Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1765-9/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2016. május 24. napján 16:00
órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

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

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

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

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

Távol:
Balla Gergő, Hocza Tamás Attila, Nyakó István, Nyeste László, Pasztorniczky István,
Vécsi István
Meghívottak:
A. Országgyűlési képviselők
1. Csöbör Katalin
2. Dr. Varga László
3. Riz Gábor
4. Demeter Zoltán
5. Hörcsik Richárd
6. Dr. Mengyi Roland
7. Tállai András
8. Egyed Zsolt
9. Gúr Nándor
B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

megjelent
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

C.
D.
E.

F.

G.

1. Dr. Lukács Irén főigazgató
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
1. Dr. Kriza Ákos polgármester
napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek képviselői
1. Miskolci Törvényszék, Dr. Sisák Péter
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
1. Stumpf Andrásné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. Barna Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Roma
Önkormányzat elnöke
3. Bán Gergelyné Szónoczky Mária, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Területi Ruszin Önkormányzat elnöke
4. Repka Antalné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák Területi
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
a sajtó képviselői
1. Észak-Magyarország
2. Európa Rádió
3. Irány TV
4. KULCS Magazin
5. Magyar Nemzet
6. MIKOM Kft.
7. MTI
8. Putnok Városi TV
9. Rádió M
10. RTL Klub
11. Szent István Rádió
12. TV2
13. Zemplén TV
14. Sajómente hírportál

nem
nem

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

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

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Szombatiné Dr. Sebők Emese aljegyző, Dr. Sáfrány
Borbála, a Szervezési-, Jogi és Pénzügyi Osztály vezetője, Czeglédiné Vitárius Ágnes
pénzügyi csop.vez., Simon Gáborné informatikai ügyintéző, Boros Szilvia
jegyzőkönyvvezető.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.
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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 megyei önkormányzati
képviselőből 22 fő van jelen, ennyien írták alá a jelenléti ívet. Nekem 4
képviselőtársam jelezte elektronikusan, hogy a mai nap folyamán nem tud részt venni a
közgyűlésünkön.
Kérem szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni és jelenléti szavazást kérek. Köszönöm
szépen.
21 igen, 0 nem és 1 tartózkodással a
közgyűlésünket megnyitom.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a Közgyűlés
napirendjére, így a mai ülésre a következő napirend elfogadását javaslom:
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében elismert LEADER Helyi
Akciócsoportok által elkészített Helyi Fejlesztési Stratégiákkal kapcsolatban a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat részéről történő jóváhagyást
megelőző egyetértési jogkör gyakorlására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
2. Javaslat a „Területi önkormányzatok határon túli regionális összefogása a Tisza
vízgyűjtőjén” című együttműködési megállapodás aláírásának jóváhagyására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
3. Javaslat a
támogatására
Előterjesztő:

Borsod-Abaúj-Zemplén

Megyei

Bűnmegelőzési

Alapítvány

Török Dezső, a közgyűlés elnöke

4. Javaslat a Soltész Nagy Kálmán úti Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány
támogatására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság átalakulására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
6. Javaslat a KEHOP-1.2.0 kódszámú, „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó
módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” megnevezésű
pályázaton történő részvételre
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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7. Javaslat a TOP-3.2.1-15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” megnevezésű pályázaton történő részvételre
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
8. Egyebek
Megkérdezem, hogy a Közgyűlés tagjai részéről egyéb napirendi javaslat van-e? Nem
látok jelentkezőt.
A javaslatról a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendi javaslat elfogadásáról.
22 igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
a Közgyűlés a napirendi pont javaslatot
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
27/2016. (V. 24.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének
megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. május 24-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében elismert LEADER Helyi
Akciócsoportok által elkészített Helyi Fejlesztési Stratégiákkal kapcsolatban a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat részéről történő jóváhagyást
megelőző egyetértési jogkör gyakorlására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
2. Javaslat a „Területi önkormányzatok határon túli regionális összefogása a Tisza
vízgyűjtőjén” című együttműködési megállapodás aláírásának jóváhagyására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
3. Javaslat a
támogatására
Előterjesztő:

