Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1720-6/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2016. április 28. 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.)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

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

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

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

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

Távol:
Bíró László, Janiczak Dávid
Meghívottak:
A. Országgyűlési képviselők
1. Csöbör Katalin
2. Dr. Varga László
3. Riz Gábor
4. Demeter Zoltán
5. Hörcsik Richárd
6. Dr. Mengyi Roland
7. Tállai András
8. Egyed Zsolt
9. Gúr Nándor
B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
1. Dr. Lukács Irén főigazgató
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
1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Dr.
Vereckei Csaba, megyei rendőrfőkapitány (meghívó szerinti 1-2.
napirend)
2. Országos Rendőr-főkapitányság, Balogh János r. vezérőrnagy
(meghívó szerinti 1-2. napirend)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség, Csóra
György, elnök (meghívó szerinti 2. napirend)
4. Nemzeti
Agrárkamara
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Igazgatóság, Taskó József
5. Nemzeti
Agrárkamara
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Igazgatóság, Trembóczki István
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, Vizsolyi
Csaba hivatalvezető
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
igen

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:
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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, Boros Szilvia
jegyzőkönyvvezető.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tisztelettel köszöntöm a Közgyűlés megjelent
tagjait, köszöntöm a hivatal részéről megjelent munkatársakat.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése határozatképes, mivel a 29 fő önkormányzati képviselőből
27 fő van jelen, az ülést megnyitom. Kérem, szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni és
jelenléti szavazást kérek. Szíveskedjenek megnyomni az igen gombot. Köszönöm
szépen.
Megállapítom, hogy 27 igen szavazattal 27
közgyűlési
tag
jelen
van,
határozatképesek vagyunk.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (3a) bekezdése alapján tájékoztatom a
Közgyűlést a Közgyűlés legutóbbi ülését követően történt eseményekről és a
meghozott döntésekről, megpróbálok rövid lenni természetesen.
 2016. február 23-án Miskolc Megyeháza adott otthont a Magyar Ápolók Napja
tiszteletére tartott ünnepségen. Ennek az ünnepségek a Miskolci Egyetem
Egészségügyi karának dékán asszonya Dr. Kiss-Tóth Emőke volt az egyik védnöke,
a másik védnöke én voltam és köszönthettem az ápolónőket.
 2016. február 24-én Miskolc Megyeháza adott otthon a megyei és város
képviseletében a Nyugdíjas Szövetségnek. Itt tartották az éves közgyűlésüket, itt
köszönthettem a szépkorúakat.
 2016. február 25-én Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága
éves közgyűlést tartott, ezen az éves közgyűlésen részt vett Vékás Lajos
akadémikus, az MTA alelnöke, szintén köszönthettem a résztvevőket.
 Ugyanezen a napon, a Megyeházán fogadtam alelnök asszony és főjegyző úr
társaságában Duan Jeolongot, a Kínai Népköztársaság Magyarországra delegált
nagykövetét és delegációját.
 2016. február 26-án, a Megyeházán írtuk alá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat és Kárpátalja Megyei Tanács közötti együttműködési megállapodást
Rivisz Mihajlo úrral, amit előzetesen a megyei közgyűlés jóváhagyott.
 2016. február 29-én a Megyeháza Dísztermében tartott előadást egy részről az
ÉMÁSZ az itt lévő polgármestereknek, másrészről én a megyei Területi Operatív
Programról.
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 2016. március 6-án, a XX. Víz világnapi nemzetközi úszóverseny megnyitásán a
Kemény Dénes uszodában vehettem részt. Köszönthettem az úszókat, Kovács
Ágnes úszóbajnokkal együtt.
 2016. március 7-én, Kazincbarcikán „Jó gyakorlat” címmel, pedagógusi szakmai
konferencián vehettem részt, ahol a megjelenteket üdvözölhettem.
 2016. március 8. Nőnap. Hernádnémetiben és Arnóton köszönthettem a Nemzetközi
Nőnap alkalmából megjelent hölgyeket.
 2016. március 9-én, Encsen dr. Hörcsik Richárd és Szeles András társaságában
Járási Hivatalban megnyitottuk a Magyar Légimentés Alapítvány vándor
fotókiállítását.
 2016. március 11-én Ragály településen nemzetközi ünnepünk tiszteletére rendezett
megemlékezési ünnepen mondhattam ünnepi beszédet.
 Ugyanezen a napon a Megyei Úszószövetség itt a Megyeházán tartotta évértékelő
rendezvényét, ahol különböző díjakat adtak át az eredményesen szereplő
versenyzőknek.
 2016. március 15-én nemzeti ünnepünk természetesen. Encsen tartottuk
hagyományoknak megfelelően az ünnepi közgyűlést. Balog Zoltán Emberi
erőforrások minisztere mondott ünnepi beszédet.
 Ugyanezen a napon délután, Sárospatakon a Művelődési Házban tartott ünnepi
megemlékezésen mondhattam ünnepi beszédet polgármester úr felkérésére. Utána a
Petőfi és a Kossuth szobornál folytattuk a megemlékezésünket.
 2016. március 19-én Miskolc Kemény Dénes uszoda, ahol az I-VI korcsoport
úszódiák olimpia résztvevői vettek részt. Csöbör Katalin képviselő asszonnyal
köszönthettem a megjelenteket Balogh Gábor világbajnok öttusázó, a Diáksport
elnökének a társaságában.
 2016. március 24-én tárgyalás és sajtótájékoztató keretén belül, dr. Gyuricza Csaba,
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnöke járt a megyénkben. Elnök úr
tájékoztatta a sajtó résztvevőit az elkövetkezendő időszakban megjelenő MVH- s
pályázatokról, magam pedig arról tudtam értesíteni a sajtó résztvevőit, hogy előtte
két nappal jelent meg a két TOP-pos pályázat az épületenergetika és a közcélú
energetika 16-17-ik pályázati felhívás.
 2016. április 4-én Borsiban köszöntőt mondhattam a II. Rákóczi Ferenc fejedelem
születésének 340. évfordulója alkalmából rendezett szakmai tanácskozáson ahol
Soltész Miklós államtitkár úrral vettünk részt a rendezvényen.
 2016. április 22-én itt a Díszteremben Bihall Tamás BOKIK elnök úr társaságában
fogadtuk azt a 34 fős kínai delegációt, akik a megye helyzetéről, gazdaságáról,
befektetési lehetőségeiről érdeklődtek.
 2016. április 23-án a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség éves
közgyűlését tartotta, Csóra úr is jelen van. Megtiszteltem az Ő rendezvényüket és
köszöntöttem és elismerésemet adtam át a polgárőröknek.
 2016. április 26-án, Megyeházán tartottunk sajtótájékoztatót, az Esély és Részvétel
Közhasznú Egyesülettel a civil szféra helyzetéről, Fülöp Attila EMMI helyettes
államtitkár úrral.
A beszámolóm eddig tartott. Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § (1)
bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a 2016. évi munkatervben
foglaltaktól eltérően teszek javaslatot a mai ülés napirendjeire.
Nem kerül megtárgyalásra négy előterjesztés, amelyek a következők:
- a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására”
című előterjesztés, amely a munkatervben 2. napirendi pontként szerepel. Ennek
oka az, hogy a 2016. február 18-ai ülésen ezt az előterjesztést a Közgyűlés már
megtárgyalta.

- A „Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal járási
hivatalainak tevékenységéről” című (8. napirend), a „Tájékoztató BorsodAbaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, különös tekintettel a
közfoglalkoztatásra” című (11. napirend), valamint a „Tájékoztató BorsodAbaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi állapotáról” című (12. napirend)
előterjesztéseket a Közgyűlés 2015. december 17-ei ülésén tárgyalta, azonban az
azóta eltelt rövid időszak alatt érdemi változások nem következtek be, a
Kormányhivatal vezetőjétől ezt a tájékoztatást kaptuk, ezért nem vesszük
napirendre ezeket a tájékoztatókat.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom
megyei közgyűlési képviselőcsoportja „Javaslat földvédelmi nyilatkozat megtételére”
című előterjesztést nyújtott be megtárgyalásra, azonban az a törvényességi
követelményeknek nem felel meg, így nem kerül sor a napirendre vételére. Később
egyezetünk róla, hogy mik voltak ezek a hiányosságok.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a Közgyűlés
napirendjére, így a mai ülésre a következő napirend elfogadását javaslom a Tisztelt
Közgyűlésnek:
1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj átadása
2. 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
3. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének teljesítéséről, javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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4. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. 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
6. Tájékoztató
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
élelmiszerbiztonsági
és
állategészségügyi helyzetéről
Előterjesztő:
Dr. Ujaczky Tibor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági,
Növényés
Talajvédelmi Főosztály vezetője
7. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Europe Direct Információs
Központ tevékenységéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
8. Javaslat az Abaúj Polgáraiért Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
9. Javaslat Kissikátor Fejlesztéséért Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
10. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának
2016. évi odaítélésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
11. Javaslat a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs
Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
könyvvizsgálójának, ügyvezetőjének a megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a Közgyűlés elnöke
12. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselőjének
(ügyvezetőjének) visszahívására, és új vezető tisztségviselő (ügyvezető)
megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a Közgyűlés elnöke
13. Tájékoztató a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási
megállapodások,
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködések”
megnevezésű pályázat benyújtásáról
6

