, amit ezzel kapcsolatban szeretnék mondani, hogy az egynapos sebészet
igénybevételének 20 %-a volt abaúji, 80%-a miskolci, meg kazincbarcikai meg összevissza mindenhonnan jövő emberek, tehát csak 20 % volt az abaúji polgároknak a
részvétele ebben a szolgáltatásban. Tehát egyáltalán nem arról van itt szó, hogy az
abaúji polgároktól lett elvéve, hanem a Miskolcról Szikszóra kivitt magánbetegeknek
az ellátásával foglalkoztak azok, akik ezt csinálták. Ez lehet, hogy rosszul hangzik,de
valóságban így volt. Az egynapos sebészet nem szűnt meg, az egynapos sebészet
helyszíne helyeződött át, a Megyei Kórházba, a Csillagpontba. Az, hogy sebészetet
megszüntetnek, szülészetet megszűntetnek, vagy megszűnik annak egyszerű oka, hogy
nincs szakember, olyan kevés a mai feltételeknek megfelelő szakember. Van, aki tud
endoszkópiás beavatkozásokat és sok minden mást csinálni, ami nem engedi meg azt,
hogy itt is legyen, ott is legyen elégtelen ellátás, ezt komolyan koncentrálni kell. A
Csillagpont koncepció pontosan erről szól, hogy az erőforrásokat, humánerőforrást, a
gazdasági, technológiai erőforrást egy központba visszük, és ott korrekt ellátást adunk
a betegeknek, nem pedig periférián, ilyen-olyan módon látjuk el a betegeket.
Nagyjából ez lehet erre a válasz, hogy Szikszónak mi a sorsa, az a Megyei Kórháznak
a része, jelen pillanatban egy nagyon fontos rehabilitációs tevékenységet végez, e
nélkül szinte nem is tudna működni a Megyei Kórház, hiszen oda helyezi át
rehabilitációra a betegeket. Van egy krónikus belgyógyászata, ami nélkül szintén nem
tudna működni a Megyei Kórház és van egy geriátriai osztálya, ami egyébként egy
uniqum a környéken. Ezt pontosan mi hoztuk létre,3 esztendővel ezelőtt, mert a
geriátriai az öreg vagy idős betegeknek az ellátása, ami egyébként egyfajta
belgyógyászati tevékenység, teljes mértékben megoldatlan volt Abaújban, hiszen
tudjuk, hogy Abaúj egy elöregedő vidék, tehát ez egy nagyon fontos lépés volt. És
akkor van még Szikszónak egy nagyon komoly feladata, a járó beteg ellátás. Hiszen 22
vagy 24 járó betegellátás (pontos számot most nem tudok) fajta működik a Szikszói
kórházban. Ezeknek pontosan az a feladata, hogy az Abaúji betegek ne Miskolcra
menjenek, vagy ne kelljen nekik Miskolcra bemenni, ilyen-olyan útiköltségekkel,
átszállásokkal és egyebekkel tűzdelt módon. Hanem, ők megálljanak Szikszón,
Szikszón lássák el a bajukat. És hogy mennyire lényeges ez a járó betegellátás
pontosan most erősítettük meg, kettő sebésszel, ha jól emlékszem, szülész-nőgyógyász
szakorvost vittünk oda ki, és most fogunk fölszerelni egy olyan röntgen készüléket,
ami egy digitális technikával működik, tehát pontosan azt a lehetőséget adja meg, hogy
aki odajön, az megkapja a pontos diagnózist, és az állapotának megfelelő terápiát, amit
járó betegként megkaphat. Fekvőbetegként, ha nincs Szikszón erre megfelelő egység,
akkor értelemszerűen a Miskolci Megyei Kórházba történik az ellátás. Ennyit tudok
mondani.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Képviselő asszony Szegedi
Judit milyen témában szeretnél hozzászólni? Az Egyebek napirendi pontban senki nem
jelezte, hogy egészségügyi témával kellene foglalkoznunk. Szükséges, hogy
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jegyzőkönyvbe rögzítsük, vagy elég ha idejön igazgató úr és Te is és megbeszéljük a
dolgot? Jó, rendben van. Köszönöm szépen a választ igazgató úr. Más képviselőtársam
nem jelezte az Egyebekben való hozzászólási szándékát. Köszönöm szépen a mai
napra végzett munkát. Jó pihenést kívánok mindenkinek. Az ülést bezárom.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke
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