Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1793-23/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2016. június 23. napján 10:00
órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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

Távol:
Aros János, Balla Gergő, Hocza Tamás Attila, Janiczak Dávid, Lukács András, Nyakó
István, Szűcs Erika Mária
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. Durda Ágnes, NORDA Kft. (meghívó szerinti 1., 3., 4. napirend)
2. Lenártek András, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség (meghívó szerinti 3-4. napirend)
3. Kövy Katalin, Norria Kft. (meghívó szerinti 3. napirend)
4. Taskó József, Nemzeti Agrárkamara (meghívó szerinti 12.
napirend)
5. Trembóczki István, Nemzeti Agrárkamara (meghívó szerinti 12.
napirend)
6. Lakatos István, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati
Hivatal irodavezetője (meghívó szerinti 13. napirend)
7. Kovács János, Miskolci Szakképzési Centrum (meghívó szerinti
14. napirend)
8. Tóth Béla, Ózdi Szakképzési Centrum (meghívó szerinti 14.
napirend)
9. Alvári Ferenc, Szerencsi Szakképzési Centrum (meghívó szerinti
14. napirend)
10. Selleiné Rózsay Eszter, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara (meghívó szerinti 14. napirend)
11. Újfalvi Lajos László, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
(meghívó szerinti 15. napirend)
12. Dévald István, Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.
(meghívó szerinti 16.napirend)
13. Petrovácz Rózsa Rita, Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.
(meghívó szerinti 16. napirend)
14. Törőcsik Gábor, Magyar Turisztikai Ügynökség
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.
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igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
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igen
nem
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nem
nem
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nem
nem
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Dr. Sáfrány Borbála, a Szervezési-, Jogi és Pénzügyi
Osztály vezetője, Czeglédiné Vitárius Ágnes pénzügyi csop.vez., Bánkuti Eszter
területfejlesztési ügyintéző, Simon Gáborné informatikai ügyintéző, Boros Szilvia
jegyzőkönyvvezető.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Javaslom, kezdjük meg mai
munkánkat. Tisztelettel köszöntöm a Közgyűlés megjelent tagjait, meghívott
vendégeinket, valamint 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 21 fő jelen van.
Kérem, szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni. Jelenléti szavazást kérek.
Szíveskedjenek megnyomni az igen gombot.
21 igen szavazattal Közgyűlésünk valóban
határozatképes. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (3a)
bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést a Közgyűlés legutóbbi ülését követően
történt eseményekről és a hozott döntésekről.
A legutóbbi közgyűlésünk április 28-án volt, és azóta az alábbi események történtek:

04.29. Felsődobsza, "Együtt a vízen" - "Vízitúrázz otthon" projekt nyitó
ünnepségen vehettem részt dr. Ruszinkó Ádám turizmusért felelős helyettes
államtitkárral, Luterán András polgármester úrral és a Hernád menti
polgármesterekkel

05.06. Miskolc, nagyszabású ünnepség keretében köszöntöttem a Miskolci
Egyetem 15 éves Egészségügyi Karát Pelczné dr. Gáll Ildikó és Csöbör Katalin
képviselő asszonyokkal együtt.

05.06. Putnok, Fónagy János államtitkár társaságában részt vettem és
köszönthettem a XVIII. Gömör Expó résztvevőit és a látogatóit. Ezúton is
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gratulálok képviselőtársunknak, Tamás Barnabásnak, Putnok városának
polgármesterének a sikeres rendezvény lebonyolításához.
05.07. Miskolc, A 135 éves a Nemzetközi Vöröskereszt Napja alkalmából
köszöntöttem az ITC-ben megrendezett regionális ünnepség résztvevőit Csöbör
Katalin képviselő asszonnyal, hisz társadalmi szempontból rendkívül fontos az a
tevékenység, ami a Magyar Vöröskereszt végez.
05.07. Regéc, a részleges várrekonstrukció követő ünnepségen vehettem részt,
illetve megnyitottuk látogatóközpontot és az öregtornyot Hörcsik Richárd
képviselő úrral.
05.15. Tokaj, „hogy mások élhessenek” a légimentés történetét és a miskolci
légimentő bázist bemutató fotókiállítás következő állomásán nyithattam meg a
fotókiállítást.
05.19. Miskolc, Részt vettem a városházán a Helló Kassa című idegenforgalmi
prezentáción, ahol bejelentették, a Turkish Airlines menetrend szerinti indulását a
kassai reptérről. Ezzel egy újabb olyan lehetőséghez fértünk hozzá, ami
viszonylag közeli leszálló és felszálló hely a megyében élőknek.
05.20. Komlóska, köszöntöttem a Vidéki Filmnapokon résztvevő alkotókat,
filmes szakembereket Hörcsik Richárd képviselő úrral.
05.24. Miskolc, a megyei közgyűlés rendkívüli ülése
05.25. Miskolc, a Megyeháza adott otthont a Közigazgatási Nyugdíjasok
Egyesülete ünnepségének. közgyűlésének. Jó volt látni a régi kollégákat, együtt
ünnepeltünk.
05. 26 – 28. Lednice, Csehország, dr. Kovács János főjegyző, Budai Erzsébet és
Szegedi Judit képviselő asszonyok társaságában részt vettem az Európai
Bortermelő Régiók (AREV) közgyűlésén, ahol megerősítettük régi pozíciójában
az elnököt, alelnököt és a főtitkárt.
05.29. Vámosújfalu, Hősök Napja megemlékezés és koszorúzás Kövér László,
az Országgyűlés elnökének a társaságában.
05.31. Miskolc, sajtótájékoztató a Megyeházán Posta György, Tokaj
polgármesterével a megyenapról, és a TOP aktuális eseményeiről tájékoztattuk a
sajtótájékoztató résztvevőit.
06.02. Tiszaújváros, „Hogy mások élhessenek” a magyar légimentés történetét
bemutató fotókiállítás került megrendezésre Tiszaújvárosban, ezt nyithattam
meg.
06.04. Szirmabesenyő, a Nemzeti Összetartozás Napja tiszteletére rendezett
megemlékezésen koszorúzás Huszti Gábor polgármester társaságában, majd az
általuk rendezett Falunapon és Családi Juniálison vettem részt.
06.04. Miskolc, a Perfekt Family Day, Tökéletes Családi Nap megnyitása a
Miskolci Egyetem sportcsarnokában, ennek a megnyitóján vehettem részt.
06.04. Tardona, az Újkazinci Baráti Kör szervezésében Nyárköszöntő
kavalkádot rendeztek a bükki faluban. Köszöntöttem a térség településeiről
érkezett civil szervezeteket, polgármestereket Demeter Zoltán társaságában.
06.05. Sajószentpéter, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett
trianoni megemlékezésen mondtam ünnepi beszédet és utána a koszorúzáson
vettem részt.
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06.05. Szemere, a Jézus Szíve templomi búcsúval egyszerre megrendezésre
kerülő Hazaváró programon vehettem részt Hörcsik Richárd képviselő úrral.
06.07. Miskolc, az Alkotúra középiskolai grafikai kiállítás megnyitója történt
meg Miskolc Városházán, Kis Gábor alpolgármester társaságában. Ezt az
Alkotúrát tavaly első alkalommal a Megyeházán az aulában rendeztük meg, és
nyitottam meg.
06.08. Tiszaújváros, tankerületi pedagógusait a Derkovits Művelődési Házban
köszönthettem pedagógusnap alkalmából, ahol miniszteri elismerő okleveleket
adhattam át.
06.10. Miskolc, Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz Digitálisan!
projekt indító konferencia a Megyeházán, itt a Díszterembe került
megrendezésre, ahol köszönthettem a kis-, és közepes vállalkozásokat. Azt
gondolom, hogy a Kormány támogatásával, nagyszerű kis-, és közepes
vállalkozást támogató program évindítóján vehettünk részt, ez egy regionális
rendezvény volt, ez folytatódni fog és járási rendezvények is lesznek majd.
06.10. Szerencs, Koncz Ferenc polgármester társaságában megnyitottam a
hagyományos Országos Tárogatós Találkozót a szerencsi vár lovagtermében.
06.10. Miskolc, a Megyeházán bemutattuk a Megyei Önkormányzat által kiadott
Tárgyiasult gondolatok 2. – Értékek Borsodból, Abaújból és Zemplénből című
kötetet.
06.14. Miskolc, a MAB székházban köszönthettem a Miskolci orvosok a betegek
és a tudomány szolgálatában című orvostörténeti kötet bemutatóján, prof. Dr.
Lombay Béla, prof. Dr. Berkő Péter, prof. Dr. Roósz András akadémikusokat és
prof. Dr. Torma András rektor úrat.
06.16. Tokaj, Fejlesztési Tanácsülésen vettem részt, igazából nagy előrelépés
még nem történt a Területfejlesztési Tanács, a Területfejlesztési Bizottság által
megismert programnak a további részletezéséről beszéltünk.
06.17. Buzita, II. Észak-Borsodi fotópályázat megnyitása a felvidéki településen.
Zakariás István kassai megyei elnökkel, Demeter Zoltán országgyűlési
képviselővel és Szesztai Ádám kassai főkonzullal. A fotópályázatot
megnyitottuk, sok kis településnek a részvételével.
06.18. Tokaj, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat II. Megyenapján
nagyszabású programmal kedveskedtünk a látogatóknak. Velünk ünnepeltek
határon túli partnereink is, Kassa megye, Hargita megye, Kárpátalja megye és a
lengyel Kárpátalja vajdaság küldöttjei, és azok a képviselők, akiknek az idejük
engedte, hogy velünk tölthessék ezt a napot. Köszönöm szépen, hogy egyrészt ott
voltak, másrészt meghallgatták.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § (1)
bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a 2016. évi munkatervben foglalt
valamennyi napirend megtárgyalásra kerül a mai nap folyamán.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a Közgyűlés
napirendjére.
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1.