Előterjesztő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke

14. Egyebek
Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy Egyéb napirendi pont javaslatuk van-e?
Amennyiben van, kérem, szíveskedjenek azt megtenni.
Miklós Árpád frakcióvezető úr parancsoljon.
Miklós Árpád frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Kettős javaslatom
van. A Jobbik frakció nem tartja elég részletesnek tartalmilag lényegre tapintónak az 5.
napirendi pontban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamarának a jelentését.
Ezért mi azt kérjük, hogy vegyük le ezt napirendről és egy későbbi időpontban
tárgyaljuk. A másik, amit benyújtottam és állítólag törvényességi, formai hibák miatt
nem lehet tárgyalni, akkor nem tudom, szóban előterjesztem, hogy egy földvédelmi
nyilatkozatot tegyen a közgyűlés. Ez a másik javaslatom.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A szóbeli előterjesztést nem tudjuk ilyen módon
kezelni frakcióvezető úr.
Miklós Árpád frakcióvezető: Sokkal részletesebb, lényegre tapintó jelentést várnánk
el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara részéről, és mivel ez nem megfelelő
számunkra, kérném, hogy egy későbbi időpontban tárgyaljuk.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Megértettem. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés,
javaslat? Nem látok jelentkezőt. Módosító javaslattal kezdünk, tehát frakcióvezető úr
azt javasolja, hogy az 5. napirendi pontot vegyük le. Csak azt a részt, ami az
Agrárkamarával kapcsolatos. Ennek két része van, az egyik része a Kormányhivatal, a
másik része az Agrárkamarai rész. Köszönöm szépen. Kérem a közgyűlést, hogy
döntsön arról, hogy levesszük vagy nem. Én a magam részéről nem támogatom, hogy
vegyük le. Aki igennel szavaz, az a napirendről levételről szavaz, aki nemmel, az azt
mondja, hogy maradjon továbbra is napirenden. Kérem, szavazzunk.
Köszönöm szépen. 6 igen, 15 nem és 6
tartózkodás mellett a módosító javaslatot
a közgyűlés nem fogadta el.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Más módosító javaslat nincs. Pasztorniczky
képviselő úr parancsolj.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen elnök úr. Azért késlekedtem,
mert belenéztem a Szervezeti és Működési Szabályzatunkba. Frakcióvezetőnk tett egy
napirendi javaslat kiegészítést szóban, azt írja a Szervezeti és Működési Szabályzat
elő, hogy bármely közgyűlési tag egyéb napirendeket is javasolhat, amelyekről vita
nélkül egyszerű többséggel külön kell szavazni, kivéve a minősített többséget igénylő
döntést. Tehát szavaznunk kell, szerintem a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint
a második javaslatáról Miklós Árpádnak.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Én azt gondolom, hogy nem kell, de ha képviselő
úr ügyrendiben ezt kéri, akkor szavazunk róla, mert az eredetileg előterjesztett
Jobbikos előterjesztésben határozati javaslat van. Azt a határozati javaslatot egyszerű
lenne látni a képviselőknek, hogy tudják, miről szavaznak. Frakcióvezető úr
elmondhatja szóban, hogy milyen határozati javaslatot készített el szóban, fel is
olvashatja természetesen, de nem vagyok meggyőződve róla, hogy a képviselők olyan
döntést tudjanak hozni, hogy ez megalapozott legyen, ezért mondtam, hogy ne
tárgyaljuk. De ha ügyrendi javaslatként az a kérés, hogy szavazzunk róla, akkor
szavazunk róla. Magam részéről nem támogatom a szóbeli előterjesztést. Aki az igen
gombot nyomja meg, az arra szavaz, hogy tárgyaljuk, aki a nem gombot nyomja, az
arra szavaz, hogy ne tárgyaljuk a mai nap folyamán.
6 igen, 15 nem 6 tartózkodással a
közgyűlés nem óhajtja ezt a szóbeli
előterjesztést megtárgyalni képviselő úr.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Marad az eredeti előterjesztés,
amit felolvastam. Kérem a közgyűlést, hogy szavazzunk.
24 igen, 0 nem és 3 tartózkodással a
közgyűlés
a
napirendi
pontokat
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
18/2016. (IV. 28.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének
megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. április 28-ai
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj átadása
2. 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
3. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének teljesítéséről, javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
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Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
4. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. 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
6. Tájékoztató
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
élelmiszerbiztonsági
és
állategészségügyi helyzetéről
Előterjesztő:
Dr. Ujaczki Tibor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági,
Növényés
Talajvédelmi Főosztály vezetője
7. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Europe Direct Információs
Központ tevékenységéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
8. Javaslat az Abaúj Polgáraiért Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
9. Javaslat Kissikátor Fejlesztéséért Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
10. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának
2016. évi odaítélésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
11. Javaslat a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs
Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
könyvvizsgálójának, ügyvezetőjének a megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a Közgyűlés elnöke
12. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselőjének
(ügyvezetőjének) visszahívására, és új vezető tisztségviselő (ügyvezető)
megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a Közgyűlés elnöke
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13. Tájékoztató a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási
megállapodások,
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködések”
megnevezésű pályázat benyújtásáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
14. Egyebek

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint a Közgyűlés zárt
ülést rendelhet el a 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 „Tájékoztató a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási
megállapodások,
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködések”
megnevezésű pályázat benyújtásáról” című előterjesztés (13. napirend).
Kérem, hogy szíveskedjenek szavazni a zárt ülés elrendeléséről, amelyhez minősített
többség szükséges.
22 igen, 1 nem, és 3 tartózkodás mellett a
közgyűlés a zárt ülésen való tárgyalást
elrendelte. Köszönöm szépen.

1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj átadása

A napirendhez nem tartozik írásos előterjesztés.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a megjelent Dr. Balogh János rendőr
vezérőrnagy urat, műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettest, a Készenléti
Rendőrség parancsnokát, Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornokot, megyei
rendőrfőkapitányt, valamint a megye rendőri vezetőit és a jelenlevő kedves
vendégeket.
Külön tisztelettel köszöntöm a kitüntetetteket abból az alkalomból, hogy a mai napon
kerül sor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjak átadására.
Narrátor: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Vendégeink!
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az
adományozás rendjéről szóló 10/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet értelmében
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozható azon
személynek, aki a megye közrendjének, közbiztonságának szolgálatában hosszú időn
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át kiemelkedő, példamutató munkát végzett, vagy más magatartással általános
elismerést vívott ki a lakosság körében.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2016. (II. 18.)
határozatával döntött a Rendőrség Napja alkalmából e kitüntetésben 2016. évben
részesülők személyéről.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjak átadására kerül sor.
A kitüntető díjakat átadja Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke és Dr. Vereckei
Csaba megyei rendőrfőkapitány.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Közbiztonságáért Díjat adományoz Dr. Ongai Péter rendőr alezredesnek, a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Rendőr-főkapitányság
Mezőkövesdi
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály osztályvezetőjének.
Dr. Ongai Péter rendőr alezredes hivatásos rendőri szolgálatát 1999-ben kezdte
nyomozóként a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságon. Ezt követően bűnügyi technikus,
majd főnyomozó, később bűnügyi osztályvezető beosztásba került kinevezésre, illetve
2011-től távollétében helyettesíti a rendőrkapitányság vezetőjét. A Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Karán 2007-ben szerzett diplomát. Vezetésével a Bűnügyi
Osztály nagy előrelépést tett a humán hírszerzés hasznosítása terén. A rendőri, ezen
belül a bűnügyi munkát élethivatásának tekinti, szolgálati feladatait példamutató
odaadással, kiemelkedően, nagy szakmai hozzáértéssel végzi. Vezetői munkája
kiforrott, kezdeményezőkészsége átlag feletti. A bűnügyi területen végzett szakmai
munkája, hozzáértése, szorgalma, hely- és személyismerete nagymértékben hozzájárul
a rendőrkapitányság eredményes működéséhez. A rendőrség hivatásos állományában
eltöltött 17 éves szolgálati ideje alatt hivatástudattal és felelősségérzettel végzett
munkája bizonyította rátermettségét és a rendőri hivatás iránti elkötelezettségét.
(Díjátadás)
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Közbiztonságáért Díjat adományoz Hevele István György címzetes rendőr
törzszászlósnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Edelényi
Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Közrendvédelmi Alosztály Körzeti Megbízotti
Csoport körzeti megbízottjának.
Hevele István György címzetes rendőr törzszászlós hivatásos rendőri szolgálatát 2004ben járőrként kezdte az Edelényi Rendőrkapitányság állományában. 2008-tól
járőrvezető, majd 2010-től körzeti megbízott. Szolgálati feladatainak végrehajtása
során kiemelendő a bűnügyekkel kapcsolatos felderítő tevékenysége, melyet
személyismeretének köszönhetően gyakran szabadidejét is feláldozva hatékonyan
segít. Munkáját rendkívüli elhivatottsággal végzi, melyet bizonyít az is, hogy a
működési területén élő állampolgárok bizalommal fordulnak hozzá. Jól ismeri
területének közrendvédelmi és bűnügyi helyzetét, kapcsolata más szolgálati ágakkal
kiváló. Tevékenysége során átlag feletti motivációról, felelősségérzetről és
együttműködő készségről tesz tanúbizonyságot. Személyes tulajdonságai és kimagasló
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szakmaisága nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy működési területén a lakosság
körében személye és ezáltal a rendőrség megítélése is pozitív.
(Díjátadás)
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése és a jelenlevők nevében ismételten gratulálok a kitüntetetteknek. További
munkájukhoz jó egészséget és újabb szakmai sikereket kívánok. 1. napirendi
pontunkat lezárom.

2.