Borsod-Abaúj-Zemplén

Megyei

Bűnmegelőzési

Alapítvány

Török Dezső, a közgyűlés elnöke

4. Javaslat a Soltész Nagy Kálmán úti Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány
támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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5. Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság átalakulására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
6. Javaslat a KEHOP-1.2.0 kódszámú, „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó
módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” megnevezésű
pályázaton történő részvételre
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
7. Javaslat a TOP-3.2.1-15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” megnevezésű pályázaton történő részvételre
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
8. 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 vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá a pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat üzleti érdekét sértené.
Javaslom, hogy a következő napirendi pontok tárgyalása zárt ülésen történjen,
amely
· a „Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság átalakulására” című
előterjesztés (5. napirend),
· a „Javaslat a KEHOP-1.2.0 kódszámú, „Klímastratégiák kidolgozásához
kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás”
megnevezésű pályázaton történő részvételre” című előterjesztés (6. napirend),
· a „Javaslat a TOP-3.2.1-15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” megnevezésű pályázaton történő részvételre” című előterjesztés
(7. napirend).
Kérem, hogy szíveskedjenek szavazni a zárt ülés elrendeléséről, amelyhez minősített
többség szükséges.
21 igen, 0 nem és 1 tartózkodással a
Közgyűlés a zárt ülés rendjét elfogadta.
Köszönöm szépen.
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében elismert LEADER Helyi
Akciócsoportok által elkészített Helyi Fejlesztési Stratégiákkal kapcsolatban a
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat részéről történő jóváhagyást
megelőző egyetértési jogkör gyakorlására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
A kiosztott javítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
04. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az előterjesztés
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében elismert LEADER Helyi Akciócsoportok főbb
adatainak 4. pontjában (az előterjesztés 5. oldalán) elírás történt. A helyes adatokat
tartalmazó rész kiosztásra került a közgyűlés tagjainak.
Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
2014-2020 közötti támogatási ciklusban a LEADER Helyi Akciócsoportok egyik
legfőbb feladata a tervezési területre szabott helyi fejlesztési stratégia elkészítése. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat valamennyi a megyében elismert
LEAER helyi akciócsoport vezetőjét felkérte arra, hogy két dokumentációt amivel
rendelkeznek, azt szíveskedjenek elküldeni. A Megyei Önkormányzat ugyanis a
Területfejlesztési törvény alapján vidékfejlesztési feladatkörében egyetértési jogkört
gyakorol a vidékfejlesztési stratégiák, akciók jóváhagyását megelőzően. Az
előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében elismert LEADER helyi
akciócsoportokról feladatellátásáról, főbb adataik ismertetéséről illetve a helyi
fejlesztési stratégiákkal kapcsolatban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
részéről történő jóváhagyás megelőző egyetértési jogkör gyakorlásáról szól. Továbbá
az előterjesztés javaslatot tartalmaz a Területfejlesztési törvény meghatározott
egyetértési jogkör gyakorlása tárgyában. A Döntési jogkört biztosít a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Területfejlesztési Bizottsága részére
azon helyi fejlesztési stratégiák vonatkozásában melyek a későbbiek folyamán
kerülnek megküldésre. A melléklet a Abaúj LEADER Egyesület és a Borsod Gömör
Torma Egyesület fejlesztési stratégiáját tartalmazza. A további 6 fejlesztési stratégia
május végén kerül elfogadásra a LEADER helyi akciócsoportok részéről ezért azokat
várhatóan június elején bocsátják a Területfejlesztési Bizottság rendelkezésre. Amint
azt Elnök úr is említette az előterjesztés 2. fejezete kiosztásra került. Ennek elfogadását
kérjük a tisztelt közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztést bizottságok nem véleményezték.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Szeles András képviselő úr parancsolj.
Szeles András közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Most az Abaúj
