Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1883-13/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2016. szeptember 15. napján
10:00 órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

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

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

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

Távol:
--------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

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. Bihall Tamás, BOKIK (meghívó szerinti 5 napirend)
2. Garamvölgyi Mihály, MÁV Zrt. Pályavasút Üzemeltetés Ter. Ig.
Miskolc (meghívó szerinti 6. napirend)
3. Bakos Csaba, MÁV-START Zrt. Miskolc (meghívó szerinti 6.
napirend)
4. Vizi Zsolt, MÁV Zrt. (meghívó szerinti 6. napirend)
5. Fukker Bertalan, Észak-Magyarországi Közlekedés Központ Zrt.
forgalmi főigazgató (meghívó szerinti 6. napirend)
az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek képviselői
1. Miskolci Törvényszék, Dr. Sisák Péter
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
1. Stumpf Andrásné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. Barna Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Roma
Önkormányzat elnöke
3. Bán Gergelyné Szónoczky Mária, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Területi Ruszin Önkormányzat elnöke
4. Repka Antalné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák
Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
a sajtó képviselői
1. Észak-Magyarország
2. Európa Rádió
3. Irány TV
4. KULCS Magazin
5. Magyar Nemzet
6. MIKOM Kft.
7. MTI
8. Putnok Városi TV
9. Rádió M
10. RTL Klub
11. Szent István Rádió
12. TV2
13. Zemplén TV
14. Sajómente hírportál

nem
igen
igen
igen
igen
igen

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

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

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző, Dr. Sáfrány
Borbála, a Szervezési-, Jogi és Pénzügyi Osztály vezetője, Czeglédiné Vitárius Ágnes
pénzügyi csop.vez., Simon Gáborné informatikai ügyintéző, Boros Szilvia
jegyzőkönyvvezető.
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A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! 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 28 fő jelen van, az ülést megnyitom.
Kérem, szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni. Jelenléti szavazást kérek.
Szíveskedjenek megnyomni az igen gombot.
Köszönöm szépen. 28 jelenlevőnk van.
27-en szavaztak is. Közgyűlésünket
megkezdhetjük.
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. Június 23-án volt közgyűlésünk utoljára,
azóta eltelt időszakról számolok be a közgyűlésnek.
 06.25., Sajósenye, 10. Nemzeti Találkozón vehettem részt, a felvidéki Péder és
az erdélyi Ürmös településeknek a delegációi, polgármesterei voltak jelen. Ott
köszönthettem a jelenlévőket.
 07.02., Csíkszereda, az Ezer Székely Leány nevű székelyföldi népünnepélyen
vehettem részt, és köszönthettem a megjelenteket, az ott jelen lévő települési
csoportokat.
 07.11., Miskolc, sajtótájékoztatót tartottam a Megyeháza Szemere termében
Fazekas Miklósné, a megyei diáksport és szabadidő egyesület elnökével és
Daragó Lászlónéval, az Országos Diáksport Szövetség alelnökével, ahol a
megyei önkormányzat által meghirdetett sport és értéktárral kapcsolatos
pályázatokat ismertettük, valamint bemutattuk azt a Megyekönyvet, amely most
a képviselő hölgyek, urak asztalán található. Erről talán még annyit érdemes
tudniuk, hogy 7 évvel ezelőtt készült Megyekönyv 2009-ben, előtte valamilyen
oknál fogva 2002-ben, tehát úgy tűnik, hogy 7 évente muszáj megújulnunk. Az
új megyekönyvben azok a fotók szerepelnek, amelyek az elmúlt 7 évben a
településeken készültek, az látszik, hogy nagyon szépen fejlődik megyénk.
 07.16.-17., Szczawnicaban, Lengyelországban vettem részt a lengyel-magyar
barátsági napokon. Egy viszont meghívás volt A tavasszal megyénkben járt
podhaleiekkel képviselő csoport és ezen meghívásnak tettem eleget.
Szczawnicaba két tarcali borászt is vittem magammal ahol egy borbemutatót
tartottak, nagyon jól sikerült.
 07.23., Szendrőn, vettem részt ünnepi beszédet mondtam. a IX. Regionális
Német Nemzetiségi Fesztiválon. Ez a német nemzetiségieknek volt a
fesztiválja. Valamennyi nemzetiségi önkormányzat képviseltette magát.
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 07.29., Szendrő, Riz Gábor országgyűlési képviselő úrral és hivatali,
önkormányzati vezetők társaságában részt vettem a Magyarok Kenyere
Program megyei rendezvényén. Ezzel is erősítjük a nemzeti összetartozás
eszméjét és a karitatív tevékenységet, ahol gazdák ajánlanak fel búzát.
 07.30. Tarcal településen, a tarcali napokon vettem részt. A rendezvény
keretében Tarcal testvérvárosi szerződést, megállapodást írt alá a székelyföldi
Sepsibodok-kal.
 07.30., Pálháza, részt vettem és köszöntőt mondtam a városnapok
rendezvényen, ahol a hegyközi csülökfőző versenyen zajlott.
 07.31. Hernádnémetiben köszönthettem a jelenlévőket. Ahol Lecsófőző
Vigasságon vehettek részt a jelenlévők.
 08.06. Halmaj településen megnyitottam a XIII. Halmaji Napok
rendezvénysorozatot, amely keretében felavattam a Csicsókás Játszóparkot.
 08.06. Komlóskán vehettem részt, és köszöntőt mondhattam Hörcsik Richárd
képviselő úrral Komlóska Napján. Az apró zempléni település önkormányzata
két évente rendezi meg a találkozót, amelyre haza várnak minden
elszármazottat.
 08.19. Taktaszada, nemzeti ünnepünk, augusztus 20.-át ünnepeltük
mindannyian. A római katolikus templomban dr. Ternyák Csaba, egri érsek
celebrált szentmisét, majd Pelczné dr. Gáll Ildikó, az Európai Parlament
alelnöke mondott ünnepi beszédet.
 08.26. Miskolc, az EMMI és az Oktatási Hivatal szervezésében tartottunk
megyei szakmai tanévnyitót, ahol köszönthettem a megjelent pedagógusokat.
 08.30., Miskolc, Rendkívüli közgyűlést tartottunk ebben az ülésteremben.
 09.02. Szendrőn részt vettem és köszöntőt mondhattam a megyei
bányásznapon, ahol emléklapokat adtunk át a bányász hagyományokat
őrzőknek.
 09.02. Kazincbarcika, részt vettem a Don Bosco Sportközpont felavatásán dr.
Ternyák Csaba egri érsek, Lázár János miniszter és Demeter Zoltán
országgyűlési képviselő urak társaságában.
 09.03, Szirmabesenyőn, az egész napos vakációzáró rendezvényen
köszönthettem a megjelenteket és ünnepélyesen felavattuk a most elkészült
műfüves labdarúgó pályát.
 09.03. Rátkán részt vettem a XXIII. Nemzetközi Nemzetiségi Fesztiválon,
nekik is lengyel és német vendégeik voltak.
 09.08-09. Krynica, a megyei önkormányzat delegációját vezetve, Aros János
képviselő társammal vettünk részt a XXVI. Gazdasági fórumon. 10.
alkalommal rendezték meg Krynicaban valószínűleg többen értesültek arról,
hogy 6-án miniszterelnök úr kapott kitüntetést, nagy lengyel elismerést kapott.
A második napon, amikor már mi is ott voltunk akkor a házelnökök vitája után
illetve beszélgetése utána a V4-ek házelnökei vettek részt, a lengyel házelnök a
cseh parlament házelnökét lovagkereszt kitüntetéssel díjazta, a két nemzet
érdekében végzett tevékenységéért.
 09.10. Sátoraljaújhely. Polgármester úrral köszönthettem a szépkorúakat a
Nemzedékek Találkozóján. Köszönöm szépen.
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A Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom a
Közgyűlést, hogy a 2016. évi munkatervben foglaltaktól eltérően teszek javaslatot a
mai ülés napirendjére.
Nem kerül megtárgyalásra három előterjesztés, amelyek a következők:
- a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi
Programjának felülvizsgálatára” című előterjesztés, amely a munkatervben 4.
napirendi pontként szerepel. Ennek oka az, hogy a felülvizsgálatot a megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatása keretében elnyert összegből kívánjuk
megoldani, erről azonban még nem született döntés, erről döntöttünk az előző
alkalommal, hogy beadjuk a pályázatot.
- a „Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Regionális
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány működéséről” című előterjesztés, amely a
munkatervben 6. napirend, nem kerül megtárgyalásra, mert az Alapítvány átadásátvételére vonatkozó megállapodás még nincs aláírva valamennyi érintett részéről,
ezért jogilag nem fejeződött be a tulajdonosi joggyakorlás átruházására vonatkozó
folyamat.
- a „Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2015. évi gazdasági
folyamatairól” című a munkaterv szerinti 8. napirend esetében a NAV
főigazgatója arról tájékoztatott, hogy jelen ülésre teljes körű előterjesztést nem
tudnak készíteni, mert az adatok feldolgozása még folyamatban van. Erre
tekintettel a tájékoztatót novemberben tervezzük megtárgyalni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően
tennék javaslatot, de Bihall Tamás elnök úr állt elő azzal a kéréssel, hogy hamarosan
Budapestre kell mennie. Úgyhogy az ő előterjesztését picit előrébb vesszük, én
javaslom 3. napirendi pontként megtárgyalni a „Tájékoztató a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara 2015. évi tevékenységéről”
Egyebek napirend pontként van még két indítványom, az egyik indítvány az MSZP
frakciója, frakcióvezető úr tegnapi nap folyamán küldött egy anyagot, aminek Szabad
európai nyilatkozat a címe, képviselőtársaim megkapták ezt az anyagot, ott van az
asztalukon, és kérdezem, hogy kívánjuk-e a mai nap folyamán az Egyebek napirendre
venni. Kérem, képviselőtársaimat szavazzunk erről.
A kiosztott indítvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
9 igen, 15 nem és 2 tartózkodás mellett ezt
nem fogjuk napirendre venni az Egyebek
napirendi pontban. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Az Egyebek napirendi ponton belül szintén
képviselőtársaim előtt található az a határozati javaslat, ami az október 2-i
népszavazással kapcsolatos. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a
választópolgárok véleményt nyilvánítsanak, erről kell hogy majd beszéljünk. Ez egy
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előterjesztői javaslat. Időközben a napirendek még egy ponttal kiegészültek egy 10.
napirendi ponttal Tájékoztatás személyi ügyekről. Két képviselőtársunk ügyéről
fogok tájékoztatást adni a közgyűlés részére
A Közgyűlés mai ülésére így a következő napirend elfogadását javaslom:
1.