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

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál Csóra
György urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőrség elnökét. Felkérem az
előterjesztő, Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok urat Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Főkapitányát, amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a beszámolóját.
Kérdezem továbbá Dr. Balogh János rendőr vezérőrnagy úr műveleti országos
rendőrfőkapitány helyettest, a Készenléti Rendőrség parancsnokát, hogy azt követően
kíván-e szólni az előterjesztéshez.
Köszönöm szépen. Kapitány úr parancsoljon.
Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Alelnök
asszony, Főjegyző úr, tisztelt közgyűlési tagok, hölgyeim és uraim, tábornok úr.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és elsősorban az elismerést, hogy ilyen rangos
és ilyen magas színvonalú díjjal köszönik meg és honorálják az odaadó munkát
valamennyi kollégám és az egész állomány nevében teszem mindezt.
Az elmúlt napokban, a korábbi évek szerint szerintem bölcsen és jól kialakított
gyakorlatnak megfelelően a bizottsági meghallgatások keretében személyes
konzultáció során, részletekbe menően meg tudtuk beszélni és megtudtuk vitatni a
beszámoló anyagát. Én ebből ismételten tanultam, merítettem és hogy leginkább
hasznosítsam az ott hallottakat, és tapasztaltakat, úgy gondoltam, hogy a szóbeli
kiegészítés elsősorban ahhoz csatlakozna, illetve azzal a témával foglalkozna, ami
leginkább érdeklődést váltott ki, amely témákkal kapcsolatban a legtöbb kérdés merült
fel, foglalkoztatta a bizottsági tagokat.
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Volt ígéretem két-három témában, további információk megjelölésével és
szolgáltatásával ezeknek szeretnék eleget tenni. Volt egy kérdés a Mezőkövesdi
Rendőrkapitányságon bekövetkezett jelentős bűncselekmény emelkedéssel
kapcsolatban. Az írásos anyagban egy megjegyzésben jeleztük, hogy ezt az eljárást a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Főkapitányság folytatta, de a bűncselekmény számos
statisztikában itt jelentkezett. Nem voltam teljesen biztos ennek az ügynek a
részleteiben, ezért kértem azt a lehetőséget, hogy későbbiekben pontosítsam, mert több
olyan eset is előfordult a megyében, hogy más megyékben, más eljáró szerveknél
folyamatban volt eljárás a bűncselekmény elkövetésének helye és a sértettek okán,és
az itteni statisztikákba került be. Ez a mezőkövesdi ügy arról szól, hogy egy immár kb.
5 évvel ezelőtt lezárult folyamat azt eredményezte, hogy szabálytalan hitelkihelyezés
és szabálytalan pénzügyi folyamatok zajlottak le ott, és az ehhez kapcsolódó
dokumentáció során több mint 2000 papír dokumentum készült el, ezek mindegyike
közokiratnak minősült, és ez annyi rendbeli közokirat hamisítást eredményezett. tehát
ezt levesszük a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság, illetve a Megyei Rendőr
Főkapitányság bűncselekmény számából még jelentősebb és még szignifikánsabb
csökkenés tapasztalható.
A fiatalkorú és a gyermekkorú bűnelkövetőkkel kapcsolatban hangzott el egy kérdés,
amelyre én azt a választ adtam, és nem is tévedtem, hogy valószínűleg nem került bele
a beszámolóba, mert lényegi változás nem történt a tavalyi évben. A fiatalkorú
gyermekek, fiatalkorú bűnelkövetők száma nagyságrendileg 50-nel csökkent, a
gyermekkorú elkövetők száma 10-zel nőtt, tehát gyakorlatilag stagnált, és az állapot az
előző évhez hasonló, azt viszont ki kell emelnem, hogy a 2003-as adatnak vagy
számnak a 2015-ös éppen a fele, tehát ilyen mértékben csökkent a fiatalkorú
bűnelkövetők száma.
A Tevékenységirányítási és a Hívásfogadási Központ működésével kapcsolatban
számadatok jelentek meg, illetve fölmerült ez a kérdés is, hogy mennyire van bizalom
az emberekben, jelentik a bűncselekményeket, kérik a rendőrség közreműködését.
Egyrészt meg tudom erősíteni, hogy azok a számadatok hitelesek és tényleg a
kialakított gyakorlat egyre professzionálisabbá válása okán, jelentősen faragunk le, és
folyamatosan csökken a reagálási idő és az intézkedések hatékonysága nő. Másrészt
pedig mennyire vannak az emberek bizalommal hozzánk, és keresnek meg a
problémájukkal minket, a tavalyi évben közel 90 ezer bejelentést kapott a Rendőrség
és a Hívásfogadó Központ. Ebből, 83 ezer rendőrségi küldésre került sor, csak a
nagyságrendet éreztetem. És ez a 83 ezer ez a 2014 évihez képest 20 ezerrel több éves
szinten, tehát 20 ezerrel több ember fordult hozzánk segítségért, és ahogy a
bűncselekmény számok mutatják meggyőződésem szerint érzik a polgárok, hogy
bizalommal lehet fordulni a rendőrséghez, mi pedig reagálunk az ő bejelentéseikre, és
itt érhető tetten az a fajta intézkedési kultúra váltás, amit oly sokszor emlegettünk már
a beszámolóinkban. Ehhez kapcsolódóan két példát hagy mondjak már el. A bizottsági
tagok közül volt, aki már hallotta az elmúlt napokban, de nekem nagyon meghatározó
élmény és büszkeséggel tölt el, hogy ilyen módon dolgoznak és reagálnak a kollégáim.
Egyrészt egy mezőkövesdi bejelentés kapcsán csak annyit közölt egy idős néni, hogy
nem történt ugyan semmi, de az utcán olyan rosszarcú, rosszul öltözött embert lát, aki
őt rossz érzéssel tölt el és jó lenne, ha a rendőrök megnéznék. Természetesen erre a
bejelentésre is rövid időn belül kimentünk, perceken belül ott voltak a kollégáim, és
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ennek a rosszarcú fiatalembernek nem volt már lehetősége végrehajtani és véghezvinni
azt a bűncselekményt, amibe időközben belekezdett. Megkísérelte elvenni az idős
hölgynek a táskáját és a pénztárcáját. A kollégáim tetten érték, elfogtuk, becsuktuk, és
azóta is a neki járó helyen van. Tehát már úgy is reagáltunk, hogy még gyakorlatilag
nem is történt semmi, illetve egy különösen becses beszélgetés zajlott le a minap egy
polgárral, aki itt a megyénk egyik településén azzal hívta fel a Tevékenységirányítási
Központunkat, hogy ő lát egy olyan autót, ami le van sötétítve, neki ez gyanús, mert
céltalanul közlekedik itt a településen, össze-vissza járkál, jó lenne, ha megnéznék a
kollégáim. Kollégáim ezt is komolyan vették, egy-két településsel odébb igazoltatták
ezt az autót és a benne ülőkről kiderült, hogy körözik őket egyébként több
bűncselekményért. Kifejezetten ilyen házalásos bűncselekmények elkövetése miatt.
Tehát ha egyrészt kapunk jelzést, akkor sokkal nagyobb esélyünk van eredményt
elérni, másrészt pedig ez is jól példázza, hogy mi minden jelzést, minden segélykérést
komolyan veszünk, mindenre megpróbálunk reagálni.
A kifosztások alakulásával kapcsolatban egy jelentős számadaton belüli növekedésről
tájékoztattuk a közgyűlési tagokat. Itt hozzá kell tennem, hogy 2013 nyarán új Btk.
lépett életbe, amely a sértetti kört úgy módosította, hogy szélesebb körben élveznek
fokozottabb büntetőjogi védelmet azok, akik nem tudnak önmagukra olyan módon
vigyázni, oly módon ellenállni a bűncselekményeknek, gondolok itt az időskorúakra.
Ami korábban egy besurranásos lopás volt, az most már ha ezt egy idős ember
sérelmére követik el, akkor súlyosabb bűncselekménynek minősül, kifosztás lett
belőle, ezért nőtt meg a kifosztások száma, de szerintem ez pontosan eléri vagy
támogatja a kívánt célt, hiszen fokozottabb jogi védelem és nagyobb fenyegetettség
társul ehhez a bűncselekményhez.
A jogosítványok elvétele kapcsán volt egy kicsi eltérésünk, mert én meglepődve
hallottam azt a kérdést, hogy mi már nem tudunk jogosítványt elvenni, ittas vezetésnél.
Én ezt cáfoltam, de részben igaz ez a dolog, csak annyi van, hogy a szabálysértési
eljárásoknál váltotta ki a közigazgatási bírság a korábbi szabálysértési bírságot és itt
nincs lehetőségünk jogosítvány elvételre egyébként, ha azt a határértéket meghaladja
az ittasság, akkor természetesen a helyszínen továbbra is elvesszük a jogosítványokat.
Ez a felvetés olyannyira talált, hogy részünkről is megfogalmazódott már az ezzel
kapcsolatos esetleges jogszabály módosítási javaslat és egyetértünk ebben a témában.
A tavalyi év egyébként megítélésem szerint a megye szempontjából és bűnügyi
szempontból egy csendesnek mondható konszolidált év volt, amelyekben a
legnagyobb kihívás az, hogy ezeket az eredményeket meg kell próbálnunk megtartani,
ne adj isten túlszárnyalni. Nem csak saját értékelésünk, hanem az előjáró szervek
értékelése is osztotta ezt a véleményét, hiszen a megye teljesítményét az Országos
Rendőr Főkapitányság is kiválóra értékelte. Igazán mozgalmassá a megye életét az
országos események és az ország valamennyi megyéjében lezajló folyamatok és
feladatok tették, gondolok itt arra, hogy az illetékességi terület átalakítása
következtében kapitányságunk működése változott meg, ami részünkre kihívást
jelentett, de én bízom benne, hogy a lakosság részére lezajlott ez a folyamat.
Bevezetésre került az életpálya modell, amely megnyugtatóan rendezte a hivatásos
állománynak az előmeneteli rendszerét, illetve a juttatásait.
Az illegális migráció az egész magyar rendőrség feladata, és az egész magyar
társadalom kihívása volt, amiben mi is részt vettünk, de úgy tudtuk megoldani ezt a
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feladatot, hogy biztonsági deficit közben a megyében nem keletkezett. Amit én
jeleztem példákkal és az egyik legfontosabb legmarkánsabb dolog, hogy intézkedési
kultúraváltás zajlott a megyében és a rendőrök ennek az elvárásnak megfelelően teszik
a dolgukat. Nagy adósság és komoly feladatunk a közlekedésbiztonság javítása a
jövőre nézve, ebben sok-sok segítséget jelent számunkra az új technikai apparátus és
az új rendszer, ami már most működésbe lépett, és további felvilágosító
kampánymunkával elsősorban a gyalogosokat és a kerékpárosokat megcélozva a
jövőben egy nagyon aktív megelőző tevékenységet kell folytatnunk. Hagy említsem
meg, hogy a korábbi évekhez hasonlóan országos szinten a legtöbb szabálysértési
őrizetet, a legtöbb ideiglenes megelőző távoltartást továbbra is mi alkalmaztuk itt a
megyében, mind a két jogintézménynek elsősorban preventív hatása van, amelyet a
jövőben is hasonlóképpen fogunk gyakorolni. Az összefogásnak és az egységes
akaratnak köszönhetően két körzeti megbízotti irodát felújítottunk, illetve megújult
állapotban két teljesen új irodát adtunk át, és egy rendőrőrsöt. Ez a folyamat az idei
évben is tovább folytatódott és nagyon szépen köszönjük e fajta közreműködésüket és
támogatásukat. Hagy emeljem ki, hogy a tavalyi évben olyan emberölés nem történt,
amelynek a tettese ismeretlen maradt volna, ilyen adósságunk nincs, valamennyi
esetben és a folyamatban lévő ügyekben is megvan a gyanúsított és be tudtuk
azonosítani az elkövetőt, elkövetőket. És végül, de nem utolsó sorban, szeretnék
köszönetet mondani a megyei közgyűlésnek, a megye közéleti személyiségeinek, a
társszerveknek. Első sorban a polgárőrségnek, az ügyészségnek, a bíróságnak, és
mindazoknak, akik a rendészeti tevékenységünk során partnerként működtek velünk
együtt ezekben a mozgalmas időszakokban, ezekben a talán soha nem látott
kihívásokban terhelt időkben. Az ő közreműködésük és támogatásuk nélkül nagyon
nehéz lett volna ezeket az eredményeket elérni, de sikerült teljesíteni és bízom benne,
hogy az idei évben is hasonló eredményeket tudunk produkálni. Köszönöm szépen a
lehetőséget, és amennyiben kérdések merülnek fel, állok rendelkezésükre.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen főkapitány úrnak a szóbeli
kiegészítést, a rendőrség beszámolóját mind a 3 bizottságunk 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 megtárgyalta a beszámolót 9 igen, 0 nem és 3
tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
közgyűlés. Tisztelt rendőrségi vezető urak. Bizottságunkon is részt vett Dr. Vereckei
Csaba dandártábornok úr és részletesen ismertette ezt az anyagot, melyet most is, és
kérdések hangzottak el felé, melyekre válaszolt, illetve részben most válaszolt. Tehát a
bizottságon mindenki föltehette a kérdését és elég sok kérdés is elhangzott, amelyek
csak bizonytalanságból vagy éppen nem ismeretből adódnak. Bizottságunk a részletes
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tárgyalás után 13 igen szavazattal, 3 nem ellenében elfogadta és elfogadásra javasolja
a rendőrségi beszámolót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Bizottságunk tegnap délutáni ülésen tárgyalta a
beszámolót, megállapítottuk, hogy a korábbi évekhez hasonlóan rendkívül tartalmas,
sokrétű anyagot kaptunk, amiért köszönetünket fejeztük ki. A mi bizottságunkon is sok
kérdés megfogalmazódott, új információkat szereztünk a kérdéseink által a válaszok
mindegyik esetben korrektek voltak, köszönjük a rendőrségnek a munkáját. A
bizottságunk a tájékoztatót 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra
a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Csiger Lajos frakcióvezető úr parancsolj.
Csiger Lajos, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Tisztelt vezető
urak, parancsnok urak. A kapitány úr szóbeli kiegészítéséből kiviláglik, hogy a
rendőrség munkájában jelentős előrelépés van, javulás van, mind a felderítési
mutatókban, mind a lakosság bizalma és a közterületen eltöltött órák számában. Úgy
gondolom, hogy Szent György napján illik ünnepelni és a két kitüntetettnek gratulálok
én is. Úgy érzem, hogy van mit ünnepelni a rendőrségnek és ehhez én sok örömet és
boldogságot kívánok nekik ezen az ünnepi napon.
Azt gondolom, hogy a bűncselekmények száma minden évben változik, hol nő, hol
csökken. Most ebben az esetben több volt a csökkenés sokkal, mint a növekedés. Ez
csak részben tudható be a rendőrség munkájának, hiszen nem tudunk mindenhol ott
lenni, olyan társadalmat nem tudunk elképzelni, ahol minden ember mellett, rendőr
lesz. Viszont az, ami igazán mutatja a rendőrségnek a munkáját, az a felderítési
mutató, ami szemléletesebben mutatja, milyen komoly eredményeket ért el BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Rendőrkapitányság. Magához képest is 1,4 %-kal átlagosan
javult ez a felderítési, nyomozási eredményességi mutató, és a bemutatott anyagban 11
deliktikum, ez egy idegen szó, de gondolom 11 fajta bűncselekmény, vagyis azt
jelenti. Ezeknél egyenként bemutatják az országos átlaghoz képesti változást, és
hogyha átlagosan nézzük, 15,77%-kal jobb, mint az átlag, az országos átlag 47,2% ez
pedig 62,9 %. Ezt most számoltam ki, mert ez így nincs levezetve az anyagban. Sőt,
ami itt is elhangzott, a kifosztásról szóló felderítési mutató, még országosan csak 28%,
addig itt 66,3 % lényegesen magasabb szám. Úgy gondolom, hogy van mit ünnepelni
és van mire büszkének lennie a rendőrségnek. Elhangzott kapitány úrtól, hogy 20 ezer
fővel több ember kereste föl a rendőrséget vagy kereste telefonon vagy személyesen és
hogy ez tényleg a bizalom jele, a rendőrség és az állami szervek felé és egyáltalán az
igazságszolgáltatásban és a közéletünkben. Én azt tartom nagyon-nagy eredménynek,
hogy ez bekövetkezett, és ebben remélhetőleg további javulást fogunk tudni
felmutatni, hiszen ez a közélet tisztaságát is mutatja, hogy megbízunk azokban, akik az