LEADER Egyesület elnökségi tagjaként kértem szót. Sajnos Zaudi Ferenc elnök úr
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illetve Nagyné Szunyogh Adrienn a munkaszervezet vezetője nem tud a mai nap itt
lenni, és megkértek, hogy tolmácsoljam a kérésüket, ha nem teszik, akkor is megtettem
volna persze. Az Abaúj LEADER Egyesület néhány nappal ezelőtt elnökségi szinten
majd közgyűlési szinten megtárgyalta a helyi fejlesztési stratégiát és egyhangúlag
elfogadta, és ezt szeretném kérni, hogy a megyei közgyűlés tagjai is támogassák
hasonlóképpen. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Más hozzászólót
nem látok jelentkezésre. Az előterjesztéshez 3 határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni először a napirendhez kapcsolódó 1. számú határozati
javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges. Az 1. határozati javaslat
az Abaúj LEADER Egyesület fejlesztési stratégiájának elfogadásáról szól.
22 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
28/2016. (V. 24.) határozata
Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében elismert LEADER Helyi
Akciócsoportok által elkészített Helyi Fejlesztési Stratégiákkal kapcsolatban a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat részéről történő, jóváhagyást megelőző
egyetértési jogkör gyakorlásáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az Abaúj
Leader Egyesület által elkészített Helyi Fejlesztési Stratégiát és a következő
határozatot hozza:
1. A Közgyűlés egyetért az Abaúj Leader Egyesület (3860 Encs, Petőfi utca 62.) által
elkészített, „Összefogás a jövőnkért” című Helyi Fejlesztési Stratégiával a
határozat melléklete szerinti tartalommal.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
2. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy e határozatot az Abaúj Leader Egyesület
részére küldje meg.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 05. sorszám alatt.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a 2. számú
határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges. Borsod Torma
Gömör fejlesztési stratégiáról szól a 2. határozati javaslat.
22 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
29/2016. (V. 24.) határozata
Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében elismert LEADER Helyi
Akciócsoportok által elkészített Helyi Fejlesztési Stratégiákkal kapcsolatban a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat részéről történő, jóváhagyást megelőző
egyetértési jogkör gyakorlásáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodTorna-Gömör Egyesület által elkészített Helyi Fejlesztési Stratégiát és a következő
határozatot hozza:
1. A Közgyűlés egyetért a Borsod-Torna-Gömör Egyesület (3780 Edelény, Belvárosi
út 1.) által elkészített, „A jövőre hangolva” című Helyi Fejlesztési Stratégiával a
határozat melléklete szerinti tartalommal.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy e határozatot a Borsod-Torna-Gömör Egyesület
részére küldje meg.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 06. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a 3. számú
határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges. Ez a
határozati javaslat tartalmazza azt, hogy a Területfejlesztési Bizottságot felruházzuk a
jövőben beérkező helyi fejlesztési stratégiáknak, jóváhagyására.
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23 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
30/2016. (V. 24.) határozata
Tárgy: Döntési jog biztosítása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Területfejlesztési Bizottsága részére
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a tárgyban
megjelölt javaslatot, és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény 13. § c) pontjában meghatározott egyetértési jogkör gyakorlása - a
vidékfejlesztési stratégiák, akciók jóváhagyását megelőzően - tárgyában döntési
jogot biztosít a Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága részére.
2. A Közgyűlés felkéri a Területfejlesztési Bizottság elnökét, hogy
2.1. a bizottság határozatát az érintettek részére küldje meg,
2.2. a bizottság 1. pontban meghatározott döntési jogkörében hozott
határozatairól adjon tájékoztatást a döntést követő Közgyűlés ülésén.
Felelős:
a Területfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: értelem szerint
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Időközben 1 fővel lettünk többen. Képviselő úr
jelezte, hogy picit késni fog helyi elfoglaltsága miatt, ezért most már többen vagyunk.
Köszönöm szépen.