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

2.

Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén megye Integrált Területi Programjának
módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

3.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmiés Iparkamara elnöke

4.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2016. I. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés alelnöke

5.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
közbeszerzési tervének módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

6.

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről
Előterjesztő: Dávid Ilona, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. elnökvezérigazgatója,
Pelcz Gábor, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
vezérigazgatója

7.

Javaslat Szendrő Fejlődéséért Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

8.

Javaslat „Gyermekeinkért-Sátoraljaújhely” Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

9.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja
és Alkotói Díja 2016. évi odaítélésére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

10. Tájékoztatás személyi ügyről
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Önkormányzat

2016.

évi

11. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy van-e más
javaslat. Látom, hogy Pasztorniczky István képviselőtársunk jelentkezik. Parancsolj
képviselő úr.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés. Tisztelt
Elnök úr. Szervezeti és Működési Szabályzatunk értelmében jelezném, hogy az
Egyebekben szeretnék egy témában hozzászólni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Más jelentkezőt
nem látok. Megkérem a közgyűlés tagjait, hogy akkor döntsünk a napirendi pontok
tekintetében. Kérem, szíveskedjenek a napirendről szavazni.
23 igen, 5 nem és 1 tartózkodással a
közgyűlésünk elfogadta a napirendi
pontokat.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
52/2016. (IX. 15.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének
megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. szeptember 15-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről, Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 22.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
2. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén megye Integrált
módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Területi

Programjának

3. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara 2015.
évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmiés Iparkamara elnöke
4. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2016. I. félévi
tevékenységéről
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Előterjesztő:

Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés alelnöke

5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési
tervének módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
6. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről
Előterjesztő:
Dávid Ilona, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. elnökvezérigazgatója,
Pelcz Gábor, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
vezérigazgatója
7. Javaslat Szendrő Fejlődéséért Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
8. Javaslat „Gyermekeinkért-Sátoraljaújhely” Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
9. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja és
Alkotói Díja 2016. évi odaítélésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
10. Tájékoztatás személyi ügyről
11. Egyebek

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kiegészültünk, megérkezett a hiányzó közgyűlési
tagunk is.

1.

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

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 04. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
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Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 2015. évtől nem teszi kötelezővé, de a Közgyűlés tájékoztatásaként
elkészítésre került a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Hivatala 2016.
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló. Összességében
megállapíthatjuk, hogy a költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz
viszonyítva 55 %-ban teljesültek, ezzel szemben a költségvetési kiadások 40 %-os
felhasználást mutatnak.
Az előterjesztésben, a módosított költségvetés bevételi és kiadási főösszegében 15.577
eFt emelést javaslunk, mely az országos népszavazás megyei költségeit jelenti. A
2016. évi költségvetést érintő egyéb változások, a belső átcsoportosítások jelentkeznek
változásként, melyet a bevételi és kiadási táblázatok módosításra javasolt előirányzat
oszlopai tartalmaznak:
Dologi megtakarításból 4.500 eFt keretet különítünk el, rendkívüli (vis
major) támogatási keretre, 4.000 eFt-ot működési célú támogatásokra,
Belső átcsoportosításként értéktárak támogatásáról 500 eFt-ot a megyei
sportélet támogatására helyeztünk át. Itt az előirányzott 5.000 eFt
keretösszeg nem változott.
Mindezeket kérjük elfogadásra a tisztelt közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a három
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 és a határozati
javaslatot. 8 igen, 0 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett elfogadta és a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 8 igen, 0 nem, 5 tartózkodás mellett ugyan így
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot 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 fővel ülésezett a keddi napon. A határozati javaslatot,
amely a költségvetés módosításáról szól, 9 igen, 8 tartózkodás mellett a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja. A rendelet-tervezetről 9 igen és 8 tartózkodással szavazott.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést és mind a
határozati javaslat mind a rendelet-tervezet szavazásánál 6 igen, 0 nem 5 tartózkodás
mellett elfogadásra javasoljuk a közgyűlésnek.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat és egy rendelettervezet kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó
határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
15 igen, 0 nem és 14 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
53/2016. (IX. 15.) határozata
Tárgy: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és
elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a rendelettervezet elfogadásáról, amelyhez minősített többség szükséges.
15 igen, 1 nem és 13 tartózkodással a
közgyűlés a rendelet-tervezetet elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2016. (IX. 21.) 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:
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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

369.577 e Ft-ban
351.624 e Ft-ban
721.201 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

489.335 e Ft-ban
231.866 e Ft-ban
721.201 e Ft-ban

állapítja meg. (1. melléklet)”
3. §
A R.1., 2., 2.1., 3., 3.1., 4., 5., 6. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 4.,
5., 6. 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. Megtalálhatók a Mellékletek
között 05. sorszám alatt.

2.

Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén megye Integrált Területi Programjának
módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

11

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
2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57. §
(4) bekezdése lehetővé teszi, hogy az Integrált Területi Programot a területi szereplő
(megyei önkormányzat) évente két alkalommal, április 30-ig és december 31-ig
módosítsa. Az időközi változások miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén megye Integrált
Területi Programjának a módosítása is szükségszerűvé vált, ezért a megyei
önkormányzat elvégezte a dokumentum aktualizálását.
A forrás felhasználási módok, az indikátorvállalások, illetve a forrásütemezés
tekintetében végrehajtott módosításokon túlmenően az előterjesztés ismerteti az
Integrált Területi Program mellékleteinek változásait is.
A módosított ITP, valamint mellékletei az előterjesztéshez csatoltan megküldésre
kerültek, ennek az elfogadását kérjük a tisztelt közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az ITP-t 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 13 egybehangzó igen 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 ezt az előterjesztést, és 13 igen szavazattal és 4
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Bizottságunk is megtárgyalta az előterjesztést és a
határozati javaslatot 8 igen, 0 nem, 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
27 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot a közgyűlés elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
54/2016. (IX. 15.) határozata
Tárgy: Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén megye Integrált Területi Programjának
módosítására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén
megye Integrált Területi Programjának módosításáról szóló javaslatot és az alábbi
döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén megye Integrált Területi Programjának
módosítására vonatkozó javaslatot az előterjesztésben, és annak 1. sz.
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
2. A Közgyűlés felkéri Főjegyzőjét, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye Integrált
Területi Programjának módosított változatát az illetékes döntéshozó részére küldje
meg.
Felelős:
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
Határidő: azonnal
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 07. sorszám alatt.