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ügyeinket intézik, akik vigyáznak ránk, akik felelősek azért, és vállalják azt, hogy a
hétköznapjainkat és a napjainkat biztonságossá teszik. Én köszönöm ezt a munkát, és
köszönet érte minden rendőrnek. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Szólásra jelentkezett Lukács
András frakcióvezető úr. Megadom a szót. Parancsolj.
Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót elnök úr. Tisztelt tábornok urak,
tisztelt közgyűlés. Jól eső érzéssel olvashattuk ismét azt a színvonalas beszámolót,
amit a Főkapitányság vezetése összeállított. Megszoktuk már az elmúlt évtizedekben,
hogy folyamatosan javuló eredményekről, és őszinte viszonyrendszerről kapunk
információt, kapunk tájékoztatást. A szakmai munka részletes értékelésébe nem
kívánok belemenni, hiszen tegnap a bizottsági üléseken elég hosszadalmasan és
valóban a legapróbb részletekbe menően megbeszéltük, én a jelenlévőket nem
szeretném ezzel untatni. Fontosnak tartom viszont kiemelni, amit főkapitány úr szóbeli
kiegészítésében is megemlített, hogy megtörtént az a szemléletváltás az állományon
belül is, ami az intézkedési kultúrában ölt testet, ami az állampolgárok apró-cseprő
vagy nagyobb problémáira való reagálásban testesül meg. Én úgy hiszem, hogy talán
mára mondhatjuk azt, hogy vége van annak a feszült időszaknak, ami kb. 1 évtized
alatt ment végbe. A tömeges elvándorlás a rendőrkapitányságoktól, a rendőrségi
állományból, az a generációváltás, amikor szinte tömegesen, egy időben távoztak
tapasztalt rendőri vezetők az élet különböző területeiről. Ezután megtörtént a
felkészült csapatnak a tapasztalattal való feltöltődése. Nyugodt szívvel mondhatjuk,
hogy ma már azoknak a rendőrvicceknek nincs alapja, ami a szellemi színvonalról
szólt, ma nagyon felkészült, magas szakmai és általános műveltséggel rendelkező
rendőri állomány van. Ezzel találkozunk, és ezzel találkoznak a megye állampolgárai
is. Úgy érzem, hogy nem csak a rendőri vezetést, hanem a teljes rendőri állományt
elismerés és megbecsülés övezheti, és megérdemli, hogy a közgyűlés kifejezze
elismerését azért az egyáltalán nem könnyű munkáért, amit nap, mint nap végeznek.
Nagyon sokszor olyan bérezésért és javadalmazásáért, ami nem állt összhangban azzal
a munkával, azzal a fizikai-és szellemi leterheltséggel, amire nap, mint nap szükség
volt. Jó érzéssel hallottuk, hogy főkapitány urat, hogy tavaly szeptembertől ebben úgy
érzik, hogy változás van, hiszen a túlmunka kifizetése megtörténik. Azt szeretnénk
kérni az országos vezetéstől, hogy ez ne egy rövid időre szóló gesztus legyen, hanem
valóban legyen állandó és stabil, mert még egyszer nem csak a hivatásos állomány,
hanem az a közalkalmazotti állomány, aki segíti a rendőri munkát, ők is megérdemlik
azt, hogy valóban megbecsülést kapjanak, anyagi biztonságot kapjanak.
Tisztelt közgyűlés, az anyagban ugyan nem szerepel, de közérdeklődésre tart számot
folyamatosan, hogy milyen a rendőrségi állomány fegyelmi szintje. Vannak-e
korrumpálható, megbotlott, megtévedett rendőrök a megyében. Jó érzéssel hallhattuk
azt a főkapitány úrtól, hogy nagyon stabil és nagyon jó hozzáállású a rendőri
állomány, hiszen az elmúlt évben összesen megyei szinten 3 kollégától kellett
megválniuk, és nem súlyos, hanem kisebb ballépések után. Ez azt mutatja, hogy
valóban felkészült és jó rendőri állomány van Borsod- Abaúj- Zemplén megyében.
Két rövid kérdés, mert a tegnapi nap erre már nem volt úgymond magunk részéről
türelem, hiszen nagyon elhúzódott az idő. Én azt szeretném megkérdezni, hogy a
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tavalyi évben belépett jelentős számú térfigyelő rendszernek van-e már valamilyen
rövid távú tapasztalata. Illetve a másik, hogy a települési rendszerekkel alakult-e már
ki valamilyen kapcsolat, hiszen a polgárőrséggel régóta hagyományosan jó a
kapcsolat, milyenek a kezdeti tapasztalatok. És a végén a frakciónk nevében szeretném
megköszönni mind főkapitány úrnak, mind a teljes rendőri állománynak azt az
áldozatos munkát, amit végeztek. A kitüntetetteknek ezúton is szívből gratulálunk és
bízunk benne, hogy következő évben hasonló eredményekről számolhat be főkapitány
úr. Köszönöm szépen a figyelmet.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Szólásra
jelentkezett Balla Gergő képviselő úr. Megadom a szót.
Balla Gergő közgyűlési tag: Köszönöm a szót elnök úr. Tisztelt közgyűlés, tisztelt
főkapitány úr én egy rendkívüli esetre szeretném felhívni az Önök figyelmét, hogyha
esetleg nem értesültek volna a hírekből. Ez az ominózus esett az ongai esett, amikor is
kb két 30 fős család annyira jól érezte magát egy névnapi bulin, hogy egymásnak estek
láncos bottal, utána sajnálatos módon a kiérkező rendőröket is halálosan
megfenyegették, de még ez nem is volt elég, rájuk is támadtak és sajnos sérüléseket is
okoztak nekik. Például itt ahogy az újsághírekben is lehetett olvasni az egyik
rendőrnőnek a haját tépték, fojtogatták. Ez nagyon sajnálatos esemény, innen is
szeretnék jobbulást és jó egészséget kívánni a sértett rendőröknek. Ez arra is rávilágít
egyébként, hogy Ongán mennyire el van harapódzva a bűnözésnek ez a területe és
ezek az emberek mennyire nem riadnak vissza még attól sem, hogy akár a rendőrök
ellen is forduljanak. Az ongai kérte többször is, sőt az ottani FIDESZ- es polgármester
2010-es és 2014-es választási ígérete az volt, hogy Ongán rendőrőrs fog létesülni.
Szeretnénk, ha ez tényleg megvalósulhatna, hiszen mint látjuk az ottani bűnözőknek
van egy ilyen hajlama is, hogy akár a rendőrökre támadnak. Ennyit szerettem volna.
Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Hozzászólásra
jelentkezett Miklós Árpád frakcióvezető úr. Megadom a szót. Parancsoljon.
Miklós Árpád frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, tisztelt főkapitány
úr. Nagyon szépen köszönjük a színvonalas beszámolót a rendőrségi munkáról,
meglehetett állapítani valóban, hogy van fejlődés, és sok minden jó irányba halad.
Viszont, éppen ahogyan a bizottsági ülésről mentem haza , azért még vannak olyan
területek a megyében, ahol bizony sok bűncselekmény történik. Pontosan egy
hernádvécsei gazdával találkoztam a buszmegállóban, Ő azt mondta, hogy neki
rendszeresen lelopják a krumpliját a földről, sőt az evangélikus templomnak még a
vasrácsát is elfűrészelték és eladták bizonyos elemek. Tehát valószínű, hogy
Hernádvécsében előnytelen lehet a lakosság összetétele.
A másik az kapcsolódik Ongához, a bizottsági ülésen is elmondtam, de röviden azért
szeretném most megismételni azt, mert most itt van sokkal több rendőr, hiszen ott csak
főkapitány úr volt jelen, hogy én a Szentpáli Szakközépiskolába tanítok, és pontosan a
matematika órán mondja az egyik ongai cigánylány, hogy tanár úr nézze a TV-t, mert
a családom benne lesz az esti híradóba. Mondom miért? Ki mit tudon győztetek? Nem
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azt mondja, volt valami családi rendezvény és a mi családunkban vannak
kábítószerezők és cigarettán összevesztek, egymásnak estek és valaki kihívta a
rendőrséget, de hát ezek megverték a rendőröket is. A rendőrnőnek letépték a ruháját,
ezzel szabályosan dicsekedett a 15 éves tanuló, és utána az erősítés kijött, és úgy vitték
el őket. De úgy hallottuk, hogy őket is megverték. Ennyi, amit én nekem
dicsekvésképpen elmondott egy 9. osztályos lány. Én azt mondtam, hogy elég
szégyen, hogy ez történt. Erről nem a rendőrség tehet, hanem a jogszabályok tehetnek.
Mert igen is olyan jogszabályok kellenek, hogy rendőrnek legyen joga megvédeni
önmagát. Miért tanár úr mit csinált volna? Minimum lábon lövöm. Ezt mondtam órán,
ha rám támadnak. Ezt csak úgy elmondtam, mint érdekességet, hogy ilyen is van az
életben. Még egyszer köszönöm a színvonalas beszámolót a frakcióm nevében. A
frakciónk nevében szívből gratulálok a kitüntetetteknek és kívánom mindenható
Istentől, hogy sokáig tudják még erőben, egészségben hazájukat szolgálni. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Hozzá
szólásra jelentkezett Nyakó István képviselő úr. Megadom a szót. Parancsoljon.
Nyakó István közgyűlési tag: Köszönöm a szót Elnök úr. Ha már így a sztorizgatós
résznél tartunk akkor engedjenek meg nekem is egy 1 perceset. Egy olyan jó 1
hónappal ezelőtt, március elején úgy mondanám, családi összejövetel volt,
megünnepeltük az addig feltorlódott születésnapokat, névnapokat egy abaúji
településen, Perén, kedves kis vendéglő van ott,de istenigazából a pizza forgalomból
és a pizza futárságból jön össze a bevétel, de látogassák meg Önök is nagyon jó hely
tényleg. Egyedül voltunk ott a nagycsaláddal és eszünkbe sem jutott a
terrorfenyegetettség, amíg meg nem érkezett két rendőr, az egyik géppisztollyal. Volt
aki, biztonságban érezte magát, volt aki elgondolkozott, hogy nincs e túltolva ez a
dolog. Pontosan tudom, hogy kötelező, amikor kiadja fentről a politikai vezetésük az
utasítást, hogy akkor most fegyverbe, kardra, de folytattuk tovább az ebédet. A másik
pedig a következő bízom benne hogy ebben az évben már a Jobbik frakciója is érzékel
annyi javulást a rendőrség munkájában, hogy fogják fogadni, ha jól értem a rendőrség
beszámolóját. Mondom azért is, mert Janiczák Dávid úr, aki sajnos nincs itt,de helyette
hagy tolmácsoljam a köszönetünket az ózdi rendőrkapitányságnak, hiszen a mai
közleménye szerint nagyon-nagyon jól teljesített az ózdi kapitányság, 1/3-ra esett
vissza a rablások száma, és ahogy látom, a közleményből bízom benne, hogy nem
polgármester függő az, hogy a rendőrség hogyan végzi a munkáját. Tehát feltételezem,
hogy Mezőkövesdtől kezdve, Ózdon keresztül, Encsen át mindenhol hasonló
eredmények vannak. Nagyon szépen köszönjük, most már Janiczák Dáviddal együtt és
a Jobbik frakcióval további sikereket.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Hozzá
szólásra jelentkezett Tamás Barna képviselő úr, bizottsági elnök. Parancsoljon.
Tamás Barnabás közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr, tábornok urak, tisztelt közgyűlés.
Ha már itt anekdotázunk, és mindenkinek van valamilyen hozzászólása ehhez a
napirendi ponthoz, már én sem maradjak ki. Nyakó úrnak csak annyit, hogy biztos
jobban érezte magát, hogy géppisztolyos rendőröket látott, mint 2006-ban mikor
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kilövették a szemüket az állampolgároknak és azok a rendőrök is gondolom, most
jobban érzik magukat, hogyha csak simán sétálnak a géppisztollyal, minthogy vállhoz
kell emelni, hogy lövessenek. Bízom benne, hogy a rendőrségnek a munkája az
továbbiakban is a szolgálunk és védünk lesz, nem szolgálunk és vérünk, mint ahogy
2006-ban volt. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen főkapitány úr a köszönő szavak
mellett néhány kérdés is elhangzott, légy szíves add meg a válaszokat.
Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok: Tisztelt közgyűlés. Az együttműködés
kapcsán és a térfigyelő kamerák kapcsán azt tudom jelenteni, hogy számunkra nagyon
üdvös és részünkről szakmailag abszolút támogatott a térfigyelő kamerák kihelyezése,
hiszen ezeknek a tényleges megvalósulását minden esetben a rendőrség a szakmai
véleményével támogatja. Meggyőződésem, és bízom benne, hogy olyan helyekre és
olyan kamerák kerülnek kihelyezésre, amelyek tényleg segítik a közbiztonság
javulását. Nekünk a megelőzés terén is pozitív tapasztalataink vannak, tehát azokról a
területekről, ha meg nem is szűnik, de áthelyeződik, súlypontját tekintve eltolódik a
közterületi bűnözés ahol ilyen közterületi térfigyelő kamerák vannak és biztos, hogy
ezek a helyek nyugalmasabbakká, békésebbekké válnak. Másrészt, pedig ha történik
baj, akkor a felderítésbe nagyon komoly segítséget jelent az, hogy van honnan
adatokat kinyerni, van mihez nyúlni és több szem segíti a munkánkat. Úgyhogy ez a
folyamat mindenféleképpen támogatandó, és én bízom benne, hogy a jövőben tovább
bővül a kamerák száma majd, bár azt ki kell hangsúlyozni, hogy a kamerák sem
mindenhatóak, nem fogják megszűntetni a bűnözést. Viszont, mi egy olyan
folyamatnak vagyunk épp a kellős közepén, amikor ezeknek a térfigyelő kameráknak a
technikai bekötése a tevékenység irányítási központunkban éppen folyamatban van. A
folyamat végén, ha eljutunk odáig, akkor el fogjuk azt érni, hogy a kihelyezett
térfigyelő kameráknak bármelyikét előbb-utóbb be fogjuk tudni hívni és nem a
rendőrök fogják figyelni ezeket a térfigyelő kamerákat, hanem ha valahol történik
valami és intézkedésre lesz szükség, akkor az adott helyszínt abban a pillanatban be
tudjuk hívni, tudunk tájékozódni és alaposabban és felkészültebben megfelelő erőket
és szakembereket küldeni. Hivatalos nevükön Egyéb rendészeti tevékenységet ellátó
személyeket illetően azt tudom mondani, hogy az együttműködésünk velük
mindennapos és szoros, egyrészt a felkészítésükben, a felszerelésükben is szerepet
vállal a rendőrség, másrészt, hogyha bármilyen jogorvoslati eljárásra van szükség,
mert panasz érkezik az ő tevékenységével kapcsolatban, akkor ezt természetesen a
rendőrség vizsgálja ki. De ezek a ritkább esetek, és nem ezek adják a munka dandárját,
hanem azok a közös szolgálatok, amelyeket elég nagy számban a megye szinte
valamennyi területén ahol ők alkalmazásra kerültek és rendszerbe lettek állítva
megvalósul, tehát sok órát és sok-sok közös szolgálatot tudunk le velük is. Nem
annyit, mint a polgárőrséggel, de természetesen ezek a közös szolgálatok is
hozzájárulnak a mi tehermentesítésünkhöz illetve a hatékonyság növeléséhez.
És egyetlen egy szót csak az ongai esettel kapcsolatban. Én két tanulságot szűrtem le.
Az egyik az azért elborzasztó és elszomorító dolog, hogy ha valaki ezzel büszkélkedik.
De én azt hiszem, ez a kivétel, és én azt tapasztaltam, és itt is azt láttam, hogy a
többség nem csak ezt a nyilatkozatot, hanem a cselekményt is elítéli. Addig, amíg a
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többség és a társadalom általános erkölcsi hozzáállása a rendőrök mellett van, és
felháborítja az, hogyha a rendőrt megtámadják, az még mindig megnyugtató, mert
tudják, hogy mi törvényesen tesszük a dolgunkat, ezt a társadalmi felhatalmazást, ezt
az erőt azért mi fel tudjuk használni, amikor meg kell birkóznunk egy-egy ilyen
szituációval, és el kell döntenünk azt, hogy megéri ez, tesszük ezt? Kitegyük magunkat
ezeknek? És ilyenkor azt mondjuk, hogy igen, kitesszük magunkat ezeknek, mert ezt
várják el tőlünk, és hogyha az eskünkhöz híven, akár testi épségünk, életünk
kockáztatásával szolgálunk és védünk akkor a társadalom zöme, és nagy része
egyébként ezt honorálja. Köszönöm szépen ezt az egységes értékítéletet és ezt az
egységes kiállást a rendőrök mellett. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a válaszadást főkapitány úr.
Más jelentkezőt nem látok. A beszámolóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban
kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a beszámoló tudomásul vételéről.
21 igen, 0 nem és 6 tartózkodás mellett a
beszámolót
a
Megyei
Közgyűlés
tudomásul vette. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem dandártábornok urat, hogy tolmácsolja az
állomány felé a közgyűlés köszönetét a 2015-ben végzett rendőri munkájáért.
Köszönöm szépen a megjelenést.