2.
Javaslat a „Területi önkormányzatok határon túli regionális összefogása a
Tisza vízgyűjtőjén” című együttműködési megállapodás aláírásának
jóváhagyására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 07. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
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Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés.
Együttműködést kezdeményeztek a Tisza folyó vízgyűjtő területén található
középszintű önkormányzatok elnökei az éghajlatváltozás kihívásai, a térség
felzárkóztatásának
szükségessége,
az
összehangolt
vízkészlet-gazdálkodás
megteremtése és a Duna Stratégiához való illeszkedés elősegítése érdekében.
A megállapodást 4 ország 10 megyéjének képviselője 2016. május 12. napján,
Szolnokon írta alá. Az együttműködési megállapodást és kiegészítő nyilatkozatot
megyei önkormányzatunk részéről Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés alelnöke írta alá.
A megállapodás értelmében a felek kifejezik azon szándékukat, hogy a felismert és
korábban deklarált kölcsönös érdekek alapján együttes tevékenységet folytatnak a
gazdaságfejlesztés, befektetés-ösztönzés-, a közlekedés-, a vízügyi és
környezetvédelmi együttműködés-, és a turizmus területén.
Önkormányzatunk részéről a kiegészítő nyilatkozat megtételét az indokolta, hogy
2013-ban a Kassa Megyei Önkormányzattal megalapítottuk a ViaCarpatia Korlátolt
Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulást, így a létrehozásra kerülő
Tisza Ökorégió Európai Területi Együttműködési Társulásban a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat megfigyelői státuszban kíván részt venni. Ennek
elfogadását kérjük a tisztelt közgyűléstől.
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. Azt gondolom,
hogy Borsod megye számára a déli határon és a keleti határon végigfolyó Tisza folyó
nagyon fontos, az ott élőknek pláne, de az egész megyének is. Ezért tartom fontosnak,
hogy ebben az együttműködésben részt vegyünk, és ezért gondolom azt, hogy a
későbbiek folyamán nemcsak megfigyelőként, hanem rendes tagként is remélhetőleg
be fogunk kapcsolódni abba a munkába amit itt végeznek, hiszen elég széleskörű
összefogás azért Ukrajnától Szerbiáig, ugye két nem Európai Uniós ország is van
benne. Nekünk nagyon hosszú Tisza szakaszunk van, és fontos számunkra az
kerékpárút a turizmus, a hajózhatóság vagy bármilyen módon a Tiszával való
foglalkozás az élő víznek a védelme az a mi középpontunkban is legyen, tehát a
figyelmünk középpontjában Kassa megye által kikényszerített döntés, hogy csak
EGTC-ben ne vegyünk részt, mert az sértheti a Via Kárpátia EGTC-nek az érdekeit.
Még nem tudhatjuk, ez majd később derül ki, hogy ezért mi ne vegyünk ebben részt,
vagy csak megfigyelőként vegyünk részt. Mindenesetre aláírtuk a megállapodást, és ott
vagyunk, és továbbiak során bekapcsolódunk a munkába és remélhetőleg ennek
hozománya és haszna lesz a megye számára. Mindenképpen javaslom ezt a már aláírt
együttműködési megállapodást elfogadni. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Más
hozzászólót nem látok. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
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szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról,
amelyhez minősített többség szükséges.
23 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
31/2016. (V. 24.) határozata
Tárgy: a „Területi önkormányzatok határon túli regionális összefogása a Tisza
vízgyűjtőjén” című együttműködési megállapodás aláírásának jóváhagyása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Területi
önkormányzatok határon túli regionális összefogása a Tisza vízgyűjtőjén” című
együttműködési megállapodás aláírásának jóváhagyásáról szóló javaslatot és a
következő döntést hozza:
A Megyei Közgyűlés az aláírt „Területi önkormányzatok határon túli regionális
összefogása a Tisza vízgyűjtőjén” című 1. melléklet szerinti együttműködési
megállapodást és a 2. mellékelt szerinti kiegészítő nyilatkozatot jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
értelemszerűen