3.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmiés Iparkamara elnöke
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A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 08. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő Bihall Tamás Urat, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara elnökét, és felkérem,
hogy amennyiben van szóbeli kiegészítése, azt tegye meg elnök úr. Parancsolj.
Bihall Tamás (BOKIK): Köszönöm szépen Elnök úr, Alelnök asszony, Fő jegyző úr.
Tisztelettel köszöntöm a megyei közgyűlés tagjait. Örülök, hogy a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara beszámolóját örülök, hogy tárgyalja a
közgyűlés, hisz ez erősíti a kapcsolatunkat, ahhoz különösebb szóbeli kiegészítést nem
tennék, az olvasható.
4 pontban szeretnék javaslatot tenni az együttműködés erősítésére. Az első a gazdaság
állapota. Itt nagyon nem részletezem idő hiányában, a megyei gazdasági teljesítményét
elemezzük, mérjük. A vállalatokkal nyílván napi kapcsolatban vagyunk. Alapvetően a
tendenciák pozitívak, nyílván ez eltérő területenként és iparáganként is, de
összességében a megye gazdasági teljesítménye erősödő. A legnagyobb kihívásnak
egészen sajátos módon, Magyarországon is és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is az
erősödő szakember- és munkáshiányt kell tekintenünk, amire nyílván megoldási
javaslatokat fogunk tenni illetve általános intézkedésekre vár ez a kérdés. Itt csak
szeretném a figyelmet a foglalkoztatási paktum feladatkörére irányítani, amelyben a
megye konzorciumvezető, a Kamara kötelező paktumszervezeti partner. Itt nagyon
fontosnak látom és gondolom a munkaerő piaci igények szerinti teljesítést a program
végrehajtása során. Ezt Miskolc városával és más térségekkel is tesszük, számítunk
erre az együttműködésre, a Kamara kész, hogy a saját maga által hozzáadott
lehetőségekkel, információkat biztosítsa a partnereknek.
A másik dolog, a gazdaság szereplőinek nagyon fontos az exportteljesítmény fokozása.
Úgy látjuk, hogy különösen a kis- és közép vállalkozásoknál az előrelépésnek szinte
majdnem biztos feltétele, hogy valaki képes nemzetközi kapcsolatokat létesíteni
bármilyen téren, kis cégről, vállalkozásról legyen szó, és még akkor is igaz ez ha a
KKV-k többsége 80-100 km-es sugarú körben tudja a partnereket elérni. A Kamara
nyílván sok lehetőséggel bír, és sokféle ilyen akciót is folytatunk, ugye legutóbb
Putnokon éppen egy kelet-szlovák együttműködést szerveztünk a Putnoki
Önkormányzat közreműködésével, segítségével, felkérésére. Én úgy látom, hogy a
lehetőségeink leginkább a dél-lengyel piacokon nincsenek kiaknázva, és látva és tudva
Elnök úr és a megye kiváló dél-lengyel kapcsolatait, javaslom, hogy nézzük át, hogyan
lehet a dél-lengyel gazdasággal, azon belül nyílván az ott élő Vajdasággal,
Kamarákkal egy hatékonyabb együttműködést létrehozni.
A harmadik,. kérdés a szakképzés, oktatás világa, ahol a Kamara igen komoly
erőfeszítéseket tesz, hogy a duális képzés már rajta legyen a pályán, ne akadjon el. Én
azt gondolom, hogy minden feltétel adott, hogy Magyarországon ezt sikeresen
végrehajtsuk, de van számos akadályozó tényező, ezeken dolgozunk fogunk az őszi
törvénymódosításokhoz javaslatokat tenni. Az az érdekünk, hogy egy nagyon
hatékony, nagyon operatív szakképzési rendszer működjön Magyarországon. A
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gazdaságnak szüksége van a felkészült szakmunkásokra, technikusokra,
szakemberekre. Ennek érdekében kérem a megyegyűlést, bár konkrét feladata nincs a
szakképzés fejlesztésében, de úgy ahogy ezt Elnök úr a legutóbb a vegyipar esetében,
azt kérem, hogy bármilyen problémát, bármilyen esetet beszéljük meg, nagyon fontos,
hogy a Szakképző Centrumokon keresztül az iskolák együttműködését bírjuk. Nyílván
az is nagyon fontos, hogy a vállalatok is felkészültek legyenek a tanulók képzésére. Itt
a helyzet annyiban is fordult, hogy ma már nem az a kérdés, hogy van-e elég vállalat,
mert vállalati jelentkező van, hanem lesz-e elég tanuló, akik a vállalati igényeket ki
fogják tudni elégíteni. Teszem hozzá a vállalatok is minőségi gyerekeket keresnek.
Tehát az írni, olvasni nem tudó szereplőket nem fogják a cégek akkor sem, ha
számukra szükséges lenne foglalkoztatni.
Negyedik pont pedig a területi együttműködések rendszere. A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a megyében 7 helyen tart fent irodát, és ahhoz
tartozó személyzetet. Fontos, hogy a vállalkozások 30 km-es sugarú körben Kamarai
kapcsolatot, irodát érhessenek el, ezt ajánlom a megyegyűlés tagjainak figyelmébe is,
hisz számunkra rendkívül lényeges, hogy a megye nagyon differenciált gazdasági
teljesítményei egyre inkább kiegyenlítődjenek, és azok a területek is megfelelően
bekapcsolódjanak a gazdasági fejlődés vérkeringésébe, amelyek a megye egésze
számára fontosak. Itt különböző technikák lehetnek, ezekről akár térségenként készek
vagyunk az együttműködésre. Elnök úr nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Elnök úr. Két dologra szeretnék
reflektálni a szóban elhangzottakból. Egyrészt a közgyűlési hölgyek, urak részére picit
részletesebben elmondanám, hogy mire utalt Elnök úr. Tavaly márciusban Sándor
államtitkárnak írtunk egy megkereső levelet a piac szereplőivel együtt, hogy újra
kellene indítani a megyében a vegyipari szakképzést. Nem a vegyészmérnökökről
beszélünk, hanem a vegyipari szakképzésről, vegyésztechnikusokról. Mostanra odaért
ez a dolog, hogy a Kamara előkészíti ennek a beindítását, és ha minden igaz, akkor
jövő év szeptemberétől megyénkben újra indul a vegyészképzés, erre utalt Elnök úr.
A másik, a szóbeli kiegészítésben elhangzott a megyei paktum, jó hírről tudom a
közgyűlést és Elnök urat is tájékoztatni, hogy a héten sikerült aláírni a támogatási
szerződést, a megyei paktumunk paktumindítója most van szervezés alatt. Elnök úr
most szeretnélek tájékoztatni, hogy úgy néz ki, hogy szeptember 27-én ebben a
terembe indítjuk a paktum projektünket. Minden képviselő hölgy, úr meghívást fog
kapni a projektindítóra és természetesen minden egyes olyan szereplőt próbálunk 27-re
ide hívni, hogy mondja el véleményét, hogyan, milyen módon tud bekapcsolódni ebbe
a paktumba. Jó úton járunk ezen a területen is. Én megköszönöm a beszámolót,
nagyon színvonalas anyagot kaptunk sok képpel, diagrammal illusztrálva, úgyhogy
köszönöm szépen.
A tájékoztatót két bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. Bizottságunk 13 egybehangzó igen szavazattal tudomásul vette a
tájékoztatót.
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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 is megtárgyalta ezt a napirendet. Nem tartozik hozzá
határozati javaslat, de elfogadó 17 igen szavazattal szavaztuk meg, illetve köszöntük
meg a beszámoló elkészítését. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Szegedi Judit képviselő asszony jelentkezik, képviselő asszony
parancsolj.
Szegedi Judit Katalin közgyűlési tag: Köszönöm a szót Elnök úr. Szeretném
megköszönni az Iparkamara elnökének azt a fajta támogatómunkát, amit az
egészségügyben a tanulók számára nyújtottak, hogy megsegítették a tanulószerződések
kiterjesztésében, hiszen ezeknek a gyerekeknek egyfajta ösztöndíj lehetőséget ad, hogy
tanulószerződéseket tudnak kötni az intézményekben, ez nagyon bonyolult munka, és
a munkatársakkal napi kapcsolatban vagyunk, és segítik a mi munkánkat is, illetve az
egészségügyi intézményben a munkatársak tevékenységét. Továbbá köszönöm azt is,
hogy segítettek abban, hogy az ápolói területet hiányszakmává nyilvánítsuk, így aztán
a 13. évfolyamosak hiányszakma gyakorló ápolókat be tudjuk vonni az ösztöndíjba, és
hát ezt külön köszönöm, hiszen egy gazdasági iparkamaráról van szó, és az
egészségügy a szociális területek egy humán szakterület, és hát nagyon gördülékenyen
tudunk együttműködni és tanuljuk mi is ezt a fajta gondolkodásmódot, és hát
gratulálok. Köszönjük szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Lukács András frakcióvezető úr
parancsolj.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök úr, tisztelt
közgyűlés. A megszokott színvonalú tartalmas és nagyon színes munkáról, számot adó
előterjesztést kaphattunk, amiért elismerés illeti meg a megyei Kereskedelmi és
Iparkamarát.
Két témával szeretnék nagyon röviden foglalkozni. Az egyik a gazdasági élet
szereplőinek a kapcsolatrendszere, a nemzetközi és hazai együttműködési
lehetőségeinek az elősegítése. Ami olvasható és látható, hogy milyen széles körű az a
tevékenység, amit a Kamara folytat az üzletember találkozók szervezése kapcsán, és
annak érdekében, hogy minél intenzív kapcsolat alakulhasson ki a gazdasági élet
szereplői között. Érdemes volna, vagy érdekes lehet egy alkalommal arról is számot
kapni, hogy ezeknek milyen a hatékonysága. Sok találkozóból hány esetben van
konkrét üzlet, milyen típusú ez, és elsősorban mely területeket érinti. Ugye itt a
határon átnyúló kapcsolatokban látszik, hogy óriási lehetőségek vannak, és vannak
eredmények, mégis lehet, hogy erről érdemes volna esetleg részletesebben szólni.
A másik terület, amiről Elnök úr szóbeli kiegészítésében is kiemelt az a munkaerő
piaci oldal elősegítése, hogy a vállalkozásoknak megfelelő minőségű és számú munka
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álljon rendelkezésre, amelynek az egyik fontos eszköze a duális szakképzés, amelyben
a Kamara nagyon fontos szerepet tölt be. A szakképzésben érintettekkel kapcsolatot
tartva több helyről érkezett az a jogosnak tűnő észrevétel, hogy a duális szakképzés a
bevezetése óta szinte minden évben valamilyen szabályozási módosításon megy
keresztül. Tudjuk nagyon jól, hogy egy új rendszer bevezetése az igényli a folyamatos
korrekciót, így viszont nagyon sokak számára a tervezhetőség válik kérdésessé, és
ebben a Kamarát valószínűleg érdemes volna jobban bevonni a gazdasági élet
szereplőinek a felvetéseit becsatornázva, olyan javaslatokat letenni, amelyek legalább
néhány évre biztosíthatnak egy kis stabilitást. Ami konkrét kérdés. Ebben az évben
változott a gyakorlati képzőhelyekkel kapcsolatos szabályozás is, több helyről vetették
föl azt a kérdést, hogy nem okoz e gondot és feszültséget már most a közeli napokban
szeptember, október hónapban, hogy csak gyakorlati képzésre specializálódott
vállalkozásoknál erőteljesen korlátozva lett a köthető tanulószerződések száma. Van-e
megfelelő valóságos gyakorlóhely Borsod-Abaúj-Zemplén megyében? Vannak e
vállalkozások, szívesen vállalnak gyakorlati oktatásban szerepet? Hiszen tudjuk, hogy
ennek nem csak tárgyi, hanem nagyon komoly személyi feltételei is vannak, teljesen
jogos elvárás, hogy egyébként a képzésben valóban olyanok vegyenek részt, ahol a
minőségi oktatás gyakorlati oldaláról is megvan a megfelelő feltételrendszer. Ezt
szeretném megkérdezni, és frakciónk nevében is nagyon eredményes sikeres munkát
kívánunk a Kamarának, hiszen a tevékenysége olyan, amely visszaköszönhet és vissza
is köszön a megye gazdaságának mindennapi tevékenységében a produktumban.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Én is köszönöm frakcióvezető úr. Több jelentkezőt
nem látok. Elnök úr válaszadásra felkérlek.
Bihall Tamás: Köszönöm a kérdéseket. A megye exportteljesítményét alapvetően a
vegyipar dominanciája jellemzi. Ez közel 80 %, a fennmaradó részen többen
osztoznak, mindenképpen indokolt, hogy keressük a kapcsolódási pontokat. A
hatékonyság kérdése azért nehéz dolog, mert a cégekre jellemző, hogy elmegyünk egy
üzletember találkozóra, jókat tárgyalunk, ha nem sikerül, akkor azért, ha sikerült,
akkor meg azért nem jeleznek vissza. Ez egy probléma, nem tudom, hogy lehet ezen
segíteni,de úgy gondolom, hogy valamilyen Kamarai mérést ebben biztos érdemes
készíteni. Nyílván az első alkalom még csak a bemelegítés, utána akár hosszú idő, attól
függ, hogy milyen piac, mondjuk kínai piac az lehet, hogy évek, mire az első
beszélgetésből üzlet lehet. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy ezeknek van értelme, a
cégek szívesen jönnek, szívesen vesznek részt, és nagyon komoly tárgyalásokat
folytattunk ebben az évben is már a külpiacokon annak érdekében, hogy erősítsük ezt a
fajta kapcsolatrendszert.
Az oktatás, szakképzés változási rendszerében, ugye itt szeretném elmondani, hogy a
duális szakképzés előkészítése nem egy ötletszerű dolog, 2011 óta folyik egy intenzív
munka, ez éppen 5 év. Valóban bonyolult feladatról van szó. Az utóbbi 3 évnek az
eseménye, hogy 2014-ben az iskolarendszer fenntartási jogosítványai kerültek át a
Nemzetgazdasági Minisztériumoz. Remélem, hogy az átalakított KLIK-ben képes lesz
a közoktatás különösen az alapoktatás megfelelő szinten folyni. 2015-ben megjelent a
Kamara Garanciavállalás Intézménye, amely azt a célt szolgálta, hogy a Kamara
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döntse el, és vihesse el a gyereket a gyakorlati képzőhelyre. Ez egy erős jogosítvány,
az iskolák egy részének az ellenérdekeltségével találkozik, mert ha egy iskola
kizárólag csak a meglévő és szűkülő gyerek normatívájából él, ebből a gyerekeket
jelentős részben kivisszük a 10., 11., esetleg a 9. évfolyamon,akkor ez az iskola
fenntarthatóságának a kérdését is fölveti. Tehát ez egy bonyolult dolog. 2016-ban
megindultak a szakgimnáziumok, szakközépiskolák, akiktől nyílván azt várjuk mi is,
hogy az átnevezés helyett kicsit a vonzerejét a szakiskolai rendszernek erősítse, segítse
az érettségit, segítse azt a fajta tudást, amit a gyerekektől egyébként a gazdaság is
elvár. Annyira gyors az idő, annyira gyorsak a kihívások is, hogy az iskoláknak is
hozzá kell szokni ahhoz, hogy követni kell az eseményeket. Nyílván nem kapkodva,
nyílván nem a tanári kar felkészültségét egyik évről a másikra félretolni, de muszáj,
hogy az iskolák, mint intézmények, mint állami szektor részei ennek a gyorsuló
világnak a részeseként alkalmazkodjanak. Ebben én nem látok alternatívát őszintén,
szólva, tehát ebben igyekszünk a legnagyobb együttműködést, támogatást adni. A
gazdaság igényei nagy iramba jelentek meg. Új szakmák jelennek meg, új iparágak
jelennek meg. Új tartalmi követelmények, majdnem minden évben módosítani lehetne
az Országos Képzési Jegyzéket, annak a szakmai és vizsga követelményét, mert az élet
olyan iramba gyorsul, és még nem is beszéltem az informatikáról, a digitalizációról, a
robottechnikáról, ami a középszintű szakmunkásképzésben is megjelenik. Tehát ez egy
nagyon erős folyamat lesz, remélem bírni fogjuk szuflával valamennyien. Gyakorlati
képzők ez egy nehéz kérdés, ez egy érzékeny kérdés is. Itt arról van szó, hogy a
főállású foglalkozó cégek, akik mondjuk 200 gyereket 5 alkalmazottal gyakorlati
képzéssel képeznek. Őszintén szólva nem szeretjük ezt a formációt, mert a duális
képzésnek célja, hogy valós gazdasági versenypiaci körülmények között képezzük a
gyerekeket. Ugyanakkor ezek a cégek nem elhanyagolható tevékenységet folytatnak,
mert az 50.000 tanulószerződésből országosan kb. 8.000 gyerek van náluk, azért ez
egy komoly szám. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is, ahol cirka 4.000-4.500
tanulószerződés mozog, az ilyen típusú cégeknél lévő tanulók száma eléri a 800-at,
tehát jelentős tételről beszélünk. A törvény valóban nagyon erős szabályt hozott, 12
főben maximálta a tanulószerződések számát. Van olyan cég, ahol 300 van. Na, most
ezzel valamit kezdeni kell. Mi azt javasoljuk az őszi törvénynyitás, már a szakképzési
törvények megnyitása kapcsán, hogy ezt úgy korrigáljuk, hogy ha SNI vagy
Halmozottan Hátrányos gyerekekkel foglalkozik a gyakorlati képzést folytató cég,
akkor az ne számítson bele ebbe a 12-be. Ugye ebben a megyében sajnos a 3H-s és a
SNI-s gyerekek száma az növekvő. Nem is mondom a számot, hogy mennyi, mert
egészen riasztónak is tűnhet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a fokozatosság elve
alapján fogunk ezzel foglalkozni. Minden esetre azt is orvosolni szeretnénk, ha van
valós piaci ígény főleg hiányszakmákban tanulóra, márpedig van, akkor az ne legyen
bebetonozva egy főállású gyakorlati képzőnél, még akkor sem, ha egyébként
tételezzük fel, hogy ott a legjobb gyakorlati képzést megkaphatja. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Elnök úr. Más jelentkezőt nem
látok.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
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28 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
közgyűlés tudomásul vette a tájékoztatót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Elnök úr, jó utat kívánok.