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

2.

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

3.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában álló
gazdasági társaságok 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

4.

Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság átalakulásával kapcsolatos tulajdonosi döntések
meghozatalára
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

5.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a
TOP-3.2.1-15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
megnevezésű pályázaton történő részvétel tárgyában hozott 36/2016. (V.24.)
határozata módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

6.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

7.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés pályázati felhívásainak
jóváhagyására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

8.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának
átadása

9.

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

Rákóczi-lánc

10. Javaslat az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta
elutasításáról
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Előterjesztő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke

11. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
12. Tájékoztató az őstermelői piacok helyzetéről Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Előterjesztő:
Taskó József, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara
elnöke
13. Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Kovács Sándor, a Tisza- tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
14. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről
Előterjesztő:
Kovács János, a Miskolci Szakképzési Centrum vezetője
Tóth Béla, az Ózdi Szakképzési Centrum vezetője
Alvári Ferenc, a Szerencsi Szakképzési Centrum vezetője
Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmiés Iparkamara elnöke
15. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi
Regionális Területi Iroda Miskolci Irodájának, tevékenységéről
Előterjesztő:
Ujfalvi Lajos László, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci
Irodájának vezetője
16. Tájékoztató a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tevékenységéről
Előterjesztő:
Strommer Dávid, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója
17.

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetéről (2015.)
Előterjesztő:
Molnár Anita, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi
Regionális Marketing Igazgatóság vezetője

18. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a Közgyűlés tagjai van e kérdés,
vélemény, módosító javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatban.
Nem látok jelentkezőt, úgyhogy kérem, szíveskedjenek szavazni a napirend
elfogadásáról.
21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a
Közgyűlés a napirendi pontokat elfogadta.
Köszönöm szépen.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
37/2016. (VI. 23.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének
megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. június 23-ai
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC),a területi kiegyenlítést
szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI), a céljellegű decentralizált
önkormányzati fejlesztési feladatok (CÉDE), a települési önkormányzati
belterületi közutak burkolat-felújítása (TEUT), valamint a leghátrányosabb
helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) célelőirányzatból
megvalósuló egyes projektekre vonatkozó döntésekre
Előterjesztő:
Durda Ágnes, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetés
2016. évi odaítélésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
3. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában álló
gazdasági társaságok 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
4. Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság átalakulásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a TOP3.2.1-15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
megnevezésű pályázaton történő részvétel tárgyában hozott 36/2016. (V.24.)
határozata módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016.
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

évi

7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés pályázati felhívásainak
jóváhagyására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
8. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának átadása
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9. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
10. Javaslat az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta
elutasításáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
11. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
12. Tájékoztató az őstermelői piacok helyzetéről Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Előterjesztő:
Taskó József, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara
elnöke
13. Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Kovács Sándor, a Tisza- tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
14. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről
Előterjesztő:
Kovács János, a Miskolci Szakképzési Centrum vezetője
Tóth Béla, az Ózdi Szakképzési Centrum vezetője
Alvári Ferenc, a Szerencsi Szakképzési Centrum vezetője
Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
15. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi
Regionális Területi Iroda Miskolci Irodájának tevékenységéről
Előterjesztő:
Ujfalvi Lajos László, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci
Irodájának vezetője
16. Tájékoztató a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tevékenységéről
Előterjesztő:
Strommer Dávid, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója
17. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetéről (2015.)
Előterjesztő:
Molnár Anita, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi
Regionális Marketing Igazgatóság vezetője
18. 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
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tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más üzleti érdekét
sértené.
Javaslom, hogy a következő négy napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történjen.
· a „Javaslat a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC), a területi
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI), a céljellegű
decentralizált önkormányzati fejlesztési feladatok (CÉDE), a települési
önkormányzati belterületi közutak burkolat-felújítása (TEUT), valamint a
leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI)
célelőirányzatból megvalósuló egyes projektekre vonatkozó döntésekre” című
előterjesztés (1. napirend),
· a „Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában álló
gazdasági társaságok 2015. évi tevékenységéről” című előterjesztés (3. napirend),
· a „Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság átalakulásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára” című
előterjesztés (4. napirend),
· a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a
TOP-3.2.1-15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
megnevezésű pályázaton történő részvétel tárgyában hozott 36/2016. (V.24.)
határozata módosítására” című előterjesztés (5. napirend).
Kérdezem a közgyűlés tagjait hogy van-e módosító javaslat. Nem látok jelentkezőt.
Kérem, hogy szíveskedjenek szavazni a zárt ülés elrendeléséről, amelyhez minősített
többség szükséges.
Megállapítom, hogy 21 igen, 0 nem, és 0
tartózkodással a közgyűlés a zárt ülést
elrendelte.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A zárt ülésen részt vesznek: A közgyűlés tagjai,
Dr. Kovács János főjegyző, Dr. Sáfrány Borbála osztályvezető, Simon Gáborné
informatikus, Boros Szilvia jegyzőkönyvvezető.
Kérem vendégeinket, hogy az üléstermet a zárt ülés időtartamára szíveskedjenek
elhagyni.
A zárt ülés anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza.
A zárt ülést követően:
6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 03. 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
2016. évi költségvetés irányszámainak jelenlegi módosításait a következők indokolják:
a 2015. évi elfogadott előzetes maradvány és a végleges maradvány különbözetének
beépítése a 2016. évi költségvetésbe, az államháztartáson belül megelőlegezett
támogatás visszafizetésének teljesítésének előirányzat megadása. Az Önkormányzat és
a Hivatal közötti előirányzatok közötti átvezetések Munkaügyi Központ
közfoglalkoztatás bevételei és kiadásai miatt, valamint az Önkormányzaton belüli
átcsoportosítás a tervezett pályázati kereten belül. Ezeket kérjük elfogadásra a tisztelt
közgyűléstől. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A rendeletmódosítást mind a 3
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk megtárgyalta a rendelet-tervezetet 11 igen
egybehangzó szavazattal elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk megtárgyalta a költségvetés módosítást és ezt a rendelettervezetet 16 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Bizottságunk a rendelettervezetet 7 igen, 0 nem 0
tartózkodás mellett egybehangzóan elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Bizottsági véleményekből
látszik, hogy a támogatása megvan. Kiváltképp azért, mert arról szól leginkább a
mostani kívánt módosítás, hogy az 5 millió Ft-os pályázati alapot szétbontjuk. 2,5
millió Ft értéktári pályázatra, a másik 2,5 millió Ft a megye sportjára, ami a következő
előterjesztés lesz.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük van,
szíveskedjenek azt megtenni.
11

Nem látok jelentkezőt. Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a rendelet-tervezet elfogadásáról, amelyhez minősített
többség szükséges. Köszönöm szépen.
19 igen, 3 nem és 0 tartózkodással a
közgyűlés elfogadta a rendelettervezetet.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2016. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének
-

költségvetési bevételi főösszegét
finanszírozási bevételek főösszegét
bevételi főösszegét

354.000 e Ft-ban
351.624 e Ft-ban
705.624 e Ft-ban

állapítja meg. (1. melléklet)”
2. §
A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének
-

költségvetési kiadási főösszegét
finanszírozási kiadások főösszegét
kiadási főösszegét

12

473.758 e Ft-ban
231.866 e Ft-ban
705.624 e Ft-ban

állapítja meg. (1. melléklet)”
3. §
A R.1., 2., 2.1., 3., 3.1., 5., 6., 8. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.
melléklete lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő
második napon hatályát veszti.
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálható a Mellékletek
között 04. sorszám alatt.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Időközben a közgyűlés 1 fővel gyarapodott,
megérkezett Miklós Árpád frakcióvezető úr, köszöntöm.