3.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének teljesítéséről, javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 04. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Folytassuk munkánkat. 3. napirendi pontunkhoz
érkeztünk. Felkérem Főjegyző urat ismertesse az előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés! A
Megyei Önkormányzat gazdálkodását 2015 évben is a takarékosság és a megfontolt és
körültekintő gazdálkodás jellemezte. A költségvetési saját bevételek növelésére
lehetőségek függvényében törekedtünk, azokat a következő pályázati pénzekkel
pótoltuk.
Megyei Önkormányzati tartalékból 27 millió Ft.
ÁROP pályázat utolsó részlete 35 millió Ft
Munkaügyi központ bértámogatása 6 millió Ft
Értéktár Bizottság kapott pénz 10 millió Ft
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TÁMOP Megyei Fejlesztési pályázati összeg 241 millió Ft
Ez azt jelentette, hogy az eredeti előirányzatként tervezett bevételekhez viszonyítva a
ténylegesen elért bevételeink 285 millió Ft-tal növekedtek. Hitelállományunk,
kifizetetlen számlánk nincs.
A kötelezettségek állománya 2014-ben 40 %-kal, 2015-ben további 10%-kal csökkent.
A követelések összege szintén csökkent az előző évekhez képest 4 millió Ft-tal. A
Megyei Önkormányzat vagyonát 76,57 %-ban fedezi a saját tőke.
A bevételek a tervezett eredeti előirányzathoz képest 145 %-ban, a módosítotthoz
képest 100%-ban teljesültek. A költségvetési kiadások 87%-os a finanszírozási
kiadások 93%-os felhasználást mutatnak. A bevételi többletek és a kiadási
megtakarítások eredményeként 2015. évben 132.482.000 Ft feladatokkal terhelt
maradványokkal sikerült lezárnunk a 2015-ös évet. Az anyag szövegesen, táblázatokba
foglalva és grafikusan is bemutatja az elmúlt évi gazdálkodási számokat.
Mindezekre tekintettel kérjük a tisztelt közgyűlést, hogy határozati javaslatot és a
rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést 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 mind a határozatot, mind a rendelettervezetet 8 igen,
0 nem és 4 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Elnök úr, közgyűlés.
Bizottságunk megtárgyalta a zárszámadást, illetve a rendelet-tervezetet és a határozati
javaslatot is részletes tárgyalás után 10 igen szavazattal, 1 nem és 4 tartózkodás mellett
elfogadta és elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. Bizottságunk mind a határozati javaslat, mind a rendelet-tervezet
esetében 4 igen, 0 nem és 5 tartózkodással szavazott, nem támogatta.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat és egy rendelet-tervezet kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
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15 igen, 1 nem és 8 tartózkodás mellett a
közgyűlés a határozati javaslatot
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
19/2016. (IV. 28.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének végrehajtásáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és
elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a rendelettervezet elfogadásáról, amihez minősített többség szükséges.
15 igen, 1 nem és 8 tartózkodás mellett a
rendelet-tervezetet
a
közgyűlés
elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2016. (V. 3.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2015. évi zárszámadásáról
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 Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének végrehajtását
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1.041.126 e Ft bevétellel, (1.,2., melléklet)
908.644 e Ft kiadással, (1.,3., melléklet)
132.482 e Ft maradvánnyal,
hagyja jóvá.
2. §
A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg teljesítéséből
 a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
működési és felhalmozási kiadását
(3. melléklet),