4.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2016. I.
félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés alelnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 09. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság, a 114/2013. (IV. 16.)
Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3.§ (1) bekezdés c) pontjában
foglaltak értelmében félévente beszámol tevékenységéről a közgyűlésnek.
A bizottság 2016. első félévében ötször ülésezett, 2016. február 1-én, 2016. április 19én, 2016. május 18-án, valamint 2016. június 9-én., illetve 2016. szeptember 12-én,
hétfőn.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat az ún. HUNG-2016 kódszámú, a Földművelésügyi Minisztérium által
meghirdetett, a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására tárgyú pályázati
felhívásra benyújtotta pályázatát, melyet a Földművelésügyi Minisztérium értékelésre
befogadott, de hivatalos értesítés még nem érkezett.
A pályázat célja: az általános iskola felső tagozatos tanulói és a középiskolás diákok
részére kell vetélkedőt szervezni a hagyományőrzés ápolása és a fiatal generáció
identitástudatának megerősítése érdekében.
A megpályázott vissza nem térítendő támogatás összege a célterület vonatkozásában
maximálisan igényelhető 6.000.000 Ft.
A Hungarikum Bizottság, illetve a Hungarikum Főosztály internetes közleménye
szerint, a pályázat megvalósítási határidejét 2016. november 30-ról 2016. február 28-ra
módosították. Bízunk annak pozitív elbírálásában. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a három
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
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Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. Bizottságunk 13 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja
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 is 17 egyhangú igen szavazattal támogatja az előterjesztést.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a 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 szintén egybehangzóan a jelenlévő 11 fő
igen szavazatával támogatja a határozati javaslat elfogadását.
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.
28 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
55/2016. (IX. 15.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2016. I. félévi
tevékenységéről.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2016. I. félévi
tevékenységéről szóló beszámolót, és az alábbi döntést hozza:
1.) A Közgyűlés elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság
(továbbiakban: Bizottság) 2016. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
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2.) A Bizottság felkéri a szervezési, titkársági, adminisztrációs feladatait ellátó
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési, Jogi és
Pénzügyi Osztályát, hogy jelen döntését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat hivatalos honlapján hozza nyilvánosságra.
Felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály osztályvezetője
Határidő: értelem szerint

5.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
közbeszerzési tervének módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 10. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A
Megyei Közgyűlés 2016. február 3-i ülésén megtárgyalta, a 3/2016. (II. 18.)
határozattal elfogadta, az önkormányzatunk 2016. évi közbeszerzési tervének
módosításáról szól az előterjesztést.
A módosítást a TOP-5.1.1-15-BO1-2016-00001 kódszámú, Megyei szintű
foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések
tárgyú” pályázaton való részvételünk, pontosabban az ennek keretében megvalósítani
tervezett közbeszerzési eljárások, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának elkészítése indokolta.
Szeretném hangsúlyozni, hogy a hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 42.§ értelmében a terv nem vonja maga után az abban megadott
közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét, illetve, hogy a
tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is
lefolytathat az ajánlatkérő.
A Közgyűlés 5/2016. (II. 18.) határozatával elfogadott, a Borsod- Abaúj- Zemplén
Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat, I. Fejezet 1.6. pont alapján kérem a Tisztelt
Közgyűlést, hogy a javaslatot megtárgyalni, a határozat-tervezetet elfogadni
szíveskedjen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a három
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
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Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. Bizottságunk 13 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja
a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság, elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
közgyűlés. Bizottságunk is 17 igen egybehangzó szavazattal javasolja elfogadásra a
határozati javaslatot.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a 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 9 igen 0 nem és 2 tartózkodás mellett a
határozati javaslat elfogadását 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.
24 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
56/2016. (IX. 15.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi módosított
közbeszerzési tervének elfogadása.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének módosítására
vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a határozat melléklete szerint elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat 2016. évi módosított közbeszerzési tervét.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
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2. A Közgyűlés elrendeli a 2016. évi módosított közbeszerzési terv Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat honlapján (www.baz.hu) történő közzétételét.
Felelős:
Dr. Kovács János, főjegyző
Határidő: azonnal
Melléklet
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
56/2016. (IX. 15.) határozatához
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2016. évi módosított közbeszerzési terve
A közbeszerzés tárgya
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat
Környezetvédelmi
Programjának elkészítése
Előzetes igényfelmérés,
piackutatás, helyzetfeltárás
Foglalkoztatási stratégia
készítése
Foglalkoztatási és képzési
igények kérdőíves felmérése
Vállalkozásfejlesztési
tanácsadás
Hirdetések, marketing célú
események, PR cikkek
megjelentetése
Tananyag fejlesztés
képzésekhez kapcsolódóan
Képzés paktumok koordinációs
tevékenységéhez kapcsolódóan

Tervezett eljárástípus

Eljárás tervezett megindítása

Kbt. III. rész
Az uniós értékhatár alatti eljárás
115.§-a szerint

2016. IV. Negyedév

Kbt. III. rész
Az uniós értékhatár alatti eljárás
Kbt. III. rész
Az uniós értékhatár alatti eljárás
Kbt. III. rész
Az uniós értékhatár alatti eljárás
Kbt. III. rész
Az uniós értékhatár alatti eljárás

2016. IV. Negyedév
2016. IV. Negyedév
2016. IV. Negyedév
2016. IV. Negyedév

Kbt. III. rész
Az uniós értékhatár alatti eljárás

2016. IV. Negyedév

Kbt. III. rész
Az uniós értékhatár alatti eljárás

2016. IV. Negyedév

Kbt. III. rész
Az uniós értékhatár alatti eljárás

2016. IV. Negyedév

Miskolc, 2016. szeptember

6.