7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés pályázati felhívásainak
jóváhagyására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 05. 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
közgyűlés imént módosított rendelete alapján, 2,5 millió forintot hagyott jóvá
„Pályázati keret önkormányzati értéktár támogatására” címén és 2,5 millió forintot
„Pályázati keret a megyei sportélet támogatására” címén.
A megyei értékek támogatására szóló felhívásra a megyénk azon települési
önkormányzatai pályázhatnak, amelyeknek értékei már felvételt nyertek, vagy
amelyek a pályázati felhívás beadási határidejéig kezdeményezik a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár Bizottságnál településük értékének megyei értéktárunkba
történő felvételét.
A sportélet támogatásra szóló felhívás célja a gyermekek egészséges életmódra
nevelésének elősegítése, továbbá az egyes sportágak minél szélesebb körű
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népszerűsítése, és Borsod-Abaúj-Zemplén megye sikeres sportolóinak versenyekre
való felkészülése és részvétele támogatása.
Pályázni a megyei önkormányzat által készített űrlapon lehet, amely a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat hivatalos honlapjáról tölthető le.
Az elektronikusan kitöltött és aláírt űrlapokat 2016. július 31. napjáig lehet benyújtani
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalhoz. A beadott és érvényes
pályázatokról a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés dönt. Ennek elfogadását
kérjük a tisztelt közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést két
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk egybehangzó 11 igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Bizottságunk a határozati javaslatot 7 igen, 0 nem 0
tartózkodás mellett egybehangzóan elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
22 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
42/2016. (VI. 23.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés pályázati felhívása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés pályázati felhívásairól szóló javaslatot és a következő döntést
hozza:
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1. A Megyei Közgyűlés a pályázati felhívásokat és pályázati űrlapot a melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen
1. sz. melléklet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A MEGYEI ÉRTÉKEK TÁMOGATÁSÁRA

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése a 2016. évi költségvetésében elkülönített
előirányzat terhére pályázatot hirdet.
Pályázók köre: Jelen pályázati felhívásra Borsod-Abaúj-Zemplén megye azon
települési önkormányzatai nyújthatnak be támogatási igényt, akik értékei már felvételt
nyertek, vagy akik a pályázati felhívás beadási határidejéig kezdeményezik a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottságnál településük értékének a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktárba történő felvételét.
A pályázat célja: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár bővítése, és korábban
felvett értékek minél szélesebb körű népszerűsítése, illetve a jövő nemzedéke számára
való megőrzésének támogatása.
A megpályázható összeg alsó határa 50.000,-Ft, a felső határa 250.000,-Ft, amely
egyszeri, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.
Pályázni a megyei önkormányzat által készített űrlapon lehet, amely elérhető a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat hivatalos honapjáról www.baz.hu. Az
elektronikusan kitöltött és aláírt űrlapokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztályán személyesen, vagy a
3525 Miskolc, Városház tér 1. szám alatti postai címre megküldve kell benyújtani egy
példányban.
A pályázatnak tartalmaznia kell annak konkrét célját, megvalósításának összegét,
részletes és ellenőrizhető költségvetését, a kért támogatás összegének felhasználási
tervét. Kiadványok esetében csatolni kell a készülő mű szinopszisát, elkészült mű
esetében a kéziratot és a lektori vélemény(eke)t. Az étkezési és reprezentációnak
minősülő költségek maximum az elnyert támogatás 50%-a erejéig számolhatóak el.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
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Nem lehet pályázni:
 2016. május 31-ig, illetve 2016. november 30. után lebonyolításra kerülő
programokra, rendezvényekre,
 folyamatos bérjellegű kiadásra,
 beruházásra, felújításra, karbantartásra, a pályázó alapfeladatával összefüggő
működtetési költségek kiegészítésére.
A pályázatok benyújtási határideje és elbírálása:
 A 2016. július 31. napjáig dokumentáltan postára adott, vagy ezen
időpontig a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalnál
személyesen leadott pályázatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés bírálja el.
 A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést.
A nyertes pályázóval a megyei önkormányzat a támogatás folyósítására
megállapodást köt. Az átutalásra a megállapodás teljes körű aláírása, a szakmai
és pénzügyi beszámoló benyújtása és elfogadása után kerül sor (utólagos
finanszírozási elv alapján).
Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt megállapodás pályázati céljának
módosítására nincs lehetőség.
A pénzügyi elszámolás a támogatásra terjed ki, melyhez csatolni kell a záradékolt
számlák hitelesítéssel ellátott másolatait. A dokumentumokat a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Hivatalhoz a támogatási szerződésben meghatározott
határidőig kell benyújtani.
A felhasználást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal a helyszínen
is ellenőrizheti.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése
2. sz. melléklet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A MEGYEI SPORTÉLET TÁMOGATÁSÁRA
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése a 2016. évi költségvetésében elkülönített
előirányzat terhére pályázatot hirdet.
Pályázók köre: Jelen pályázati felhívásra Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű
sportszakosztályok, sport tevékenységet folytató egyesületek és alapítványok
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nyújthatnak be támogatási igényt, versenyek, táborok, valamint rendezvények
költségeinek fedezetére.
A pályázat célja: A gyermekek egészséges életmódra nevelésének elősegítése, továbbá
az egyes sportágak minél szélesebb körű népszerűsítése, és Borsod-Abaúj-Zemplén
megye sikeres sportolóinak versenyekre való felkészülése és részvétele támogatása.
A megpályázható összeg alsó határa 50.000,-Ft, a felső határa 250.000,-Ft, amely
egyszeri, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.
Pályázni a megyei önkormányzat által készített űrlapon lehet, amely elérhető a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat hivatalos honapjáról www.baz.hu. Az
elektronikusan kitöltött és aláírt űrlapokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztályán személyesen, vagy a
3525 Miskolc, Városház tér 1. szám alatti postai címre megküldve kell benyújtani egy
példányban.
A pályázatnak tartalmaznia kell annak konkrét célját, megvalósításának összegét,
részletes és ellenőrizhető költségvetését, a kért támogatás összegének felhasználási
tervét. Az étkezési és reprezentációnak minősülő költségek maximum az elnyert
támogatás 50%-a erejéig számolhatóak el. A sporteszköz beszerzésének költsége nem
haladhatja meg az elnyert támogatás 50%-át.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
Nem lehet pályázni:
 2016. május 31-ig, illetve 2016. november 30. után lebonyolításra kerülő
programokra, rendezvényekre,
 folyamatos bérjellegű kiadásra,
 beruházásra, felújításra, karbantartásra, a pályázó alapfeladatával összefüggő
működtetési költségek kiegészítésére.
A pályázatok benyújtási határideje és elbírálása:
 A 2016. július 31. napjáig dokumentáltan postára adott, vagy ezen
időpontig a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalnál
személyesen leadott pályázatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés bírálja el.
 A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést.
A nyertes pályázóval a megyei önkormányzat a támogatás folyósítására
megállapodást köt. Az átutalásra a megállapodás teljes körű aláírása, a szakmai
és pénzügyi beszámoló benyújtása és elfogadása után kerül sor (utólagos
finanszírozási elv alapján).
Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt megállapodás pályázati céljának
módosítására nincs lehetőség.
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A pénzügyi elszámolás a támogatásra terjed ki, melyhez csatolni kell a záradékolt
számlák hitelesítéssel ellátott másolatait. A dokumentumokat a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Hivatalhoz a támogatási szerződésben meghatározott
határidőig kell benyújtani.
A felhasználást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal a helyszínen
is ellenőrizheti.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése
3. sz. melléklet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Hivatal
Elnöki Titkárság
3525 M i s k o l c, Városház tér 1.
elnok@hivatal.baz.hu

Beérkezett:…………………….
Iktatószám:……………………

ŰRLAP
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés által meghirdetett,
2016. ÉVI PÁLYÁZATHOZ
1. Kategória:
A MEGYEI SPORTÉLET TÁMOGATÁSA
MEGYEI ÉRTÉKEK TÁMOGATÁSA

2. A pályázó neve és pontos címe :……………………..……….……………………
……………………………………………………………………….…………….
3. A pályázó hivatalos képviselője: ……………………………………………………
4. A pályázat címe:…………………………………………………………………….
5. A megvalósítás időpontja és időtartama: ……………………………………………


Megfelelő rész aláhuzandó
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6. A várható összköltség:
Pályázatból kért támogatás:

……………………….Ft.
……………………….Ft.

7. A pályázó adatai:
- adószáma/adóazonosító jele:………………………………………………………
- a számlavezető intézet neve: ………………………………………………………
- a számla száma: …………………………………………………………………...
8. A pályázatért felelős személy neve, telefonszáma, e-mail címe: ……………………
………………………….…………………………………………………………...
9. A pályázat rövid ismertetése és a támogatás felhasználási terve:

A pályázathoz kötelező csatolni:

-

a teljes, tételes költségvetést;
a pályázó képviselőjének nyilatkozata, hogy a pályázónak nincs 30 napnál
régebben lejárt köztartozása vagy szállítói tartozása;
kiadványok esetében a készülő mű szinopszisát, elkészült mű esetében a kéziratot
és a lektori vélemény(eke)t;

Kelt: ....................……..

2016……………….