670.899 e Ft

 a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Hivatal működési és
felhalmozási kiadását
(3. melléklet)
összeggel hagyja jóvá.

237.745 e Ft

3. §
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Hivatal „0”-ra leírt eszközeinek állományát
összevontan a 7. melléklet tartalmazza.
4. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzati Hivatal adatait összevontan tartalmazó pénzmaradványelszámolást a 8. melléklet tartalmazza.
5. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzati Hivatal eszközeit rendeltetése szerinti vagyonkategóriánként a
9. melléklet tartalmazza.
6. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által nyújtott kölcsönök lejárat és
eszközök szerinti bontását a 10. melléklet tartalmazza.
7. §
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi gazdasági társaságokban
való részesedéseit a 11. melléklet tartalmazza.
8. §
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetéséről szóló beszámolót a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

2015.

évi

9. §
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi
költségvetéséről szóló beszámolót a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet.
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálhatók a Mellékletek
között 05. sorszám alatt.

4.

Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 06. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés! A
program keretében az Irányító Hatóság 2015. decemberétől a megye települései
számára 5 prioritási tengelyen, jelenleg összesen 17 pályázati felhívást tett közzé. A
beszámoló, nagyrészt ezen felhívások lényegretörő összefoglalása, másrészt
tájékoztatást nyújt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalnak a
TOP keretében meghirdetett pályázatokkal kapcsolatos közreműködéséről továbbá az
ITP módosításáról. Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A beszámolót 3 bizottságunk
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 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, közgyűlés.
Bizottságunk a területi TOP programról készített beszámolót 15 igen szavazattal
elfogadta és elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Bizottságunk a beszámolót 7 igen, 0 nem és 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. Szűcs Erika képviselő asszony parancsolj.
Szűcs Erika Mária közgyűlési tag: Köszönöm Elnök úr. Egy kérdésem volna. 1-1,5
hónappal ezelőtt olvastam, hogy Lázár János az egyik csütörtöki kormányinfón
nagyon érdekes kijelentést tett, mégpedig azt, hogy ha szükség van
gazdaságfejlesztéshez forrásokra, akár a TOP- ok forrásait is átnézik és megkurtítják.
Elszólás volt valós veszély azt gondolom nem volt valami szerencsés megnyilatkozás,
legalábbis gondolom az itt ülő számára, de nem tudom értelmezni sem. Ha tud Elnök
úr kérem segítsen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a kérdést. A Kormánynak
eltökélt szándéka a gazdaságfejlesztés. Arról beszéltünk egy évvel ezelőtt is, hogy az
Unió -ból érkező operatív források mintegy 60 %-át gazdaságfejlesztésre kell
fordítani, hisz ez lesz a megalapozója a gazdasági növekedésnek. Vélhetően miniszter
úr arra gondolt, hogy ha a TOP-nak van olyan része, mely nem kifejezetten
gazdaságfejlesztés, hanem sokkal inkább valamilyen infrastruktúra vagy szociális
jellegű fejlesztés. Az én információm szerint, egyenlőre nem beszélünk arról, hogy
napirenden van-e az átcsoportosítás. Továbbra is minden megyei önkormányzat,
minden megyei jogú város ugyanazzal a forrással tud gazdálkodni, mint amit
meghirdettek annak idején. Ennél többet sajnos nem tudok mondani. Köszönöm
szépen.
Lukács András frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
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Lukács András, frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr! Tisztelt képviselőtársak!
Komoly várakozással tekintettünk a beszámoló elé, vártuk, hogy a TOP
végrehajtásának helyzetéről milyen információkat kap a megyei közgyűlés. Hiszen
ismert, hogy néhány pályázat benyújtásának már lejárt a határideje. Ezzel szemben és
itt furcsa, hogy ellenzéki képviselőként én mentegetem az előterjesztőt, nem az
előterjesztő hibája, hogy gyakorlatilag egy üres anyagot kaptunk, megismételve azokat
az információkat, amik korábban rendelkezésre álltak. Milyen címekre lehet pályázni,
milyen keretösszeg, mikortól-meddig. Legalább az alapinformációra jó lett volna, ha
szert tehetünk. Ezzel szemben azt a tájékoztatást kaptuk, hogy magából a rendszerből
következően arra még várni kell jócskán. hogy valamikor megtudjuk, hogy hogy is
állunk, hiszen az előkészítő munkacsoportok sem álltak fel, sőt fel sem, lettek még
kérve. Érdekes a rendszer működése, én csak arra szeretnék kérdezni, hogy várható
ezzel valami változás, hogy amikor lezárul valami tudjuk, hogy mennyi a befogadott
pályázat, mennyi a keretösszeg amire pályáztak, és nem majd hónapok múlva amikor
gyakorlatilag túl vagyunk mindenen és a döntések is megszülettek azokon a
helyszíneken, ahol gyakorlatilag csak rá kell bólintani a testületeknek, akkor kapjuk az
első információt. Mi várható? Mikor kapunk érdemi információkat? Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Amikor a
munkatervünket megalkottuk, az 2015. decembere volt. Decemberben úgy gondoltuk,
hogy áprilisban már olyan információkkal is szolgálhatunk, amit most megpróbálsz
megszerezni. Decemberben még csak 5 pályázati felhívás jelent meg. Szépen
elkezdtek januárban megjelengetni a pályázati felhívások. A legutolsó kettő
márciusban jelent meg, ez a két energetikás pályázat. Az épület energetika az
önkormányzatok részére, a közcélú energetika. Jelenleg 17 pályázati felhívás jelent
meg, ez olvasható az anyagban, még egy 18. is meg fog jelenni ez a közösségi
programokra vonatkozik, mintegy 1724 millió Ft összegben lehet pályázni erre az új
pályázati felhívásra. 3 pályázati felhívás zárult le, az utak, a kerékpárutak és a felszíni
csapadékvíz elvezetés. Március 31-ével április 18-ával és 25-vel. Tehát igazából még
nincs 30 napja sem, hogy lezáródott a pályázati időszak. A mostani információ szerint
van egy 30 nap arra, hogy a Megyei Államkincstár a beérkezett pályázatokat értékelje,
a hiánypótlásokra felszólítsa a pályázókat, mikor ez megtörtént készen adja át az
összes anyagot az Irányító Hatóságnak az MGM- nek. Az MGM- nek van további 30
napja arra, hogy a pályázatokat lepontozza azon TKKR rendszer alapján, amit mi
közösen elfogadtunk és utána történhet meg a DEB ülés. Ebben az évben még nem
volt DEB ülés, vagyis Döntés Előkészítő Bizottság ülés, ezért nem tudtunk még ettől
több számadatot hozni, én azt gondolom, hogy a következő alkalommal amikor
tárgyalunk TOP- nak a helyzetéről akkor majd sokkal több informatív szám fog majd
szerepelni a beszámolóban. Úgyhogy egy picike türelmet kérek, amikor odaér a
rendszer működésében, akkor tudunk majd erről nyilatkozni.
Más jelentkezőt nem látok.
Az előterjesztéshez egy határozati kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a
napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség
szükséges.
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21 igen, 0 nem, 5 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot a közgyűlés
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
20/2016. (IV. 28.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának helyzetéről szóló beszámolót
és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés elfogadja a fent nevezett beszámolóban foglaltakat.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke,
Határidő: értelem szerint

5.