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről
Előterjesztő: Dávid Ilona, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. elnökvezérigazgatója,
Pelcz Gábor, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
vezérigazgatója

A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálhatók a
Mellékletek között 11-12. sorszám alatt.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm
 az előterjesztő képviseletében Fukker Bertalan Urat, az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. forgalmi főigazgatóját, továbbá
 az előterjesztő képviseletében Vizi Zsolt Urat, a MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási
Főigazgatóság Műszaki Lebonyolítás Vezetőjét,
Bakos Csaba Urat, a MÁV-START Zrt. Miskolc Területi Személyszállítási és
Vontatási Igazgatóság vezetőjét, valamint
Garamvölgyi Mihály Urat, a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság
Miskolc Pályavasúti Területi Igazgatóság igazgatóját.
Felkérem először Fukker Bertalan Urat, majd azt követően Vizi Zsolt Urat, Bakos
Csaba Urat, illetve Garamvölgyi Mihály Urat, hogy amennyiben szükségesnek
találják, akkor egészítsék ki a tájékoztatót.
Fukker Bertalan: Köszönöm. A társaságunk jelenlegi szervezetéről, illetve a
kialakulásáról néhány mondatot, innen az előzményekből. Tehát, az ÉszakMagyarországi Közlekedési Központ Zrt. három Volán társaságból, korábbi három
leányvállalatból alakult, 2015 január 15-én. A beszámoló 2015-re vonatkozik, tehát az
első olyan év, amikor összevontan működtünk. A három cég a három megyében egyegy vállalat. Látszólag egyformák voltak a Volánok, de ez közel sincs így. Tehát
mondjuk a menetrend könyv formátumát tekintve, azért sok mindenben lényeges
különbségek voltak. A legnagyobb feladat az volt, hogy átalakítsuk a szervezet
működését, illetve a tevékenységet olyan formába, hogy az utazóközönség felé minél
egységesebb legyen a megjelenés. Nyilván ez nem megy egyik napról a másik napra.
A leányvállalati időszakban nem is volt a tulajdonos részéről ilyen elvárás, inkább
ilyen szervezeti kérdésekről volt szó. Tulajdonképpen erre az évre tevődött a külső
megjelenésnek az átformálása. Most, ha találkoznak autóbuszokkal, akkor már az
ÉMKK-s embléma és azok a design-ok, azok a logók szerepelnek, amelyet egységesen
a régióban bevezettünk. Utalnék itt a közelmúlt járműbeszerzéseire. Még az elmúlt
években ugye mindig itt el kellett mondanunk, hogy nem igazán sikerült járművet
beszereznünk különböző okok miatt. Ebben az évben eddig 80 autóbusz került
beszerzésre, ezek igaz, hogy használtak, de ilyen öt év körüli átlagéletkorú,
megfelelően jó műszaki színvonalú járművek. Ezek döntő többsége egyébként Borsod
megyét érinti. Tehát egy ilyen 50 darab, ami csak a megyében mozog és a többi is
talán egy-kettő kivételével, áthalad a megyén hosszabb távolsági járatok tekintetében.
Ez egy kicsit talán kedvezőbb képet fest az utazóközönség felé a társaságról. Még
annyit, ami az anyagokban szerepel, hogy ugye az utas szám alakulását, ha megnézzük
évről- évre és a mostani anyagban is az van, hogy valamelyest csökkenő tendenciák
vannak. Meggyőződésünk, hogy ez a rendkívül elavult autóbusz állomány is okozta
eddig. Tehát az Ikarusz 200-as család tagjai közül, most a beérkező 5 éves
járművekkel, 28-32 éves autóbuszokat selejteztünk le, amiknek a műszaki állapota az
nyílván hagyott maga után kívánnivalót, illetve az utazási komfortot, vagy kényelmet,
azt egyáltalán nem lehet összehasonlítani ezekkel a most üzembe helyezett
járművekkel. Valamennyi légkondicionált, illetve egy korszerű típusnak mondható, ez
a Mercedes Inturo, ami most 49 darab üzembe lett helyezve és reméljük, hogy sikerül
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egy kicsit helyreállítani az utazóközönségnek a bizalmát irántunk. A beérkező utas
panaszok tekintetében a döntő többség, az utóbbi időben szinte mind a járművek
állapotára vonatkozott, vagy olyan problémára, amit a jármű állapot váltott ki. Tehát
meghibásodás miatti késések, kimaradások. Ezen a téren úgy gondoljuk, hogy talán
sikerül a közeljövőben előre lépni. Köszönöm szépen és hogyha van kérdés, akkor
válaszolok.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Rendben van. Köszönöm szépen. Vizi Zsolt urat
kérdezem, van-e szóbeli kiegészítése.
Vizi Zsolt: Nincs, köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékozatókat két bizottság
tárgyalta, felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelet Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés bizottságunk 8 igen, 0 nem és 5 tartózkodás mellett tudomásul vette
a tájékozatót.
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 bizottságunkra a MÁV-tól nem érkezett vendég az előterjesztő nevében,
ezért nem tárgyaltuk azt a részét az előterjesztésnek. Az ÉMKK Zrt. tájékoztatóját 17
igen szavazattal tudomásul vettük. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a képviselőcsoportok
vezetőit és a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Jámbor Márk képviselő úr jelentkezett szólásra. Parancsolj képviselő úr!
Jámbor Márk közgyűlési tag: Köszönöm a szót! Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Elnök úr
pár észrevétel, illetve kérdésem lenne az előterjesztéssel kapcsolatban. A MÁV leírja a
tájékoztatójában, hogy sok minden mellett a költséghatékonyság is célja, mégis van
benne egy olyan rész, ami a Miskolc-Kazincbarcika-Ózd vonalon közlekedő
szerelvényre vonatkozik, hogy eddig itt, úgy tudom, Kazincbarcikáig
villanymozdonyok vettek részt a forgalomban és most a helyüket átvette a dízel vonat.
Ez szerintem valamilyen szempontból technikai visszalépés, így az egész vonalon
dízel mozdonyok közlekednek. Illetve a költséghatékonyság ebből a szempontból
valószínűleg, csak ott tud megmutatkozni, hogy 2 fő jegyvizsgáló és 2 fő
mozdonyvezető helyett most már 1-1 személy is elegendő erre a vonalra.
A MÁV Zrt. szervezésében, szervezetében visszaintegrálásra került a MÁV
Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. A különböző megállóhelyeken, ahol
személyzet nem teljesít szolgálatokat, ott a területek elhanyagoltak és esztétikailag is
jelentősen romlottak. Tehát ebben az integráció nem vitte előbbre a tisztaság ügyét. Ha
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jól tudom 6 éve nem működő Szilvásvárad-Putnok közötti vasútforgalmat
turisztikailag, esetleg az infrastruktúra szempontjából is jó volna végig gondolni, hogy
újra kellene indítani. Miskolc-Bánréve, Bánréve-Ózd vasútútvonalon a megengedett
sebesség Bánrévéig 100 km/h-t ír, Bánréve és Ózd között 80-100 km/h közötti
sebességről beszélünk, nyílván ezen a vonalon ez álom kategóriának számít, ugyanis
ezt az 58 kilométeres távolságot 74 perc alatt teszi meg körülbelül a vonat, valahol 20
km/h-s sebességre lassítva. Ha a megállókat is kivesszük az időpontokból, akkor
körülbelül egy 50 km/h-s átlagsebességgel vánszorog Ózd irányába ez a vonat.
Természetesen nem beszélve a vonatok tisztaságáról is, itt ugye leírják, hogy 4500
belső téri és 400 külső tisztítás történik havonta, de ez úgy látszik még mindig nem
elég, vagy a tisztítás ellenőrzésével is még gondok lehetnek. A 2005-ben vásárolt 55
darab személykocsit mennyire sikerült megvásárolni, ez lenne a következő kérdésem.
És, hogy Magyarországon az ehhez tartozó alkatrészeket be lehet-e szerezni, mert
tudtommal nem. Illetve igaz-e az a pletyka, hogy a már megvásárolt kocsik egy részét
alapanyagként használják fel, pótlásként, alkatrészként a többi járműhez? Illetve, azt is
meg kell említeni, hogy a közlekedési géppark a MÁV részéről itt Borsod megyében,
hát nem a legjobb technikával rendelkezik, kicsit ilyen lerakónak érezzük a
megyénket. Ebből a szempontból a Budapest elővárosi közlekedésre alkalmatlan és
egyéb régiókban elavult személykocsikat is ide szokták áthelyezni. Illetve a
beszámolókban jó lett volna hallani azokról a munkavállalókról is, akik nélkül a
hatalmas létszámhiánnyal működő MÁV Zrt. most nem tudná ellátni a feladatát és
nekik is köszönjük a tevékenységüket. Köszönöm!
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Képviselőtársaimtól több kérdés? Miklós Árpád
frakcióvezető úr parancsolj!
Miklós Árpád frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Nekem csak
kérdésem lenne, hogy mikor elindult az intercity forgalom Magyarországon, akkor úgy
emlékszem, hogy az volt a helyzet, hogy 1 óra 47 perc alatt ért Miskolcról Budapestre
az intercity vonat és, ha negyed órát késett, akkor visszafizették a pótjegy árát. Van-e
esély arra, hogy ezt a kezdeti időszakot újra elérjük majd a MÁV fejlődésében? Ez a
vasúttal kapcsolatos kérdésem, a Volánról meg annyi megjegyzés, hogy amint
elhangzott, nagy a munkaerőhiány. Hisz én is tapasztalom, hogy nyugdíjas
buszvezetőket újra bevonnak dolgozni, nincs elég ember. Gondolom ez az alacsony
fizetésnek tudható be, ezt én gondolom. Illetve, hogy a járműparkot mindig fiatalítják,
de az utak állapota is elég borzasztó. Mert mikor tőlem is megkérdezik, hogy mi a
Megyei Közgyűlésnek a legfontosabb feladata, én azt szoktam mondani, hogy a
területfejlesztés. Akkor azt mondja, hogy: területfejlesztés? Hát ilyen pocsék utak,
hogy léteznek, mint Sajóvámos és a 26-os út között. Valóban, ott hiába szerzik be az új
buszokat, az szétpereg rövid időn belül, ha azon az úton gyakran jár. Nyílván összetett
feladat ezeknek a megoldása, de meg kell oldani, mert ilyen utak mellet, bizony az új
géppark sem tart sokáig. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Bíró László képviselő úr
jelentkezett. Parancsoljon.
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Bíró László közgyűlési tag: Köszönöm Elnök úr a szót. Egyetlen kérdésem lenne,
amit még itt kihagytunk volna gyakorlatilag ebből a témából. Van egy vasútvonal, ami
érint, gyakorlatilag azon a területen élek és gazdálkodom. Látom, hogy gyönyörű
szépen már így a vasúti átjárókat elkezdték felújítani, tényleg azt mondom, hogy
minőségi munkát is igyekeznek végezni. Láthatóan rengeteg pénz, idő és energia
rámegy erre. Ez a Hejőkeresztúr és Mezőcsát közötti útvonal. Látjuk azt is, hogy azért
nagyjából most már a teherforgalom is megindult. Nem tudom, hogy egy ilyen
közvélemény-kutatást esetleg nem-e tudnának elvégezni. Szerintem most már
odakerült a sor, hogy talán a személyszállítást is indokolt lenne megindítani. Ezzel
kapcsolatban kérném, hogy nyilatkozzon. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Több képviselői jelentkezést
nem látok. Jámbor Márk képviselő úrnak mondanám, hogy pletykákról nem szoktunk
vitát nyitni, de ettől függetlenül kérdezem az urakat, hogy ki kíván válaszolni. Fukker
Bertalan parancsoljon. Kezdjük az ÉMK Zrt.-vel.
Fukker Bertalan: Tehát az elhangzottakkal kapcsolatban, ugye a buszvezetői
munkaerőhiány az, ami a buszvezetőkre vonatkozhat. Volt egy átmeneti állapot,
amikor 24 évre emelték az alkalmassági életkort a autóbuszvezetők tekintetében. Ezt