........................................................
aláírás, bélyegző

8. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának
átadása
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a megjelent megyei önkormányzati
képviselőket, és a jelenlevő kedves vendégeket. Külön tisztelettel köszöntöm a
kitüntetetteket abból az alkalomból, hogy a mai napon kerül sor a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának átadására.
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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 a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja adományozható azon személyeknek, akik
az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és a gyógyítás területén végzett
magas színvonalú tevékenységükkel hosszú éveken keresztül eredményesen szolgálták
a megye lakosságát.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2016. (IV. 28.)
határozatával döntött Semmelweis Nap alkalmából e kitüntetésben 2016. évben
részesülők személyéről.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának átadására
kerül sor.
A kitüntető díjakat átadja Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. évben a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díját
adományozza Dr. Kazacsay Ferencnek.
Dr. Kazacsay Ferenc 1977-ben végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános
Orvosi Karán. Azt követően 2015. évben történt nyugdíjazásáig a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban végezte szakmai munkáját.
1982-ben általános sebészeti, míg 1985-ben traumatológiai szakvizsgát tett, illetve
1989-ben adjunktusi kinevezést szerzett.
2004-ben nevezték ki a Traumatológia Osztály főorvosává, mely pozíciót
nyugdíjazásáig töltött be.
A mindennapi gyógyítás mellett tudományos munkássága is elismerésre méltó, hiszen
közel 300 előadás szerzője, társszerzője.
Közreműködött az évente megrendezésre kerülő traumatológiai továbbképzések
szervezésében, vezetésében.
Több kitüntetés birtokosa: 1988-ban Miniszteri Dicséretben, 1993-ban Főigazgatói
Dicséretben, 2015-ben Batthyány-Strattmann díjban részesült.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház elismert
dolgozója, nagy tisztelet övezi úgy a betegek, mint a kollégák körében. A betegei nagy
bizalommal fordulnak hozzá, „aranykezű” orvosként emlegetve, mindenkor hálával
gondolnak rá.
Munkájára a lelkiismeretesség, az elkötelezettség, a betegekért való tenni akarás
jellemző, amelyért Dr. Kazacsay Ferencnek a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díját adományozza.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. évben a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díját
adományozza Timkó Szilviának.
Timkó Szilvia pályafutását a szakközépiskola elvégzése után a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Audiológiáján kezdte, majd a
Tiszaújvárosi
Erőmű
rendelőjében
dolgozott
foglalkozás-egészségügyi
asszisztensként.
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1994-ben kezdett el Sajóörös községben tevékenykedni körzeti ápolóként. 1997-ben az
audiológia és a foglalkozás-egészségügyi szakasszisztensi képesítései mellé
megszerezte a körzeti-közösségi ápolói szakképesítést is.
Szakmai munkájára a lelkiismeretesség, az alaposság, a maximalizmus jellemző.
Szakmai igényességét jellemzi, hogy rendszeresen továbbképzéseken vesz részt,
figyelemmel kíséri a szakmai újdonságokat, tudását folyamatosan fejleszti.
Munkaterületén koordináló, szervező feladatokat lát el, rendszeresen
szűrővizsgálatokat szervez és szívügyének tekinti a prevenciót.
Munkamorálja, embersége, felelősségtudata, toleranciája és igazságérzete különösen
példaértékű.
Lakóhelyén a közéletben is aktív szerepet vállal, több mint másfél évtizede részt vesz
az önkormányzati munkában.
Timkó Szilviának majd négy évtizedes elhivatott, példamutató szakmai munkája, a
hivatása iránti mélységes alázata és a betegek iránti elkötelezettsége elismeréséül a
Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díját
adományozza.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése és a jelenlevők nevében ismételten gratulálok a kitüntetetteknek.

9. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési
végrehajtásának helyzetéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Operatív

Program

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
beszámoló első része a megjelent TOP felhívások megjelenéséről ad információt
illetve közöl statisztikai információkat. Az összefoglaló táblázat kódszám szerint
tartalmazza, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében 2016. június 16. napjáig hány
pályázat került benyújtásra, illetve információval szolgál az igényelt támogatás
összegéről, intézkedésre eső keretről, továbbá benyújtási keretről. A beszámoló
második része a 2014-2020-as programozási időszakban Vegyes Európai Alapokból
származó támogatás felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. számú
Kormányrendelet a Döntés Előkészítő Bizottságra vonatkozó szakaszait ismerteti.
Kérjük a tisztelt közgyűlést a beszámolót megtárgyalni, a kapcsolódó határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjék. Köszönöm szépen.

21

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a 3
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Területfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk megtárgyalta a beszámolót, különösebb vita nem alakult ki.
16-an vettünk akkor részt a bizottsági ülésen. 16 igen szavazattal elfogadtuk és
elfogadásra javasoljuk.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Bizottságunk a határozatot 7 igen, 0 nem 0 tartózkodás
mellett egybehangzóan elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 17 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
Köszönöm szépen.
20 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
43/2016. (VI. 23.) 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,
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Határidő:

értelem szerint

10. Javaslat az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta
elutasításáról
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: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a Jobbik
Magyarországért Mozgalom megyei közgyűlési képviselőcsoportja módosító
indítványt tett a határozati javaslathoz, amely kiosztásra került a Közgyűlés tagjainak.
A kiosztott módosító indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a
Mellékletek között 08. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A módosító indítványt nem támogatom. Felkérem
Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés.
Napjainkban a legális és illegális migráció olyan kérdés, amely hazánk egész
lakosságát – köztük megyénk polgárait is – élénken foglalkoztatja, kortól és nemtől
függetlenül.
Összetett és bonyolult kérdéskör, amelyre megoldás még nem született. Az azonban
már látható, hogy az Európai Unió szándéka arra irányul, hogy a migránsokat a
tagállamokban bizonyos szempontok szerint szétosztanák, amely tagállamok
kötelezőek lennének a befogadásukra, ellátásukra. Álláspontunk szerint az Uniónak
nincs joga kötelező döntést hozni abban, hogy Magyarország idegen államok polgárait
fogadja be.
Felelős megyei vezetőként az az álláspontunk, hogy el kell utasítani a kötelező
betelepítési kvótát, és támogatni kell Magyarország Kormányát abban, hogy megvédje
a magyar embereket az illegális bevándorlóktól. Ezen támogatás egyik eszköze, hogy a
Megyei Közgyűlés határozatot hoz a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról, és azt
megküldi a Kormány részére. Ennek elfogadására kérjük a tisztelt közgyűlést.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés
tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Bíró
László képviselő úr parancsolj.
Bíró László közgyűlési tag: Köszönöm Elnök úr. Az indoklásban is megfogalmazta a
Jobbik Frakció az álláspontját, tehát az eredeti előterjesztési határozati javaslat nem
tartalmazza az esetlegesen visszatoloncolással érintett migránsok elutasítását. A
migrációs válság során a Kormány tájékozódott folyamatosan a települési
önkormányzatoknál az idegenrendészeti objektumok létesítésének szándékával,
valamint a közfoglalkoztatásra irányuló megállapodások megkötésénél előírta, hogy
adott esetben 3. országbeli állampolgárt is köteles alkalmazni a Közfoglalkoztatási
Programban, közpénzből. A Jobbik frakció álláspontja szerint egyértelműsíteni
szükséges a döntéshozóknál, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
nem kér a migránsokból. Legyen szó akár betelepítési kvótáról, akár
visszatoloncolásról, idegenrendészeti objektumról vagy közfoglalkoztatásról. Kérjük a
tisztelt közgyűlést, hogy a módosító javaslatunkat megtárgyalni szíveskedjen és
fogadjuk el.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Mint ahogy Ön is
a legvégén az utolsó mondatában mondta. Valóban a kötelező betelepítési kvótáról,
szól ez az előterjesztés, és nem a visszatoloncolásról, de még részletesebben
megindoklom, ha szükségesnek találja. Csiger Lajos frakcióvezető úr parancsolj.
Csiger Lajos, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, közgyűlés, tisztelt Jobbik frakció. Én
már találkoztam, szinte szövegszerűen ugyanezzel a javaslattal és akkor is
átgondoltam és átgondoltam most is, meg a frakció is, hogy gyakorlatilag a cím nem
erről szól. Tehát tisztázzuk, hogy van egy brüsszeli Európai Uniós vezetés, aki
elhatározta ezt a kötelező betelepítési kvótát, amit kiosztott az európai országok
között, és ezt akarja ránk kényszeríteni. és mi ez ellen tiltakozunk.
A visszatoloncolás nem európai uniós kategória, nem az európai unió vezetése beszél
visszatoloncolásról. Egyenlőre senki nem beszél, de ha visszatoloncolásról lehet szó,
az két ország közötti kapcsolat, illetve a két ország közötti vitás kérdés lehet, ha van
ilyen, idézőjelbe teszem. Tehát, ha a visszatoloncolást belehozzuk ebbe a határozati
javaslatunkba, amely a kvóta elutasításról szól, akkor összekeverjük a körtét az
almával, vagy esetleg nem is az almával, hanem a meggyel meg a cseresznyével.
Ugyan így, az hogy a Jobbik frakciónak ez a véleménye, elfogadom, de nem ebben a
határozati javaslatban van a helye. Ugyanígy arról, hogy egyeztessen a Kormány a
befogadóállomások telepítésénél, ez megint egy belpolitikai kérdés, a magyar
Kormány és a különböző pártok egyeztetése, a Parlamentben kell lefolytatni.
Ugyanúgy van itt a közmunka, ami megint egy belpolitikai kérdés, milyen határozatot
hoznak, hogy kell e harmadik országbelit vagy lehet-e közmunkával foglalkoztatni, ez
megint belpolitikai kérdés, nem ehhez a tárgyhoz tartozik. Én megértem, hogy a
lehetőséget ki akarja használni a Jobbik, hogy a politikai kérdéseket mindet idehozza,
idecitálja, de nem ide tartozik. Ne haragudjanak meg, nem ehhez az előterjesztéshez
tartozik. Ez egy önálló előterjesztés a kötelező betelepítési kvótáról, amit Brüsszel
határozott. Tehát ha összekeverjük, és mindent egybe veszünk, akkor elvesztjük az
egésznek a lényegét, és nem arról fogunk dönteni, amiről eredetileg szerettünk volna.
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A FIDESZ frakció nem támogatja ezeket a módosításokat. Nem azért, mert nincs
igazuk, hanem azért, mert nem ebbe az előterjesztésbe illik bele. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úrnak. Bíró
László képviselő úr parancsolj.
Bíró László közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Frakcióvezető úr én csak annyit
tudnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy igaz, hogy gyümölcsökhöz hasonlítjuk, a
tő azaz ami fontos, hogy honnan ered, akár a betelepítési kvótát fogjuk ellenőrizni akár
a másik oldalt fogjuk nézni. Az a tő, ahonnan jönnek ezek a migránsok, és ahogy
vissza akarják hozni. Teljes mértékben a Jobbik frakció tényleg jobbító szándékkal
próbálja kiegészíteni egy módosító javaslattal és mi a továbbiakban is kérjük a
módosító javaslatnak az elfogadását.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Valóban
megértettük, hogy mi a szándék, mégis másképp gondoljuk. Káli Sándor képviselő úr
parancsoljon.
Káli Sándor közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Ha az információim
nem csalnak, idén ősszel népszavazás lesz ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy
a nép véleménye legyen a szent, azzal, hogy elébe megyünk annak amelyről a nép fog
dönteni a frakció nevében nem értek egyet, és ezért fogunk nemmel szavazni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Miklós Árpád
frakcióvezető úr parancsoljon.
Miklós Árpád frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Ez a
határozati javaslat végeredményben felkéri a magyar Országgyűlést, hogy hozzon
törvényt, mert mi nem tudunk hozni. És a visszatoloncolás az Európai Uniós brüsszeli
dolog, mert ugye arról szól, hogy abba az országba ahol regisztrálják a migránsokat,
oda visszaküldhetik. Ez Európai Uniós törvény, és mi azt mondjuk, hogy köszönjük
szépen, nem kérünk abból, hogy Merkel asszony magához ölel 2 millió migránst,
kiválogatja a javát, a selejteseket visszaküldi hozzánk, ha ne adj Isten itt regisztráltak.
Mi ebből nem kérünk, vagy ezzel együtt szeretnénk jelzést adni az Országgyűlésnek,
hogy ilyen törvényt fogadjon el, vagy pedig akkor külön egy másikat kell
beterjeszteni, de akkor fogadjuk meg, hogy az őszi ülésen egy másik határozati
javaslatot fogadunk el, ami a visszatoloncolásról szól. Ha ezt az ígéretet megkapjuk,
akkor semmi gond. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. A magam
részéről nem szeretnék ilyen ígéretet tenni egyenlőre, én el tudom fogadni azt az
elképzelést, amit képviselő úrral megfogalmazott frakcióvezető úr. Én is úgy
gondolom egyébként, hogy nincs szükségünk a visszatoloncoltakra, de mint ahogy
frakcióvezető úr elmondta, most arról beszélünk, hogy a Magyar Kormányhoz
felterjesztéssel élünk, hogy ne hagyja a betelepítési kvótát, önmagát ezt az egész
rendszert, nem arról, hogy a menetközben megtörtént mozgásoknak mi lehet az
eredménye.
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Nem látok több jelentkezőt.
Van egy módosító javaslat. A módosító javaslatról fogunk először szavazni, kérdezem
a közgyűlés tagjait, aki egyet ért a módosító javaslattal az szavazzon igennel.
4 igen, 15 nem és 1 tartózkodás mellett a
közgyűlés a módosító javaslatot nem
fogadta el.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem a közgyűlést, hogy szavazzunk az eredeti
határozati javaslatról.
17 igen, 3 nem tartózkodással a közgyűlés
az eredeti határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
44/2016. (VI. 23.) határozata
Tárgy: az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta
elutasítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés rögzíti, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
elutasítja az Európai Unió kényszerbetelepítésre vonatkozó terveit, mert az
véleménye szerint jogtalan.
2. A Közgyűlés álláspontja szerint az illegális migráció, továbbá a
kényszerbetelepítés növeli a terrorizmus, a bűnözés kockázatát (embercsempészet,
emberkereskedelem, hamis személyi okmányok előállítása, stb.), veszélyezteti a
magyar emberek mindennapjainak biztonságát, megélhetését, kultúráját,
vállalhatatlan terheket jelent Magyarország egészségügyi, oktatási és szociális
rendszerére.
3. A Közgyűlés kéri Magyarország Kormányát, hogy minden lehetséges eszközzel
akadályozza meg az illegális migránsok Magyarországra történő bevándorlását,
kényszerbetelepítését, a kötelező betelepítési kvóta elfogadását, védje meg a
magyar embereket és Magyarországot.
4. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy e határozatát haladéktalanul küldje meg
Magyarország Kormánya részére.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső a Közgyűlés elnöke
azonnal
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11. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
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
Közgyűlés 2016. évi munkaterve értelmében a június havi ülésen napirendre kellett
venni ezt az előterjesztést. Legutóbb a Közgyűlés 2015. december 17-ei ülésén
tárgyalta meg ezt a témát.
A Hivatal belső szervezeti egységeinek közreműködésével megvizsgáltuk a Közgyűlés
által hozott időközben lejárt határidejű határozatok végrehajtását, amely alapján
területenkénti bontásban csoportosítva elkészítésre került a jelentés, melynek
elfogadását kérjük a tisztelt közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Mind a 3 bizottságunk
tárgyalta az előterjesztést. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 11 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, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk tárgyalta, végül is vita nem alakult ki ebben a kérdésben,
kérdés sem hangzott el. Egyhangúlag elfogadtuk a határozati javaslatot.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Bizottságunk a határozat javaslat elfogadását 7
egybehangzó igennel támogatta és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
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Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
közgyűlésünk a lejárt idejű határozatokról
szóló határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
45/2016. (VI. 23.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt határidejű
határozatainak végrehajtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a
Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést és azt
tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