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

A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálhatók a
Mellékletek között 07-08. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal részéről az előterjesztő nincs jelen, köszöntöm ugyanakkor Taskó
József urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara elnökét. Felkérem, hogy
amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Taskó József, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara elnöke: Nagy
tisztelettel köszöntöm a megyei közgyűlést, Elnök Urat, Alelnök Asszonyt, Főjegyző
Urat. Az elején szeretnék az első napirendi ponthoz pár gondolattal csatlakozni, ez a
közbiztonság. Vállalkozóként mondom, nem kamara elnökként. 1990 óta vállalkozó
vagyok. 2010-ig nagyon komoly vagyon elleni bűncselekmények voltak irányomban,
mint vállalkozó. 2010 után úgy érzem, hogy ezek a sorozatok megszűntek, úgy
gondolom, hogy a törvényeknek köszönhető.
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Itt a mezőgazdasággal kapcsolatban mi egy tájékoztatót átküldtünk, úgy gondolom ezt
mindenki megkapta e-mailben. Hallottuk, hogy nem kielégítő a tájékoztató, én azt
gondolom, hogy röviden a megye mezőgazdaságának teljes átfogó képét nyújtotta ez a
tájékoztató, ha valami hiány meg lehet keresni a kamarát és kiegészítjük ezt a
tájékoztatót. Ennyit szeretnék csak. És ha kérdés van, azt várjuk.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót 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 megtárgyalta az Agrárkamara tájékoztatóját és 8
igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
közgyűlés. Bizottságunkon részt vett Csomós János a Kormányhivatal részéről illetve
Taskó József is, és igazán kérdések nem hangzottak el irányukba, úgyhogy ott nem
volt semmilyen kifogás a beszámolóval vagy tájékoztatóval kapcsolatosan, ami most
felmerült a Jobbik frakció részéről. 13 igen és 2 tartózkodás mellett külön szavaztunk,
mind a Kormányhivatal és a Megyei Agrárkamara előterjesztéséről és ilyen arányban
elfogadtuk és elfogadásra javasoljuk.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Szólásra jelentkezett Jámbor Márk képviselő úr, megadom a szót.
Parancsolj.
Jámbor Márk közgyűlési tag: Köszönöm a szót. Tisztelt közgyűlés! Bizottsági
ülésen nem volt lehetőségem feltenni a kérdéseimet. Most tenném én ezt meg
összefoglalva. Láthattuk, hogy a juhágazat 90%-ban egyéni és családi gazdaságokra
épül. Mégis az állattartó telepek korszerűsítése itt aránytalanul kevés támogatást kap.
Majd 30-ad része akár egy baromfi telepének is. Érdekelne még minket a tényleges
munkaerő alkalmazása a különböző birtoknagyság szerint. Melyek azok a gazdasági
szervezetek, amelyek 1000 hektár feletti területeken gazdálkodnak, illetve a megye
mezőgazdasági társas vállalkozásai kvóta alakú támogatások hány %-át igénylik és
kapják meg. Illetve a családi gazdaságok, valódi őstermelők, egyéni vállalkozók
mekkora részesedéssel bírnak ebből. Valamint ami még az utóbbi időben téma volt
Magyarországon, hogy hány külföldi tulajdonol megyénkben valamilyen formában
termőföldet, és a tavalyi évben állami földveréseken mennyi bevétele keletkezett az
államnak megyénkben. Ezek lennének a kérdéseim. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pillanat türelmet kérek, még
lesznek kérdések. Vécsi István képviselőnek adom meg a szót.
29

Vécsi István közgyűlési tag: Köszönöm szépen Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Már egy
negyedszázada, ha nem több a Megyei Rendőrkapitányságnak a beszámolójával
mindenki egyet ért és magas színvonalúnak értékeli. Én nagyon remélem, hogy az
Agrárkamara a beszámolójánál is, majd el fogunk jutni ilyen szintre, amikor olvasva
az anyagot olyan megállapításokat teszünk a megyében élő gazdákról, mint a
közbiztonsági dolgokról. Amit én szeretnék kérdezni, az pedig az, hogy a Kamarának
mi az információja, vagy a véleménye arról, hogy a belvíztársulatok ellenőrző
bizottságába kamarai tagokat szándékoznak vétójoggal delegálni. Erről van-e a
Kamarának információja, illetve ha van információja, akkor felkészült-e a feladatra.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Más jelentkezőt
nem látok. Most kérem fel a válaszadásra.
Trembóczki István (Nemzeti Agrárkamara): Tisztelt megyei közgyűlés, tisztelt
Elnök úr. A végéről kezdeném, ilyen vétójoggal felhatalmazásra kerülő küldötteknek a
választásáról jelenleg még nem hallottunk. Teljesen új információ. Mi ugye operatív
végrehajtók vagyunk, nem hallottunk erről, lehet, hogy a magas politikába van ilyen,
nem tudjuk.
Külföldiek vásároltak-e földet? Borsod-Abaúj-Zemplén Megye olyan rendkívüli
helyzetben van, hogy itt külföldi nem vásárolt földet. Olyan elképzelhető, hogy kettős
állampolgár igen, erre mi statisztikát nem gyűjtöttünk, ugyanis az árverések
nyilvánosak voltak. Külföldi az ingatlan nyilvántartás illetve a NFA megkérdezését
követően nem volt közöttük.
Én a föld árverések egy részén a Blaskovicson és a Dóczy úton ott voltam. Kérdésként
nem merült fel, hogy a gazdálkodók milyen gazdasági méret mellé próbáltak meg
vásárolni. A nagyobb gazdálkodó, aki esetlegesen 1000 hektár fölött gazdálkodik, és
nagyrészt bérelt földterületeken, ezeknek a vásárlási aránya kb. 10 % volt. A közép és
kisbirtokos családi gazdálkodók, gazdasági társaságok voltak, akik a többi termőföldet
megvásárolták.
Juhállomány. Arról volt szó, hogy a juhállomány 90 %-a egyéni gazdálkodók kezében
van, a többi gazdasági társaságok kezében. Érdekessége Borsod megyének, hogy az
ország legnagyobb vállalkozásai itt vannak, 2000-res létszámmal gazdálkodnak.
A támogatás esetében előfordult az, hogy a különböző javaslatok mellett mi is tettünk
javaslatokat természetesen, de a tenyésztő szervezetnek, a Magyar Juh és
Kecsketenyésztő Szövetségnek a javaslatát hallgatta meg a pályázat kiírója, és úgy néz
ki 10-30 millió közötti, abban az esetben ha konzorcium vagy közös vállalkozás
alapján végeznek bizonyos beruházásokat, akkor 50 millióig lehet támogatni. Most
országos adatokat mondok, utána szűkítem le Borsod megyére. Az országban durván 6
ezer olyan valaki van, aki birkát tart. Ebben benne van a 3, az 5, a 10, az 50. Az igazán
nagyobb tartók akiknél azt lehet mondani, hogy 100-on felül tartanak birka állományt
ez az országban 2000 van, tenyésztő szervezeti adatokra támaszkodva mondom
mindezeket. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ez a 90 %-a a vállalkozásoknak
őstermelő vagy családi gazdálkodó. Itt azt lehet mondani, hogy 36.000 juhot tartanak.
Másik 4000-t tartják a gazdasági társaságok. Ez tavalyi adat, azóta már biztos, hogy
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módosult. Ugyanis az a 4000 is azért alakult ki, meg a 90%, mert az állami földek
bérbeadása során kötött volt az, hogy valamilyen számos állatot a területen valamilyen
arányában be kell állítani. A legtöbben, a legegyszerűbb állatfajt, ezt csak idézőjelben
mondom, mert magam is birka tartó vagyok és tudom, hogy nem a legegyszerűbb
tartani a birkát sem, ezt vásárolták, megyébe hozták, akár külföldről, gondolok itt
Szlovákia irányából, illetve Erdélyből illetve más magyar szaporulatból akarták
emelni.
A szarvasmarha létszám az főleg az állami termőföld bérbeadása során kevésbé merült
föl, viszont tendenciájában a szarvasmarha állomány az, ami jelenleg a
legdinamikusabban fejlődik. Nem tudom, hogy minden kérdésre válaszoltam-e, mert
olyan sok kérdés volt.
Azt még talán el kell mondani, a jövedelmezőségi viszonyok tekintetében, hogy
ezelőtt, még ha azt mondtuk 20-30 évvel, egy 300-as birkanyáj bőven eltart egy
családot. Most közel 400 db az a birka állomány, ami egy családnak akkora
jövedelmet tud biztosítani, illetve sok-sok munkát, amiből megtud élni a mai
viszonyok között.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a válaszadást. Jámbor Márk
képviselő ismét szólásra jelentkezett, parancsolj.
Jámbor Márk közgyűlési tag: Köszönöm. Természetesen nem tudott minden
kérdésemre válaszolni, gyorsan is tettem föl. Ha legközelebb a tájékoztató részletesebb
lenne, vagy a bizottsági üléseken ezeket a kérdéseket jobban ki tudnánk fejteni, és fel
tudnánk tenni, akkor könnyebb lenne rá válaszolni. Nyílván nem tud rá válaszolni,
hanem ezek statisztikai adatok lennének. Az volt még a kérdésem, hogy milyen a
tényleges munkaerő alkalmazás a birtoknagyságok szerint. Azért fontos, mert ugye
kis, közepes és nagy birtokok eltérő számban alkalmazhatnak munkaerőt illetve
számos önkormányzati program van a STARTMUNKA program keretében vagy
közmunka program keretében, ami munkaerő felvevő piac lehet számunkra. A
kormányzat is úgy gondolja, hogy a mezőgazdaság az ami teljes mértékben a gazdaság
szempontjából még kiaknázatlan terület. Főleg annak tükrében azt írta a kamarai
beszámolóban, hogy az ágazatban alkalmazott munkaerő csupán 3,2 %-a a teljes
foglalkoztatott létszámnak.
Trembóczki István (NAK): Állandó foglalkoztatott.
Jámbor Márk közgyűlési tag: Igen, akkor az idényfoglalkoztatottak mennyi? Tehát
ezeket ilyen kérdés formájában fel lehetett volna nekünk vetni a bizottsági ülésen, de
mondom olyan hiányosnak ítéltük meg az anyagot, hogy erre nyílván nem került sor.
Úgyhogy a későbbiekben, ha van rá lehetőség, akkor egy összetettebb anyagot
szeretnénk látni, ha lehetséges. Köszönöm.
Trembóczki István (NAK): Azt még kiegészítésképpen, hogy az idénymunkát
tetszett említeni, a START programot, hogy azóta mióta ugye nagyon sok
foglalkoztatottja van az önkormányzatoknak rendeletmódosításra kértük a
kormányzatot annak érdekében és meg is tette, hogy abban az időszakban, amikor az
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idénymunkára, a gyümölcs betakarítás vagy szőlő betakarítás időszaka van, ami
rendkívül sok kézi erőt igényel, abban az esetben START illetve a közmunkából
egyszerű módon a vállalkozók a gazdálkodók ki tudják kérni a dolgozókat. El kell
mondjam, mert ugye vannak számaink erre vonatkozólag is, bár ezek a számok
folyamatosan változnak és nem minden esetben természetesen tükrözik a
mezőgazdaság foglalkoztatási helyzetét, azok, akik legalább 100 hektárig
gazdálkodnak, tehát 100 hektáros területtel gazdálkodnak önfoglalkoztató, nagyrészt
családi gazdálkodók. Onnantól kezdve, amikor egy nagyobb 450-500 hektáros
gazdálkodási egység kialakul, ott már nem őstermelésről van szó, hanem ott az APEHnak a jelenlegi előírásait nézzük. Ott gazdálkodási egységenként átlagosan mondva,
jelenleg minden automatizálási lehetőséget kihasználnak a gazdálkodók a gépesítettség
minél magasabb szintjének a megvásárlásával. Addig, amíg 500 hektáros gazdálkodó
legalább 3 foglalkoztatottat alkalmaz, addig 2400 hektár körüli vállalkozás, ha
állattenyésztés nélkül tekintem a foglalkoztatotti létszámát, ez 80-90 közé tehető.
Abban az esetben, ha példaként mondom, tart 300 db tejelő tehenet és mellette még
150-200 db mert ugye ettől is függ, hogy milyen ágazatban dolgozik, tart-e állatot,
sertést vagy milyen korszerűségi szinten tartja ezeket, változó a beállítottsági
létszám,de a jövőben erre külön fogunk készülni, hogy az Önök érdeklődésének
megfelelően a gazdálkodási egységenkénti összetételt teljes mértékig tudjuk
prezentálni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a válaszadást. A tájékoztatóhoz
nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk
a tájékoztató tudomásul vételéről. Kérem először a Kormányhivatal tájékoztatójáról
szavazzunk.
25 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett, ezt
a tájékoztatót tudomásul vette a
közgyűlés.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk az
Agrárkamara tájékoztatójának tudomásul vételéről.
17 igen, 5 nem és 4 tartózkodással a
közgyűlés
tudomásul
vette
a
tájékoztatót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Elnök úr köszönjük szépen a Kamarának a
beszámolóját, tájékoztatóját. További szép napot kívánok.