szerencsére a közelmúltban eltörölték, visszacsökkent 21-re, a korábbi állapotra. Na,
most ez egy átmeneti zavart okozott nyílván a képzésben. Abban az időszakban, aki
dolgozhatott volna, vagy vállalta volna, hogy megszerzi a D kategóriás jogosítványt,
annak másfele kellett mennie. Valószínűleg ugye ők már elvesztek a számunkra, mert
nem biztos, hogy visszajön ebbe a szakmába. Ez most rendeződni látszik, tehát újra
felvehetőek 21 éves kor fölötti fiatalok. Külföldre nem mehetnek dolgozni 24 éves
korig, én azt hiszem ennyi korlátozás van, de ez itt a belföldi forgalmat nem érinti.
Van egy országos képzési, ez az úgy nevezett OFA képzési program, aminek a
keretében most mi is hirdetünk és gyűjtünk jelentkezőket. Régió szinten tudom, olyan
50-60 fő, aki eddig jelentkezett. A képzések beindítása most van folyamatban. Sajnos
még nem indult el, de Borsod megyei jelentkezők vannak, illetve ebből a MiskolcKazincbarcikát érintő térségből is vannak jelentkezők. Na, most ezen kívül ugye a
meglévő gépkocsivezetők pótlására valóban dolgozik nyugdíjas, nem sok egyébként,
egy ilyen 10 és 20 fő közötti létszám az egész régióban. A Miskolc-Kazincbarcikai
térségben erősebb a létszámhiány, ennek ilyen elvándorlási okai vannak, elég erős a
kamionforgalom, illetve az ipari üzemektől történő szállítás és ezek elszívják, jóval
magasabb jövedelmeket tudnak adni a kamionos cégek, mint a Volán társaságok. Ez az
egyik oka, a másik pedig az életkorból volt ez a kis mizéria. A képzésekkel ugye
próbáljuk majd ezt helyreállítani. Egyébként, mert ugye Borsod megyéről beszélünk,
de másik két megyében ez a probléma még nem állt elő, tehát Szabolcsban, illetve
Hajdú megyében gond nélkül tudunk bárkit pótolni pillanatnyilag is. Tehát, ahányan
kilépnek, gyakorlatilag egy héten belül találunk helyette jelentkezőt. Próbáljuk ezt az
ittenit is megoldani. A fizetések, ugye az közszolgáltatás, ugye állami előirányzatok
vannak. Minden évben megkapják a gépkocsivezetők itt is azt a béremelést, amit
központilag, egy ilyen úgynevezett bérmegállapodás keretében harcolnak ki a
szakszervezetek. Ebben az évben az alacsonyabb keresetűek számára kedvező volt,
mert olyan megállapodás született az MMV Zrt. illetve a szakszervezetek között, hogy
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a 170000 Ft. alatti jövedelmű embereknek jelentősebben emelték, sőt 190000 Ft.
bruttóig még mindig volt egy kis kiegészítés. Tehát az alacsony keresetűek kapták a
béremeléseknek a döntő többségét, sőt egyéb ilyen, ettől „magasabb”, - mert ez nem
egy magas szám-, jövedelmű alkalmazottak tekintetében csak megtakarításokban
lehetett kiadni béremelést ebben az évben. Körülbelül, erre gondoltam volna. Az út
állapotok. Mi folyamatosan jelezzük az illetékes szerveknek, ahol ezzel kapcsolatban
gondjaink vannak. Mezőcsát, ami itt elhangzott, az egy katasztrofális út volt, amíg azt
újjá nem építették. Ez most buszközlekedés szempontjából tökéletesen ki van építve,
Megállóhelyek, leálló öblök rendezve vannak, tehát az egy korszerű útnak minősül. A
meglévő utak, egyéb rossz állapotú utakkal gond van. Tudnék sorolni én is jó néhány
példát, de úgy gondolom, talán ebbe inkább ne menjünk bele. Meg szokták kérdezni
időnként a véleményünket, hogy szerintünk melyikre lenne szükség, ilyen fontossági
sorrendben. Általában ezeket figyelembe veszik, de hát amennyi pénz van, nyílván
annyit tudnak megcsinálni. Még a létszámhoz tartozik, hogy most Szerencs és
Sátoraljaújhely között végzünk egy ilyen vonatpótló, menetrendszerinti tevékenységet.
Elég nagy létszámot, illetve autóbusz állományt igényel a pályafelújítás időszakán. Ez
egy olyan többletfeladat, amire tulajdonképpen utólag kellett gépkocsivezetőket
keresni és erre miskolci területekről is kellett átcsoportosítani. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Jámbor Márk képviselő úr.
Jámbor Márk közgyűlési tag: Majd a másik kérdéshez.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Akkor várjuk meg a másik válaszadást is, jó. A
MÁV Zrt. részéről, Vizi Zsolt úr. Parancsoljon.
Vizi Zsolt: Tisztelt Elnökség, tisztelt Közgyűlés köszöntöm önöket. A válaszunk az
nagyjából úgy nézne ki, mint már többeknek biztos megszokott. Az infrastruktúrával
kapcsolatosan felvetett, vagy feltett kérdésre én fogok választ adni, a szolgáltatásra,
gyakorlatilag a Start részére felvetett kérdésekre, pedig a kollegám fog reagálni. Itt
elhangzott, hogy volt az elmúlt időszakban 2016. januárban egy szervezeti átalakítás
és egy MÁV leányvállalat beintegrálódott, vagy visszaintegrálódott a MÁV
rendszerébe. Ez nagyjából annak az oka volt, hogy megpróbáljuk ezt a területet
hatékonyabbá tenni ezzel a szervezeti átalakítással, aminek az egyik alapvető feltétele
az is, hogy van egy olyan társaság ebben a visszaszervezett egységben, aminek az a
neve, hogy Zöldterület Karbantartó. Alapvetően a feladatok végrehajtását az
befolyásolja, ami megint csak elhangzott, hogy az elmúlt időszakban azért jelentős
létszámhiány mutatkozik a MÁV-nál, aminek a feltöltésére folyamatosan törekszünk.
Ebben a régióban jellemzően azt gondoljuk, vagy azt gondoltuk, hogy lesz rá
jelentkező, de sajnos nincs olyan mértékű jelentkezés, mint amit szerettünk volna.
Tettünk egy másik lépést ennek elkerülése érdekében. A közmunkaprogramot
meghirdettük erre a területre is hasonló jellegű feladat végrehajtására. Eszközöket
szereztünk be, ez egyébként a programban igényelhető források terhére történt meg.
Ebben a tételben nagyjából azt lehet elmondani, hogy ami erre a régióra, Borsod
megyére, a Miskolci Igazgatóság területére vonatkozó lehetőség volt, ez kicsivel több,
mint 200 fő alkalmazására ad lehetőséget. Nagyjából majdnem sikerült ezt a létszámot
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feltölteni, bizonyos mértékben itt is van egy kis elmaradás, de jellemző sajnos viszont
az, hogy nem túl sokáig maradnak ezek a közmunkások, nagy a fluktuáció benne és
folyamatosan kell őket újra képezni. Tehát ez a másik olyan terület, amivel
megpróbáljuk azokat a megállóhelyi területeket normalizálni, ahol erre szükség van,
illetve a saját létszám bevonása ennek a feladatnak a végrehajtására. Megpróbáltuk az
éven megnyitni azt a kaput és úgy tűnik, hogy ebben a régióban van rá fogadókészség,
hogy bizonyos helyeken, önkormányzatokkal megállapodásokat kötünk, annak
érdekében, hogy kissé kulturáltabbá tehető legyen az a fogadó terület, ahol először az
utas találkozik a vasúti szolgáltatással. Ebben a régióban ez jelenleg 13 önkormányzati
megállapodást jelent, előkészítés alatt van a 14. és azt gondoljuk, hogy az is egy
sikeres megállapodás lesz. Tehát ezeket próbáljuk úgy alkalmazni, hogy megfelelő
színvonalon találkozhassanak velünk az első körben az utasok. Az ózdi vonalra
vonatkozóan feltett kérdés, már évek óta mondom, hogy mi is egy költségvetési
forrásból gazdálkodunk, ami gyakorlatilag egyfajta priorizálást is igényel, és
kialakítottunk most egy olyan struktúrát, aminek pont az itt megemlített egyik
hátrányos körülmény felszámolása lesz az eredménye, reményeink szerint belátható
időn belül. Ez az úgynevezett „Lassú jel” program, aminek lényege, hogy a vonat
menetrendszerűségét befolyásoló ideiglenes sebességkorlátozások felszámolására
koncentrálunk. Ez gyakorlatilag egy tervezett program, ennek a végrehajtását egy 4-5
éves ciklusban próbáljuk meg megfelelő színvonalon végrehajtani. Itt szeretném
megemlíteni, mert volt itt egy kérdés arra vonatkozóan, hogy majd az intercity hány
óra, hány perc alatt fog Budapestre érkezni. A törekvésünk az az volt, hogy a
nyolcvanas vonal, úgynevezett műszaki szempontból nagyon lerobbant részét
felújítsuk, gyakorlatilag ez ez év márciusára megtörtént. Egy nagyjából 40 km-es nyílt
vonali pályaszakasz átépítésére került sor, visszaállítottuk az eredeti pályasebességet,
ez azt jelenti, hogy 120 km/h. Ez jelentős csökkenést fog okozni, jellemzően főleg a
kör IC-k vonatkozásában. Arra azonban szeretném felhívni a tisztelt Közgyűlés
figyelmét, hogy előttünk van egy olyan program és ez nem a 2015. évi beszámolóról
szól, de a képviselő úr által feltett kérdésre azért, majd egy kicsit rá fog mutatni, ami
elindítja a nyolcvanas vonalnak, - ez a nyolcvanas vonal a Budapest-MiskolcNyíregyháza vonal, de régiónkat érintően biztos lesz hatása - az átépítését Uniós
forrásból, a tervek szerint 2017. júniusában. A pályáztatások előkészítése az
gyakorlatilag megtörtént, valójában a belső engedélyeztetés zajlik és a MIK Zrt. el
fogja kezdeni ezt a programot, aminek a szakaszolása Rákos-Hatvan viszonylat, de
első ütemben Rákos-Gödöllő, második ütemben Gödöllő-Hatvan. Ennek, mint a
természetéből adódik lesz egy olyan hatása a vonatforgalomra, amiben kérni fogjuk az
utazóközönség megértését, hiszen ekkor majd egy kicsit nehezebb lesz a napi életünk
ezen a területen. Tehát alapvetően az lenne a célja ennek a programnak, hogy ezt a
frekventált vonalat megfelelő pályasebességre emelje vissza, és hogyha a program
végére érünk, azt gondolom, hogy bőven 1 óra 47 perc alatt fogunk tudni Budapestre
érkezni. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Vizi Zsolt úrnak válaszadást, és
akkor most Bakos Csaba úr következik.
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Bakos Csaba: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés! Az első kérdés KazincbarcikaBánréve-Ózd közlekedéssel kapcsolatban az elmúlt időszakban bevezetett változásról
szólt. Egy évtizedre visszatekintve, ha az utasforgalmat vizsgáljuk, akkor még
közvetlen budapesti vonat is közlekedett Ózdról. Az utasszám csökkenés okozta, hogy
ez a vonat meg lett szüntetve, illetve vonatközlekedés Ózd és Kazincbarcika, illetve
Kazincbarcikán történő teljes átszállással, Kazincbarcika és Miskolc között történt.
Tény és való, hogy Miskolc és Kazincbarcika között villanyvontatással közlekedtünk,
de most az utasoknak azt a régi óhaját, - Kazincbarcikán túl lakó utasok régi óhajáttudtuk azzal teljesíteni, hogy Ózdról közvetlenül Miskolcig közlekedik a vonat. Ennek
egyértelmű következménye, hogy végig dízel vontatással kell közlekedni, amit meg is
valósítottunk ezzel a 23 km-es villany felsővezeték alatt is dízellel. Rendkívül kedvező
visszajelzéseket kaptunk ez alatt az idő alatt is arról, a Kazincbarcikán túli utasoktól,
hogy egyetlen egyszer sem kell egész nap és egész menetrendi időszakban átszállniuk.
Egyébként a délelőtti és a délutáni sűrítő járatok, azok továbbra is BDV motorral,
villany vontatással közlekedik. A hatékonyságról volt szó. Igen, valóban, eddig az
átszállás miatt a mozdonyvezetők, illetve a jegyvizsgálók minden kettő óra hosszából
majdnem további kettő óra hosszát ültek Kazincbarcikán, mindez az átszállásos
közlekedés miatt volt. Most ez megszűnt, a hatékonyság ezzel lényegesen javult,
hiszen nem állnak ott a szerelvények, nem ácsorognak, hanem érkeznek és indulnak 2
perc múlva tovább. Schlieren kocsik, a használt ÖBB kocsik, beváltak a kocsik. Első