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálható a Mellékletek
között 08. sorszám alatt.

3.
Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány
támogatására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 09. 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
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratóriumának titkára,
Dudás Péter 2016. április 20. napján kelt levelében anyagi támogatásért fordult a
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökéhez a „Migráció – ember
kereskedelem - terrorizmus határokon át” című szabadegyetemi képzés
megvalósítására.
A kérelemben foglaltak szerint a kurzus szükségességét indokolja, hogy Hazánk és az
Európai Unió egyre komolyabb biztonságpolitikai kihívásként szembesül az illegális
migráció jelenségével, tekintettel arra, hogy az elmúlt évben rekordszámú illegális
migráns érkezett Európába, és nagy részben határainkhoz.
A Bűnmegelőzési Szabadegyetem képzési formát a szervező intézmények 13. éve,
egyre növekvő érdeklődés mellett működtetik az Egyetem Felnőttképzési
Központjában.
Elnök úr 200.000,- Ft összeggel kívánja támogatni a kérelemben foglaltakat, melyhez a
tisztelt közgyűlés hozzájárulását kérjük.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést bizottságok
nem véleményezték.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
21 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
32/2016. (V. 24.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő
döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány (3527
Miskolc, Zsolcai kapu 32.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 200.000,- Ft
támogatást biztosít, amelyet az Alapítvány kizárólag a „Migrációemberkereskedelem-terrorizmus határokon át” című szabadegyetemi képzés
megvalósítása költségeinek fedezésére 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:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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Határidő:

2.

értelemszerűen

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.

Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a 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

4.
Javaslat a Soltész Nagy Kálmán úti Általános Iskola Tanulóiért
Alapítvány támogatására
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, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
Soltész Nagy Kálmán Úti Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány képviselője, Pappné
Orosz Klára 2016. május 18. napján kelt levelében anyagi támogatásért fordult a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökéhez a Soltész Nagy Kálmán Úti
Általános Iskola kápolnájában található Ikonosztázion „Istenszülő Oltalma Ikonnal”
történő bővítéséhez.
A kérelemben foglaltak szerint az „Istenszülő Oltalma Ikon” egyúttal az iskola
ünnepének is ikonja (október 1.), ezért különösen fontos számukra, hogy elkészüljön.
A kápolna jelentős szerepet játszik az iskolába járó gyermekek lelki oktatásában,
hiszen az osztálymisék is itt zajlanak. Arra törekszenek, hogy diákjaik minél
alaposabban megismerkedjenek a katolikus-keresztény kultúrkörrel, ezért is lényeges,
hogy az iskolát is jelképező ikon bekerüljön a kápolnában található ikonok
gyűjteményébe.
Elnök úr 170.000,- Ft összeggel kívánja támogatni a kérelemben foglaltakat, melyhez a
tisztelt közgyűlés hozzájárulását kérjük.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést bizottságok
nem véleményezték.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
21 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
33/2016. (V. 24.) határozata
Tárgy: Soltész Nagy Kálmán Úti Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Soltész Nagy Kálmán Úti
Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a
következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Soltész Nagy Kálmán Úti Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány
(3527 Miskolc, Soltész nagy Kálmán u. 27.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére
170.000,- Ft támogatást biztosít, amelyet az Alapítvány kizárólag az „Istenszülő
Oltalma Ikon” elkészítésének költségei 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 közgyűlés elnöke
értelemszerűen

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.

Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a 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
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A napirend elfogadásakor jeleztük, hogy zárt
ülésen kívánjuk tárgyalni a következő 3 napirendi pontunkat.
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, hogy az üléstermet a zárt ülés időtartamára szíveskedjenek
elhagyni.
A zárt ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.
A zárt ülést követően:
8.

Egyebek

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Innentől a közgyűlésünk nyilvános ülésen
folytatódik.
Amint azt már a legutóbbi közgyűlésen elmondtam, a II. Megyenap 2016. június 18-án
szombaton Tokajban kerül megrendezésre. A fővédnökséget dr. Kövér László, az
Országgyűlés elnöke vállalta.
Külföldi delegációk is már jelezték részvételüket, érkezni fognak a II. Megyenapunkra.
A fellépők között lesz a Bodrog Néptáncegyüttes, a Dance Elite, a Diri-Dongó
Együttes (gyermekműsorral), a Musical Műhely Miskolc, a SZINVA ART, Aradi
Tibor és Varga Ferenc József humoristák, a Holdviola, valamint este 20 órától Benkő
László és a Megapolis.
A részletes program a megyei önkormányzat honlapján megtekinthető lesz mindenki
számára. Természetesen a közgyűlési és bizottsági tagoknak meghívót küldünk, akik
megjelenésére számítok.
Miután a közgyűlésünk elején senki nem jelezte, hogy Egyebek napirendi pontban
lenne hozzászólása, köszönöm szépen a mai munkát, ülésünket bezárom.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke
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