6. Tájékoztató
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
élelmiszerbiztonsági
és
állategészségügyi helyzetéről
Előterjesztő:
Dr. Ujaczky Tibor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági,
Növényés
Talajvédelmi Főosztály vezetője
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A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 09. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal részéről nem érkezett senki az előterjesztő képviseletében.
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 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt, a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban
kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásul vételéről.
22 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a
közgyűlés a tájékoztatót tudomásul
vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Káli Sándor képviselő úr jelentkezett
menetközben, de akkor már a szavazás elindult. Kívánsz szólni?
Káli Sándor közgyűlési tag: Annyi lett volna, hogy elvárható lenne, hogy legyen itt
képviselő és azért javasoltam volna, hogy vegyük le napirendről. De ez már esemény
után van.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen.

7.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Europe Direct Információs
Központ tevékenységéről
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 10. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, az előterjesztést
ismertesse.
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Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés! A
Megyei Önkormányzat 2013. januárjában sikeres pályázatot nyújtott be az Európai
Bizottság magyarországi képviseletével 2013 március 1-én megkezdte működését a
Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs Központ, a Megyei
Önkormányzat fenntartásában. A következő 7. napirendi pont a Központ 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására vonatkozik. Ezt kérjük a tisztelt
közgyűléstől elfogadásra.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a 3
bizottságunk 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 megtárgyalta 12 egybehangzó igen szavazattal a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
közgyűlés. 15 igen szavazattal elfogadtuk, elfogadásra javasoljuk a határozati
javaslatot.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a Bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Bizottságunk 9 egybehangzó igennel 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 tartozó határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű
többség szükséges.
25 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a
közgyűlés a határozati javaslatot
elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
21/2016. (IV. 28.) határozata
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Tárgy: a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs Központ szakmai
beszámolójának elfogadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Információs Központ szakmai beszámolójának elfogadására vonatkozó
javaslatot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
A Közgyűlés a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs Központ
szakmai beszámolóját – a mellékletben foglaltak szerint - elfogadja, annak
tevékenységét támogatja.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 11. sorszámmal

8.

Javaslat az Abaúj Polgáraiért Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 12. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés! Az
Abaúj Polgáraiért Alapítvány kuratóriumának elnöke Farkas László úr levelében
anyagi támogatásért fordult a Megyei Közgyűlés Elnökéhez, az „Útravaló a léleknek”
című támogatásához. Az alapítvány szervezéséhez már 2011-től megrendezésre kerül
az „Útravaló a léleknek” című rendezvénysorozat. Olyan hiteles és igaz embereket
egyházi és neves közéleti személyeket kérnek fel előadónak, akiket sokan tisztelnek és
elfogadnak. Előadóik között szerepel többek között Böjte atya, Dr. Csókay András
idegsebész, Csomós József Tiszáninneni református püspök úr, Dr. Orosz Atanáz
püspök exarcha, Fabinyi Tamás evangélikus püspök úr, Dr. Papp Lajos szívsebész és
még sokan mások. Elnök úr 100 ezer Ft-tal kívánja támogatni a rendezvénysorozatot
ennek az elfogadását kérjük a tisztelt közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot egy bizottságunk
véleményezte. Felkérem a Pénzügyi és Társadalomi Bizottság elnökét, ismertesse a
Bizottság véleményét.
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Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. A bizottságunk 12 egybehangzó igen 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.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik, kérem szíveskedjenek
szavazni a napirendhez tartozó határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű
többség szükséges.
26 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot a közgyűlés
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
22/2016. (IV. 28.) határozata
Tárgy: Abaúj Polgáraiért Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az Abaúj Polgáraiért
Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés az Abaúj Polgáraiért Alapítvány (3860 Encs, Erkel Ferenc 4/D.) (a
továbbiakban: Alapítvány) részére 100.000,- Ft támogatást biztosít, amelyet az
Alapítvány kizárólag az „Útravaló a léleknek” című rendezvénysorozat
költségeinek fedezetére fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 22.)
önkormányzati rendelet 3. 1. melléklete „Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre” sora terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:
2.

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

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:

Dr. Kovács János főjegyző
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Határidő:

9.

értelemszerűen

Javaslat Kissikátor Fejlesztéséért Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 13. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés!
Kissikátor Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriumának elnöke Kocsis Bertalanné és
Kissikátor Község Polgármestere Kocsis László anyagi támogatásért fordult a
Közgyűlés Elnökéhez, a 2016. július 2. napján, immár 13. alkalommal megrendezésre
kerülő Gombafesztivál és Falunap támogatásához. A Gombafesztivál a térség
legnagyobb népszerűségnek örvendő kulturális, gasztronómiai attrakciója, a
programokra a nap folyamán 5-6 ezer ember látogat el minden alkalommal. Elnök úr a
rendezvényt 100 ezer Ft összeggel kívánja támogatni, ehhez kérjük a közgyűlés
támogatását.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy
bizottságunk véleményezte. 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 13 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: 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 tartozó határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű
többség szükséges.
26 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot a közgyűlés
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
23/2016. (IV. 28.) határozata
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Tárgy: Kissikátor Fejlesztéséért Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Kissikátor Fejlesztéséért
Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Kissikátor Fejlesztéséért Alapítvány (3627 Kissikátor, Szabadság
út 14.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 100.000,- Ft támogatást biztosít,
amelyet az Alapítvány kizárólag a 2016. július 02. napján, „XIII. Gombafesztivál”
elnevezésű rendezvény költségeinek fedezetére fordíthat. A támogatást a
Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. 1. melléklete
„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére
biztosítja.
Felelős:
Határidő:
2.

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

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: Az önkormányzati törvény 46. § (2) bekezdés a)
pontja alapján a Közgyűlésnek zárt ülésen kell megtárgyalnia a következő kitüntető díj
odaítélésre vonatkozó előterjesztést.
A zárt ülésen részt vesznek: A közgyűlés tagjai, Dr. Kovács János főjegyző,
Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző, Dr. Sáfrány Borbála osztályvezető, Simon
Gáborné informatikus, Boros Szilvia jegyzőkönyvvezető)
Kérem vendégeinket, a zárt ülés időtartamára szíveskedjenek kifáradni.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
A zárt ülést követően:
14.

Egyebek
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a közgyűlést arról, hogy BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat II. Megyenapja 2016. június 18-án, szombaton
Tokajban kerül megrendezésre. A meghívót minden közgyűlési tag részére el fogjuk
küldeni időben a Megyenapra, mindegyikük részvételére számítok.
Amint azt a képviselőtársaim is észrevették 2016. február 18-ai döntésünknek
megfelelően a Megyei Önkormányzat honlapján megjelenítésre került a közgyűlési
tabló, a tablón mindenkinek a fotója rajta van.
Köszönöm szépen, az én részemről nincs más bejelenteni valóm. Köszönöm a mai
munkát, jó pihenést kívánok mindenkinek.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke
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