időszakban elég sok problémának szaladtunk neki ezekkel a kocsikkal, kinőtte a
gyerekbetegségeit ez a kocsi csoport. Jelenleg 55 van már Miskolcon. Rendkívül nagy
igénybevételnek voltak a nyári időszakban kitéve, hiszen Miskolc-Keszthely,
Keszthelyről még aznap Szolnok-Debrecen- Nyíregyházán át Záhonyba közlekedtek
szerelvényeink és másnap ugyanezt az utat tették meg vissza. Záhony-Szolnok-Balaton
part és a Balaton partról vissza és megállták a helyüket, megkedvelték, megszerették
az utasok is. A tisztasággal kapcsolatban. Ahogy leírtuk 4500 belső- és 400 körüli
külső tisztítást tudunk elvégezni egy hónapban. Annyi pozitív jelzésem van, hogy a
tervezése megkezdődött Miskolcon egy új tisztítóbázisnak, ami már fedett is lesz.
Ezáltal télen is komolyabb és jobb tisztaságú szerelvényekkel tudunk járni, hiszen
eddig a körülbelül mínusz 5 fok alatt külső tisztítást nem tudtunk végezni, de ez jövő
évtől majd meg fog oldódni. IC pótjeggyel kapcsolatos észrevétel, jelenleg is van
olyan szabály, hogy feláras vonat késése estén visszatérítünk. Anno az IC pótjegy
árának visszatérítése volt, most az a szabály, hogy 30-119 percig az utas által használt
menetjegy árának, tehát nem csak az IC pótjegynek, hanem a menetjegy árának a
25%-át térítjük vissza, illetve, ha ez a késés 120 perc fölé menne, akkor már a használt
menetjegy 50%át térítjük vissza. A 2022 év végéig van Regionális és Elővárosi Vasúti
Közösségi Személyszállítás végzésére közszolgáltatási szerződése a MÁV Start Zrt.nek. A megrendelést a tulajdonos adja és a közszolgáltatási szerződéshez menetrend
módosításra a Regionális Közlekedésszervezési Irodáknak a felhatalmazása, illetve
megrendelése szükséges. Csak ezen az irodán keresztül, ami egyébként egy debreceni
székhelyű, lehetséges felmérni és esetlegesen a mezőcsáti vonalon a közlekedés
újraindításáról beszélnünk. Köszönöm tisztelettel.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a válaszadást. Jámbor Márk
képviselő úr jelentkezett hozzászólásra. Megadom neki a szót. Parancsolj.
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Jámbor Márk közgyűlési tag: Köszönöm. Akkor először a MÁV előterjesztéséhez és
utána pedig a Volánhoz szeretnék hozzászólni. Köszönöm a válaszokat. Két dologra
nem kaptam választ, azt, hogy Magyarországon beszerezhetőek-e azok az alkatrészek,
amelyek egy estleges meghibásodásnál, vagy pótlásra szorulásnál a személykocsikba
kerülnek beszerelésre, illetve, hogy mennyibe kerültek a kocsik vásárlási értékben.
Bakos Csaba: A kocsik vásárlási értékére vonatkozóan pontos számokat nem tudok
említeni, viszont a kocsik bevállalása következtében, tekintettel arra, hogy a számításai
a MÁV Start Zrt.-nek beváltak, további kocsik vásárlását tervezi a Start. Igen az
alkatrészek beszerezhetőek, a szolnoki járműjavítóban szervizeljük ezeket a kocsikat,
ami olyan mértékű javítást, illetve fővizsgálatot igényel, hogy el kell oda vinni.
Egyébként itt a helyi Járműbiztosítási Igazgatóság tudja a javításokat elvégezni helyi
alkatrészekből pótolva.
Jámbor Márk közgyűlési tag: Köszönöm szépen ennyi lett volna. Akkor most
feltenném a Volán képviselőinek a kérdésemet. Szó volt a sofőrhiányról, csak a
sofőrhiány nem csak addig terjed, amit itt megbeszéltünk, hanem itt azért munkajogi
és közlekedésjogi jogszabályokat is érint. Úgy mint a vezetőidők, pihenőidőknek a
betartása és a túlvezetés is. Az valószínűleg általános, hogy meghaladják a sofőrök,
tehát ezek a problémák jelen vannak. Van még észrevételem. Vannak olyan járatok,
amelyeken a törvénytisztelő utasoknak és a buszvezetőknek is kockázatos az utazás és
ez a probléma segélyosztáskor fokozódik. És az lenne a kérdésem, hogy tettek-e, vagy
próbáltak-e tenni valamit az elkövetett szabálysértések, bűncselekmények
megszüntetése érdekében, az esetleges buszoknak a bekamerázása érdekében, vagy ezt
tervezik a jövőben, vagy volt-e már erre kísérlet? Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr! Szamosvölgyi
Péter képviselő úr ügyrendit nyomott. Parancsolj képviselő úr.
Szamosvölgyi Péter közgyűlési tag: Ahogy figyelemmel kísértem a polémiát,
képviselőtársam már harmadszor beszél. Egyszer már lezárta elnök úr, illetve már
kétszer is lezárta a napirendet, akkor, amikor válaszadási lehetőséget adott a meghívott
vendégeknek. Aztán képviselőtársam most újabb kérdéseket tesz föl, talán ezeket a
korábbi kérdésfeltevéskor is megtehette volna. Én arra kérek mindenkit, hogy a saját
SZMSZ-ünket legalább mi tartsuk be, mert hogy akkor nincsenek szabályok.
Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Ettől függetlenül, arra kérem, a
választ adjuk meg képviselő úrnak és akkor valóban lezárjuk ezt a napirendi pontot,
legalábbis a vita részét.
Fukker Bertalan: Elvi választ tudok adni. Konkrét ügyben nem ez az a fórum és
konkrét ügyet nem hallottam. Elvileg a pihenőidőket szabályozza az EU-s rendelet,
illetve egy oda nem tartozó részét, az 50 km alatti járatok esetében pedig a Munka
Törvénykönyve, illetve a Munka Törvénykönyve pedig az alágazati kollektív
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szerződés hatáskörébe adja. Utasításokon keresztül garantált minden szabálynak a
betartása. A gépkocsivezetők egy úgynevezett közlekedésjegyzékből dolgoznak, ami
minden napra tartalmazza azt a teendőt, ami annak a gépkocsivezetőnek elő van írva a
vezénylési naplón, illetve a vezénylésen keresztül. Tehát minden nap, minden egyes
busz rendszámonként megvan, hogy melyik ember ül rá. Elővesz egy jegyzéket, ahova
le van írva, hogy pontosan mit kell csinálni, minden járatot elektronikusan naplózunk,
ez utólag visszakereshető az elektronikus adatbázisban, illetve nyomtatott formában is.
Ez egyébként az egész régióra igaz. Járműkövetési rendszert üzemeltetünk,
valamennyi menetrendszerinti járat esetében ennek kötelező a használata. Ettől akkor
van kivétel, ha éppen műszakilag meghibásodik. Ezzel párhuzamosan kötelező
menetlevelet vezetni eseményszerűen, amelyen le kell írni a gépkocsivezetőnek a
közlekedésnek a mikéntjét. Ezen túlmenően minden jármű rendelkezik tao gráffal, a
korszerűbb járművek elektronikus tao gráffal, az elavult régebbiek, tehát az Ikarusz
200-asok pedig mechanikus tao gráffal. Mindkettő esetében követhető, hogy mikor
vezetett autóbuszt a gépkocsivezető, mikor állt a jármű, mikor volt pihenőideje, mikor
milyen tevékenységet végzett. Nyílván, mivel manuális tevékenységet is igényel, a
buszvezetőnek közreműködni kell abban, hogy a tachográf megfelelően működjön, ha
előírás szerint állítja be a tao gráfnak a kapcsolóját, egy viszonylag egyszerű feladat és
ki vannak rá oktatva, akkor dokumentálva van minden. Ha ezt elmulasztja, akkor nem
azt rögzíti a tao gráf, esetleg más időként rögzíti, de ennek olyan értelemben nincs
jelentősége, hogy ez már a negyedik adat ami keletkezik egy járműről, tehát
mindenképpen végigvezethető egy járműről pontosan, hogy mi történt. A
menetrendek, illetve a jegyzékek szoftveres ellenőrzéssel készülnek, illetve kerülnek
kiadásra, tehát program garantálja a szabályszerű munkaidő kiosztást a jegyzékekben.
Ezt átveszi egy úgynevezett vezérlési program, ami szintén a vezérlést követően egy
utóellenőrzést végez, és hogyha ott talál hibát, akkor az is jelzi. Tehát úgy gondolom,
hogy ilyen értelemben eléggé le van fedve a dolog. Van olyan, hogy vis major, tehát
baleset történik, elterelik a forgalmat. Például tegnap reggel a 37-esen volt egy olyan
közlekedési baleset, ami teljes útzárral járt és az arra közlekedő vonatpótló
autóbuszaink kerülőútra kényszerültek. Ilyen esetekben nyílván, ami előre le van írva,
az nem teljesülhet, de menet közben - tegnap utána néztem – ebben az esetben is
gondoskodtunk mindenféle szabálynak a betartásáról, egyébként ilyenkor a rendelet
mentesít alóla. Tehát ebben a kérdésben körülbelül ennyit tudok mondani. Ezt a
kameraügyet nem egészen értettem, mert helyközi menetrendszerintibe nem igazán
foglalkozik senki tudomásom szerint az országban ezzel. Ha fölvetődött, annyit
mondanék ehhez, hogy rendkívül szigorú adatkezelési előírások vannak, amik nem
nagyon teszik lehetővé, hogy a Volán dolgozók, mint személyzet, vagy alkalmazottak
ezeket a felvételeket bármire használják, vagy kiadják. Minden esetben a hatóságot
kellene bevonni, sőt a megtekintése is tilos az autóbuszvezetőnek, meg számtalan
szabály van, talán az átmásolására is vannak különböző előírások. Tehát jogilag
végignéztük az egészet, nem igazán jutottunk odáig, hogy erre szükség lenne.
Autóbuszon bűncselekmény, most nem akarom megcáfolni, hogy nincs, mert évente 12 biztos van. Sörösüveggel megtámadják, akkor jogosult a buszvezető bármilyen
segítséget igénybe venni, de ebből általában rendőrségi ügyek lesznek. Nem érzek
olyan területet, ahol ez túlzott mértékű lenne, tehát ilyen évi 1-2 alkalomnál több,
biztos, hogy az elmúlt 25 évben én nem emlékszem rá, hogy lett volna. Ha valamelyik
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területen egyéb jellegű probléma van, tehát az utasok viselkedésével, vagy jegyváltási
fegyelem stb.-vel valami probléma van, Borsod megye területén van szerződésünk a
Megyei Rendőr-főkapitánysággal, aminek a keretében arra van lehetőség, ha az
autóbuszon utazó rendőr, ilyet tapasztal, szolgálatba helyezi magát és intézkedik.
Illetve ahol ez fokozottabban fordulhat elő, vagy várható, ott egy együttműködés
keretében lehet rendőri segítséget kérni. Egy-két beszámolóját hallottam én is itt a
különböző városi rendőrségeknek elsősorban, tehát nem igazán állnak úgy létszámmal,
hogy valaki csúnyán beszél a buszon, akkor most ehhez kihívjunk egy rendőrt, ahhoz
már valami komolyabbnak kell történni, de a gépkocsivezetőink erre fel vannak
készítve és a belső szabályzatunk is nyílván ezt tartalmazza. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a válaszadást. Jámbor Márk
képviselő úr Ügyrendi, parancsolj.
Jámbor Márk közgyűlési tag: Köszönöm a szót, muszáj reagálnom Szamosvölgyi
képviselőtársam hozzászólására. Nem kívánom rabolni a drága idejét, de az
előterjesztés az két részből állt, ezért adódhatott, hogy kétszer próbáltam hozzászólni,
de, ha a jövőben ezt külön bontjuk és külön előterjesztés lesz, nyílván meg fog oldódni
ez a probléma. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Két tájékoztatóhoz nem
tartozik határozati javaslat, azonban kérem a Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a
tájékozatók tudomásulvételéről. Kérem először az Észak-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt. tájékoztatójáról szavazzunk.
20 igen, 0 nem és 6 tartózkodás mellett a
tájékoztatót tudomásul vettük.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, hogy szavazzunk a MÁV Zrt.
tájékoztatójáról.
19 igen, 0 nem és 7 tartózkodás mellett a
tájékoztatót tudomásul vette a Közgyűlés.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az írásos
tájékoztatót. További jó munkát kívánok önöknek.