12. Tájékoztató az őstermelői piacok helyzetéről Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében
Előterjesztő:
Taskó József, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara
elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 10. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő Taskó József Urat, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara elnökét, és felkérem, hogy amennyiben
szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Taskó József: Köszönöm szépen Elnök úr, az előterjesztést nem kívánom
kiegészíteni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Mind a 3 bizottságunk
tárgyalta az előterjesztést. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal tudomásul vette.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk 17 fővel tárgyalta ezt a napirendet. Gyakorlatilag tudomásul
vette a piacok működését és egybehangzó igen szavazattal elfogadta, tudomásul vette a
tájékoztatót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásul vételéről.
17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
tájékoztatót tudomásul vettük.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Elnök úr a tájékoztatót.

13. Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Kovács Sándor, a Tisza- tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 11. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Lakatos
István Urat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal irodavezetőjét,
és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Kovács Sándor: Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót egy
bizottságunk tárgyalta, a Területfejlesztési Bizottság. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunkon sajnos nem tudott részt venni az előterjesztő részéről
személy, ezért igazán itt kérdés nem hangzott el, az írásos tájékoztatót tudomásul
vettük és egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Ez volt az az előterjesztés amit tavaly kellett volna megtárgyalnunk, de elnök úr
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javasolta, hogy miután még nem olyan régóta foglalta el ezt a elnöki pozíciót, tegyük
át a tájékoztatót az idénre. Időben megküldte a tájékoztatót és mindenki meg is kapta
elektronikusan.
Nem látok jelentkezőt. A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban
kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásul vételéről.
17 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
tájékoztatót tudomásul vettük.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen, jó utat hazafelé.

14. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről
Előterjesztő:
Kovács János, a Miskolci Szakképzési Centrum vezetője
Tóth Béla, az Ózdi Szakképzési Centrum vezetője
Alvári Ferenc, a Szerencsi Szakképzési Centrum vezetője
Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálható a
Mellékletek között 12. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztőket. Akkor menjünk
sorba. Kérdezem Kovács János Urat, a Miskolci Szakképzési Centrum Főigazgatóját
kíván e kiegészítéssel élni. Legyen szíves a mikrofonhoz fáradni. A jegyzőkönyv
rögzítése miatt szükséges.
Kovács János: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Elnézést kérek a kivetítő, illetve a
dia minősége miatt. Az alapvető dolgokat talán láthatják. Két dolog miatt kértem szót
és igen rövid leszek. Mégpedig azért, mert időközben a tájékoztató anyag leadását
követően két nagyon fontos változás következett be.
Az egyik, hogy a 144/2016-os Kormányrendelet értelmében a Miskolci Szakképzési
Centrum fenntartásába került a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola, és ezzel Dél-Borsod legfontosabb középfokú oktatási
intézménye nagyobb integráció része lett. Bejelentem Önöknek, hogy tegnap az
átadás-átvételi tárgyalásokat elkezdtük, és július 1-vel bekövetkezik ez a fontos
változás.
Tegnapelőtt sor került a Szikta francia gépészeti cég üzemének avatására, amit
szimbólumként jelenítenék meg Önök előtt. A szakképzés új rendszerének alapvető
fontosságú új eleme az élő és szoros kapcsolat a szakképzésben érdekelt cégekkel, a
meghatározó iparvállalatokkal, ez egy példa, emellett azt kell, hogy mondjam, hogy a
térség minden fontos iparvállalatával, egyéb gazdasági szereplőjével beleértve a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát is, állandó és hatékony
együttműködést folytatunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen főigazgató úr. Megkérdezem
Tóth Béla Urat, az Ózdi Szakképzési Centrum Főigazgatóját kíván-e szóbeli
kiegészítéssel élni. Parancsoljon főigazgató úr.
Tóth Béla: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Mindössze egy gondolatot szeretnék
Önökkel megosztani vagy felhívni a figyelmet. A szakképzés nyitottságáról, mindenki
számára elérhetővé tételéről szeretnék egy gondolatot. Azáltal, hogy a Szakképzési
Centrumok tavaly július 1-vel létrejöttek, illetve bizonyos jogszabályi változások
történtek, ezáltal úgy gondoljuk, hogy mindenki számára elérhetővé vált a szakképzés.
Egyrészt, nappali tagozaton 25 éves korig lehet szakképzésben részt venni. Másrészt a
felnőtt oktatás keretében esti, levelező tagozaton ingyenessé vált a második
szakképesítés megszerzése, illetve a Szakképzési Centrumok bekapcsolódtak a felnőtt
képzésbe. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a lakosság minden rétege számára elérhető a
szakképzés, hiszen nappali tagozaton fiatalok, az idősebbek, akár munka mellett, akár
a munka nélkül lévők is elérik a szakképzést és úgy gondoljuk, hogy a jövőre nézve ez
előrelépés a szakképzésben. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen főigazgató úr. Megkérdezem
Alvári Ferenc Urat, a Szerencsi Szakképzési Centrum Főigazgatóját kíván-e szóbeli
kiegészítéssel élni. Parancsoljon főigazgató úr.
Alvári Ferenc: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlési tagok. Amit Kovács János
főigazgató úr említett, hogy 144-es Kormányrendelet megjelent 13-án, ez rendelkezik
két másik szakképző iskola Szakképzési Centrumokhoz kerüléséről. Mégpedig
Sátoraljaújhely városát érintően a Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközép Iskola
valamint annak tagiskoláját képező Trefort Ágoston Szakképző Iskola kerül a
Centrumokhoz, és a területi illetékesség miatt ez a Szerencsi Szakképzési Centrumhoz
fog kerülni. A gazdálkodó szervezetekkel a kapcsolat kiépítése a megfelelő szakember
utánpótlás a Centrumok feladata. Sajnos a Szerencsi Szakképzési Centrum kevésbé
szerencsés helyzetben van ilyen vonatkozásban, mert Tiszaújvárosban vannak
nagyobb méretű gazdálkodó szervezetek Sátoraljaújhelyben is van néhány nagyobb
gazdálkodó szervezet, viszont a beiskolázási körzetünkben jobbára csak kis és közepes
vállalkozások vannak, amelyek tanulófogadása viszonylag csekély, és emiatt a
tanulószerződések kötése illetve a szakmai gyakorlatok szervezése kihelyezése
nehézségeket okoz, ami folyamatos tárgyalást kell, hogy generáljon, és folyamatos
kapcsolattartást. Még egy másik dolog, amit Tóth Béla főigazgató úr említett, a
felnőttképzésbe való bekapcsolódás. A Szerencsi Szakképzési Centrum némi
hátránnyal indult, hiszen TISZK-ektől felnőttképzési nyilvántartásba vételt, illetve
programengedélyeket nem tudtunk átvenni. Az egyik intézményünknek volt két
programengedélye, és most hogy pályázni tudtunk tavasszal a Foglalkoztatási
Főosztály által meghirdetett pályázatra felnőttképzésbe való bekapcsolódásra, 30
programot kellett engedélyeztetni, amelyen most már hála Istennek már túl vagyunk,
szeretnénk mi is egyre nagyobb volumenbe bekapcsolódni a felnőttképzésbe, mert
fontos feladatnak tartjuk. Köszönöm szépen, ha kérdés van, arra természetesen
válaszolok.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen főigazgató úr. A BOKIK
képviseletében Selleiné Rózsay Eszter Asszonyt üdvözlöm ennél a napirendi pontnál.
Az Iparkamara tanulószerződéses tanácsadóját kérdezem, hogy van-e szóbeli
kiegészítése.
Selleiné Rózsay Eszter: Nem kívánom kiegészíteni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztéseket mind a 3
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal tudomásul vette és
ezt ajánlja a közgyűlésnek is. Köszönöm szépen.
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 is megjelentek a Szakképző Centrumoknak a vezetői, és
hosszabb tájékoztatót adtak, mint itt. Aki az anyagot kevésbé tanulmányozta át az is
tudhatta belőle, hogy milyen feladatokat látnak el, illetve az indulásuk óta milyen
tevékenységeket végeznek. Látjuk, hogy ez a duális képzés és a szakképzés egy
fajsúlyos tevékenység és ezért vette át a minisztérium a KLIK-től ezeket az
intézményeket és próbálja az iparba, a termelésbe ezekkel a szerződésekkel bevonni.
Bizottságunk megtárgyalta a tájékoztatót és tudomásul vette teljes egyetértésben.
Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Bizottságunk is megtárgyalta a megye szakképzési
helyzetéről szóló tájékoztatót. Több kérdés, vélemény megfogalmazódott,
kérdéseinkre ott választ kaptunk, és 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a bizottság
tudomásul vette, és tudomásul vételre ajánlja a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Szegedi Judit képviselő asszony parancsolj.
Szegedi Judit Katalin közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, tisztelt
főigazgató urak és a BOKIK részéről Sellei Eszter Asszonyt sok szeretettel
köszöntöm. Először is szeretném az elismerésemet és a gratulációmat kifejezni
főigazgató uraknak és a BOKIK-nak, hiszen az elmúlt 1 év elég viharos volt, össze
kellett fésülni különböző szakmacsoportot, szakmaterületeket, a kereskedelmet, az
ipart, a humán szolgáltatást, az egészségügyet és a szociális szférát és ez tökéletesen
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megvalósult. A duális képzésről tudjuk, hogy ez nagyon jó oktatási formula, és
elsősorban az iparra szocializálódott, de ebben a duális képzésbe a tanulószerződések
megvalósításával tökéletesen betudták illeszteni a szociális és egészségügyi területet.
Országosan is kiemelkedő eredményeket ért el a Miskolci Szakképzési Centrum
azáltal, hogy az egészségügyi dolgozókat, szociális dolgozókat, illetve azokat a
tanulókat, akik ezt a területet választották, be tudják vonni a tanulószerződésbe, hiszen
tudjuk, hogy mindkét terület hiányszakma, és elsősorban az ápolók számára, tanulók
számára ez egy ösztöndíj lehetőséget is megvalósított, kiválóan tudják népszerűsíteni a
szakképzéseket. Megszervezték országosan a Szakmák Éjszakáját, hogy kerüljön be a
köztudatba, hogy felnőtt fejjel is lehet még szakmát tanulni ingyenesen, próbálják a
felnőtt képzést szélesíteni, népszerűsíteni. Kiváló kapcsolatot építettek ki a
Foglalkoztatási Főosztállyal, ennek köszönhetően a GINOP 5.1.6.1. pályázatokat
megnyerték a Centrumok. Több ezer embert, közfoglalkoztatottakat vonnak be azokba
a szakképzésekbe, a szakmák tanulásába, amelyekkel lehetőségek szerint a megyében
eltudnak majd helyezkedni. Ezzel a programmal hozzásegítik a Megyei Közgyűlés
azon célkitűzését, hogy a többszörösen hátrányos helyzetben élőket, a leszakadó
rétegeket visszavezessék majd a munka világába. Még egyszer köszönöm főigazgató
uraknak a munkáját, és sok sikert kívánok a továbbiakban is. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő asszony. Szólásra
jelentkezett Nyeste László képviselő úr, parancsolj.
Nyeste László közgyűlési tag: Köszönöm szépen a szót tisztelt Elnök úr, tisztelt
előterjesztők, tisztelt közgyűlés. Észrevételt szeretnék tenni az előterjesztésekkel
kapcsolatosan. 3 féle megközelítési módom lesz. Olvasva az előterjesztéseket,
viszonylag őszinte elemzést tartalmaz mindegyik. Ebben rendkívül erős mindegyik
előterjesztés. Viszont ugyanazok a problémák köszönnek vissza, amik az elmúlt
években is jellemezték a szakképzést. Igazából nem látom azokat az irányokat,
amelyek ezeket a régóta fennálló egyébként korábbi évtizedekre jellemző gondokat
meg tudnák oldani. Egyrészt nyilván itt vannak a képző helyek.
A duális szakképzés tulajdonképpen nem más, mint a 80-as évek képzési
rendszerének, annak a hagyományos 3 éves szakmunkás képzésnek az átvétele, egy
nyilván kiegészített, modernebb köntösbe foglalva. Akkor megvolt egy nagyon
komoly képzési bázis a vállalatoknál, ami a 90-es évek után megszűnt, és nyilván az
egészet újjá kellett szervezni. Nyilván most is a különböző térségekben, mint ahogy
láttuk a hozzászólót is, hogy ahol nincsenek ilyen termelő üzemek, ott azért komoly
problémát okoz, küszködnek azok a szakképzési intézmények, hogy azok a gyerekek,
akik tanulni akarnak, és komoly szintre el akarnak jutni azoknak ezt a tudást
biztosítani tudják.
Az egyik probléma az, hogy lesznek-e ilyen minőségű képző helyek, akik ezt a
magasabb szintű tudást tudják biztosítani és hogyan kerülnek azok a tanulók, akik
szakképesítést szereznek verseny előnybe a magyar munkaerőpiacon vagy az európai
munkaerőpiacon, mert hiszen már nagy részben oda képezzük a fiatalokat, ezt azért
már lehet látni.
A másik problémám az, most áttérve egy másik témára hogy azok a fiatalok, akik
bekerülnek a szakképzés világába, nagyon komoly problémákkal küzdenek, nem a
legjobb képességű tanulók választják ma Magyarországon a szakképzést, ez látszik a
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BOKIK anyagában is, hogy nagy a lemorzsolódás. Aki a szakmában dolgozik, tudja,
hogy ez azóta is rendkívül komoly probléma, és nyilvánvalóan azóta a rendszer sem
tudja megfelelő szinten kezelni, ahogy én ezt látom, pedig nagyon sok minden
átalakult. Én nem tudom, hogy hosszabb távon mennyire lesz meghatározó, és
mennyire lesz előremutató lépés. Mondjuk, itt a közismereti tantárgyaknak a köre
jelentős mértékben visszaesik, megszűnnek különböző természettudományos
képzések. Éppen olvastam ezt a változtatási elképzelést, hogyan tudnak majd ezek a
gyerekek a 3 éves képzés után 2 év alatt érettségit szerezni, hogy ne menjen az egész a
minőség rovására, abban azért vannak kételyeim.
Ez a másik nagyon fontos kérdéskör, amivel szeretnék foglalkozni. Én tudom, hogy a
szakképzésben a változás állandó, hiszen az elmúlt évtizedekben annyit változott a
rendszer, hogy állandó jelleggel tulajdonképpen egyet sem lehetett úgy végig vinni,
hogy a másikba ne avatkozott volna bele, tehát vannak kifutó jellegű képzések, aztán
vannak belépő jellegű képzések, korábban a moduláris képzési rendszert rakták
kiválóan össze. Akkor azt mondták az a csodafegyver, aztán most már teljesen mást
raknak össze. Tehát én igazából azt nem látom, hogyan fogja ez megoldani a
szakképzés problémáját, hogyan lesz tényleg képzettebb a gyerek, hogyan lesz jobb és
átláthatóbb a vizsgarendszer, hogyan lesz megfelelő szintű qualitása azoknak a
tanulóknak, akik kikerülnek majd a munkaerőpiacról, és nem beszélve arról, és ez az
utolsó felvetésem, hogy a munkaerőpiacnak mennyire tudnak megfelelni. Egyébként
örök kérdés, hogy a szakképzés, mindig csak fáziskéséssel tudja csak követni a
munkaerőpiaci igényeket, hiszen ez teljesen természetes, de most itt látva a régiónkat,
az országot, rengeteg hiányszakma van, rengeteg problémával kell küzdenünk, és itt
most sem látok túlságosan nagy előrelépést. Itt ebben a Szakképzési Centrumban most
ezt összefogják, mondjuk éppen hallom hogy a mezőkövesdi Szent László Gimnázium
is bekapcsolódott ebbe a rendszerbe, az is egy érdekes kérdés, hogy hogyan fog
integrálódni és hogyan fog az a képzési struktúra ami ott kialakult és megfelelő
oktatókkal rendelkezett, lesz e elegendő oktatójuk vagy hogyan fogja a szakember
igényét kielégíteni ez az ágazat azt nem tudom.
És egy záró gondolat, nem feltétlenül tartom azt egy jó iránynak, hogy a törvény
szigorával és a törvény eszközeivel úgy próbáljuk átcsatornázni a fiatalokat a
szakképzés világába, hogy azt ők nem feltétlenül akarják, tehát mondok egy példát az
elmúlt időszaknak a felvételi eljárásban, a gimnáziumokban és minden más helyen
azért rendkívül rossz eredményeket hozott, ez jelent meg a sajtóban. Én azt tartanám jó
megoldásnak, és jó gondolatnak, hogy a pozitív ösztönzők rendszerével próbáljuk meg
kinyitni a szakképzés rendszerét. Tényleg, egy olyan ösztöndíj rendszerrel, és olyan
kínálati rendszerrel, amiért az a tanuló is meggondolja, akinek négyes vagy közepes az
általános iskolai eredménye, hogy tényleg érdemes szakmát tanulni, mert mondjuk
megfelelő ösztönzést kap anyagilag és minden szempontból. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Nem látok jelentkezőt.
Képviselő úr általánosan kérdezte a főigazgató urakat, kérdezem, hogy ki kíván
reflektálni főigazgató urak. Kovács János főigazgató úr legyen szíves akkor a
mikrofonhoz jönni.
Kovács János: Ha jól emlékszem az első kérdés a duális rendszerre vonatkozott.
Ebben az esetben azt kell látnunk, hogy a fáziskésés, amit a képviselő úr is említett,
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lerövidül. Hiszen 2 vagy 3 évig gyakorlati képzésre egy-egy adott üzembe járnak a
diákok, a munkába betanulnak, ha mind a két fél érdeke úgy alakul a szakmai vizsgát
követően akár munkába is állhatnak. Példát erre tudok mondani, ugye a BOSCH-ban
indult leghamarább ez a képzési forma 2013-ban, és azóta 2 évfolyam is végzett, és
olyan jól sikerült ez a beilleszkedési folyamat, hogy mind a két osztályt teljes
létszámmal alkalmazza az üzem. Hasonló példákra a TAKATA és a Samnia
vonatkozásában van még információm. Azonban egy olyan összefüggést szeretnék
még itt megemlíteni, ami újabb keletű és talán nem mindannyiunk számára
egyértelmű. A munkaerőpiaci helyzet Borsod-Abaúj-Zemplénben úgy néz ki
gyakorlatilag, hogy a képzettség szintjétől függetlenül nincs elegendő kínálat. Ebből
következően, az összes cég, akivel partnerkapcsolatban vagyunk, azt a megoldást
választotta, hogy saját maguk számára a Szakképzési Centrumokkal összefogva
képezik ki a szükséges munkaerőt. Több oldalról is előnyös, hogy a szakképzésbe
belépő tanuló biztos karriert láthat maga előtt. A szakképzésben szerepet vállaló
vállalkozás, költségmentesen folytatja ezt a munkát és szükség esetén egy olyan
munkaerő végez a szakmai vizsgán, aki rögtön munkába állítható, nincs szükség
betanítási szakaszra.
Ami a gimnáziumok és szakképzés versenyhelyzetét jelenti, nem feltétlenül a
gimnáziumok jelentik igazából ilyen szempontból a versenytársakat, hanem a nem
állami fenntartású szakképző intézmények, amelyeknek a száma és az aránya a
megyében is sokkal nagyobb, mint gondolnánk. A szakképzésen belül több, mint 50
%-ot jelent ez a tanulók vonatkozásában. Itt ugye nem feltétlenül jár együtt az ígéret a
megvalósulással, sokszor megalapozatlan és nem beváltható ígéretek nyomán kerülnek
át a diákok a nem állami fenntartású intézményeket, illetve a képzés sem olyan, mint
amire a jogszabályok köteleznék ezeket az intézményeket.
Az elnevezéshez kapcsolódóan egy érdekességet mondanék. Jelenlegi beosztásomat
megelőzően az Andrássy Gyula Szakközépiskola tanára és vezetője voltam, és pár
évvel ezelőtt volt 100 éves az intézmény, 1945-1950 között 13-as számú Ipar
Gimnázium névre hallgatott, tehát a jelenlegi szakgimnázium elnevezés nem
példanélküli a magyar oktatástörténetben vagy szakképzés történetben. Elnézést, ha
valamit kifelejtettem.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen főigazgató úr. Szegedi Judit
képviselő asszony parancsolj.
Szegedi Judit Katalin közgyűlési tag: Annyival szeretném kiegészíteni
képviselőtársamnak a kérdését, a duális képzésnek pontosan az a lényege, hogy a
szakközépiskolák, a szakgimnáziumokat tehermentesítsék a gyakorlati oktatástól,
vagyis ez azt jelenti, hogy a gyakorlati oktatásként a területeken, a szakmai
gyakorlóterületeken folytatódik, és az iskolákban pedig csak az elméleti oktatás.
Ezáltal, hogy az óraszámok csökkentek, ez reális is lehet, hiszen nem kell az iskolába
gyakorlatot oktatni, mert ezt a gyakorló területek megteszik, illetve a gyakorló
területekkel való szerződéskötés a garanciája annak, hogy a tanulók a szakma
megszerzése után el tudnak helyezkedni. Ennyit szerettem volna. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Miklós Árpád frakcióvezető úr parancsolj.
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Miklós Árpád frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Itt meghallgatva a
válaszokat, egyre nem tértünk ki főigazgató úr, a természettudományos tárgyak
leépítése, és ez is elhangzott, és azzal amit képviselőtársam elmondott, mélységesen
egyetértek, hogy ha leépítik a természettudományos tárgyakat úgy behatárolja a
diákokat, hogy ha nyolcadikos fejjel, 14 éves fejjel még nem is tudja, hogy hova megy,
akkor egyszerűen nem tud pályát módosítani. Ne következzen be a
természettudományos tárgyak leépítése.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Főigazgató úr további
kiegészítés?
Kovács János: A legújabb szabályozás terén a természettudományos tárgyak a
következőképpen alakulnak a szakgimnáziumi oktatásba: 9. évfolyamon komplex
természettudományos tárgy földrajz, biológia, kémia együttese, ami már a jelenlegi
szakiskolai képzésben 2013 óta funkcionál. A 10, 11. évfolyamon úgynevezett
ágazatspecifikus természettudományos tárgy lesz, tehát az adott szakmai profilhoz
leginkább illeszkedő természettudományos tárgy, úgy, mint az egészségügy területén a
biológia, vagy turisztika területén közgazdaságtanban a földrajz, műszaki
tudományoknál a fizika, vegyészetnél a kémia. Tehát az első évben tanult együttes
tárgy jogosítja a tanulót arra, hogy az adott tárgyat érettségi tárgyként tanulhassa és
vizsgázhasson. Ágazatspecifikus természettudományos tárgyat a korábbihoz képest,
amikor csak 9,10-dik évfolyamon volt, most végig tanulják 3 évfolyamon keresztül,
heti 1 óraszámban, 9. évfolyamon heti 3 óraszámban.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen főigazgató úr. Más jelentkezőt,
kérdést nem látok. A tájékoztatókhoz nem tartozik határozati javaslat.
Azonban kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztatók
tudomásulvételéről.
Kérem, hogy először a Miskolci Szakképzési Centrum tájékoztatójáról szavazzunk.
20 igen, 0 nem és 0 tartózkodással
elfogadtuk, tudomásul vettük.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk az
Ózdi Szakképzési Centrum tájékoztatójának tudomásulvételéről.
19 igen, 0 nem és 0 tartózkodással
elfogadtuk, tudomásul vettük.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, hogy szavazzunk a Szerencsi Szakképzési
Centrum tájékoztatójának tudomásulvételéről.
19 igen, 0 nem és 0 tartózkodással
elfogadtuk, tudomásul vettük.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Végül kérem, hogy szavazzunk a Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Kereskedelmiés
Iparkamara
tájékoztatójának
tudomásulvételéről.
19 igen, 0 nem és 0 tartózkodással
elfogadtuk, tudomásul vettük.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Főigazgató urak, hölgyem köszönöm szépen hogy
itt voltak.

15. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi
Regionális Területi Iroda Miskolci Irodájának tevékenységéről
Előterjesztő:
Ujfalvi Lajos László, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Észak-Magyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci
Irodájának vezetője
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 13. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő Ujfalvi Lajos László
Urat, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Területi
Iroda Miskolci Irodájának vezetőjét, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek
találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Ujfalvi Lajos László: Köszönöm szépen. Nem.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztéseket két bizottságunk tárgyalta.
Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal tudomásul vette és
ezt javasolja a közgyűlés elé is.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk 17 igen szavazattal tudomásul vette a tájékoztatót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
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A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
19 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással a
közgyűlés tudomásul vette a tájékoztatót.
Köszönjük szépen.

16. Tájékoztató a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tevékenységéről
Előterjesztő:
Strommer Dávid, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 14. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Dévald
István Urat és Petrovácz Rózsa Rita Asszonyt, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért
Nonprofit Kft. projekt koordinátorait, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek
találják, egészítsék ki a tájékoztatót.
Dévald István: Köszönöm szépen a lehetőséget, szívesen válaszolok a kérdésekre.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Dévald úrnak. Az
előterjesztéseket két bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal tudomásul vette és a
közgyűlésnek is ajánlja elfogadásra.
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.
Bizottságunkon részletes tájékoztatást kaptunk a leírt anyagról, és még egy könyvet is
amit az aljegyző asszonynál helyeztünk el az eddigi helyzetfelmérésről és projekt
javaslatokról ott lehet majd átvenni, onnan kikölcsönözni. Többen hozzászóltak és
többen aggódtak a Tokaj hegyaljai és világörökség fejlesztéséről, úgyhogy mi azt
gondoljuk, hogy a megye is megtette, amit lehetett a Megyenapon is személyesen
megízleltük és megtekintettük Tokajt, Tokaj hegyalját. Úgyhogy foglalkozunk a
kérdéssel és tényleg úgy látjuk, hogy most már olyan stádiumba jutottak a projekt
javaslatok, amelyek alkalmasak arra, hogy tényleg haladást és fejlődést érjen el ez a
fontos vidék a megyében. Úgyhogy 17 igen szavazattal tudomásul vettük és
elfogadásra javasoljuk.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Pasztorniczky István képviselő úr parancsolj.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen tisztelt közgyűlés, Elnök úr,
Bizottsági elnök úr, és egyéb képviselőtársam. Én akkor rosszul emlékeztem, én úgy
emlékeztem, hogy tartózkodtunk a bizottságban a tájékoztató tudomásul vételétől, de
mindegy végül is ha úgy is volt, ezt jelzésnek szántuk arra, hogy nem vagyunk
elégedettek. Nem a Fejlesztési Tanács munkájával egyenlőre a Tokaj Hegyalja
Történelmi Borvidék világörökség sorsával, illetőleg a kezelésével. Ettől függetlenül a
frakcióval meghánytuk vetettük, elfogadjuk, tudomásul vesszük a tájékoztatót, annál is
inkább, mivel hogy ismét új vezetés van a Világörökségi Gondnoksági feladatokat
ellátó szervezetnél, aki ezt a tájékoztatót is készítette, tehát a bizalmat előlegezzük.
Azonban vannak olyan dolgok, az egyik vesszőparipám amire biztató választ kaptam
UNESCO interaktív térképén még mindig szlovák területen szerepel az Ungvári pince.
Úgyhogy erre megkaptuk a választ, hogy egy éven belül évente egyszer lehet
módosítani és nagyon bízom benne, hogy jövőre a tényleges helyükön lesznek azok a
világörökségi objektumok. Adott esetben egy japán turista meglátogatja az Ungvári
pincét vagy a Kőporosi pincéket Hercegkúton. Viszont amit még el akartam mondani
itt a tájékoztató hiányosságaként, hogy hiányoznak belőle azok a hivatkozások, amiket
végül is a napirend kapcsán, az interneten fellehet lelni, tehát van a Fejlesztési
Tanácsnak is egy honlapja ahol megtaláltam azt a megalapozó vagy állapotfelmérő
dokumentumot is ami vagy 700 oldal igen terjedelmes,talán azt kaptuk meg
nyomtatásban, köszönjük szépen, kölcsön fogom kérni. Tehát látjuk, van előrelépés
biztatni akarjuk a tanácsot, hogy kapcsoljon rá, most már talán jönnek a források is, és
bízunk benne, hogy nem csak Tokajba, hanem egész Tokaj Hegyaljára eljutnak ezek a
fejlesztési pénzek. Személyes érintettség kapcsán egy észrevételt mondanék az
életpálya modellbe, hogy 40 éves korban diszkriminálják a vállalkozókat, hogy 40
éves korig fiatal, utána már nem fiatal, ez nekem sérti a igazságérzetemet. Nekem is
van ugyan szőlőm, de nem kívánok vele nagyban foglalkozni, mindenesetre ezt még
megvizsgáljuk egy kicsit, hogy mennyire helytálló ez a 40 éves korhatár. Köszönöm
szépen, ennyit akartam elmondani.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Nem látok jelentkezőt. A tájékoztatóhoz nem
tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a
tájékoztató tudomásulvételéről.
19 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással
tudomásul vette a tájékoztatót a közgyűlés.
Köszönjük szépen.

17. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetéről (2015.)
Előterjesztő:
Molnár Anita, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi
Regionális Marketing Igazgatóság vezetője
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A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 15. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő képviseletében
Törőcsik Gábor Urat, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi Regionális
Marketing Igazgatóság regionális marketing menedzserét, és felkérem, hogy
amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Töröcsik Gábor: Köszönöm szépen a lehetőséget, szívesen válaszolok a kérdésekre.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztéseket két
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 11 egybehangzó igen szavazattal tudomásul vette és
javasolja a közgyűlésnek is tudomásul vételre.
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.
Bizottságunkon tárgyalta ezt a napirendi pontot, és volt kérdés is, tájékoztató is, 16
igen szavazattal elfogadtuk illetve tudomásul vettük ezt a tájékoztatót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
18 igen, 0 nem, és 0 tartózkodással
tudomásul vette a tájékoztatót a közgyűlés.
Köszönjük szépen.

18. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Közgyűlés előző ülésén 30/2016. (V. 24.)
határozatával a vidékfejlesztési stratégiák, akciók jóváhagyását megelőzően döntési
jogot biztosított a Területfejlesztési Bizottság részére azzal, hogy az így hozott
határozatról a bizottság elnökének tájékoztatást kell adnia a döntést követő Közgyűlés
ülésén.
Felkérem Csiger Lajos bizottsági elnököt, hogy adjon tájékoztatást a döntésekről.
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Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk 13-án ülésezett. Beérkezett négy illetve egy 5. anyag is, de az
még nem volt az Irányító Hatóság által elfogadott, a szikszói, így azt most nem
tárgyaltuk. A Bükk Térségi Leader Egyesület elkészített helyi Fejlesztési Stratégiáját
13 igennel, a Dél-Borsodi Leader 13 igennel, az Észak-Borsod Leader Egyesület HFSt 13 igennel és a Zemplén Tájak Vidékfejlesztési Egyesület stratégiáját 13 igennel
elfogadtuk, és elfogadásra javasoljuk, de hát ugye itt már nem tárgyaljuk, nem voltunk
felhatalmazva. Ez a négy, meg a szikszói és még egy van hátra, 8 vannak összesen. Ez
a négy meg kettőt itt megtárgyaltunk, és még kettő van hátra.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Egyebek
napirendi ponton belül más nem jelezte hozzászólási szándékát. Tisztelt képviselő
hölgyek, urak köszönöm szépen. Képviselő úr parancsoljon.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen, csak hogy lerövidítsük a
dolgot abban bíztam és sajnálom, hogy a bizottságban nem kérdeztem meg, hogy ezt a
két hiányzó fejlesztési dokumentumot akkor most egy rendkívüli ülésen kell
elfogadjuk. Akkor várható, hogy a hónapban vagy a jövő hónapban bejön?
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Az egyik megérkezett a szikszói ha minden igaz, a
másikról nincs információm, majd a Hivatalt megkérdezzük, hogy hogy állunk vele.
Nekik kellene a Helyi Fejlesztési Stratégiájukat kidolgozniuk és nekik határidős is
volt, hogy meddig kell továbbküldeni és előtte nekünk kellene tovább véleményezni.
Ott a helyiek hibáztak ebből a szempontból. Nem látok több jelentkezőt. Köszönöm
szépen mindenkinek a mai napon a részvételt, mindenkinek jó pihenést kívánok.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke
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