7.

Javaslat Szendrő Fejlődéséért Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 13. sorszám alatt.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
Szendrő Fejlődéséért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Dr. Kresák Zoltán levelében
anyagi támogatásért fordult a Megyei Közgyűlés elnökéhez a szendrői Százszorszép
Majorette Csoport Európa-bajnokságon való részvételének támogatásához. Az
Alapítvány kuratóriumának elnöke levelében előadta, hogy a szendrői Százszorszép
Majorette Csoport 2014-ben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Jelenleg 50
fővel, három korcsoportban versenyeznek a lányok. Eddigi munkájukat már több,
sikeres verseny koronázta, de az utóbbi 6 év hozta meg számukra azokat a sikereket,
amelyek nem csak városuk, hanem Borsod-Abaúj-Zemplén megye jó hírnevét is
öregbítik, immáron a határon túl is. Elnök úr 80000 Ft összeggel javasolja támogatni a
kérelemben foglaltakat.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen az előterjesztést a Pénzügyi és
Társadalmi Bizottság tárgyalta, felkérem a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk 13 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Nem látok jelentkezőt. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat
kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról,
amelyhez egyszerű többség szükséges.
25 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
Közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
57/2016. (IX. 15.) határozata
Tárgy: Szendrő Fejlődéséért Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Szendrő Fejlődéséért
Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Szendrő Fejlődéséért Alapítvány (3752 Szendrő, Fő u.19.) (a
továbbiakban: Alapítvány) részére 80.000,- Ft támogatást biztosít, amelyet az
Alapítvány kizárólag a szendrői Százszorszép Majorette Csoport Európabajnokságon való részvétele költségeinek fedezetére fordíthat. A támogatást a
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Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. 1. melléklete
„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére
biztosítja.
Felelős:
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.
Felelős:
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: értelemszerűen

8.

Javaslat „Gyermekeinkért-Sátoraljaújhely” Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 14. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
„Gyermekeinkért-Sátoraljaújhely” Alapítvány kuratóriumának elnöke, Bodnár Ferenc
2016. augusztus 08. napján érkeztetett levelében anyagi támogatásért fordult a Megyei
Közgyűlés elnökéhez a 2016. augusztus 15-19. napja között megrendezésre kerülő
„Összművészeti Fesztivál” elnevezésű programsorozat költségei fedezetének
támogatásához. Az Alapítvány és a Kossuth Lajos Művelődési Központ közös
szervezésében kerül megrendezésre az „Összművészeti Fesztivál”. Ezen
programsorozat meghatározó esemény a város életében. Ilyenkor a település megtelik
hazai és külföldi táncosokkal, a városból elszármazott újhelyiekkel, turistákkal. Elnök
úr 80000 Ft összeggel javasolja támogatni a rendezvényt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést a Pénzügyi és
Társadalmi Bizottság tárgyalta. Felkérem elnökét ismertesse a Bizottság véleményét.
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Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk 13 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Nem látok jelentkezőt. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat
kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
26 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
Közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
58/2016. (IX. 15.) határozata
Tárgy: „Gyermekeinkért-Sátoraljaújhely" Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „GyermekeinkértSátoraljaújhely" Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést
hozza:
1. A Közgyűlés a „Gyermekeinkért-Sátoraljaújhely" Alapítvány (3980
Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 80.000,- Ft
támogatást biztosít, amelyet az Alapítvány kizárólag a 2016. augusztus 15-19.
napja között megrendezett „Összművészeti Fesztivál” elnevezésű programsorozat
költségei fedezetére fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 22.)
önkormányzati rendelet 3. 1. melléklete „Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre” sora terhére biztosítja.
Felelős:
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
2.

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.
Felelős:
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen

3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
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Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: értelemszerűen

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Közgyűlésnek
zárt ülésen kell megtárgyalnia a következő két előterjesztést,
A zárt ülésen részt vesznek: a közgyűlés tagjai, Dr. Kovács János főjegyző,
Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző, Dr. Sáfrány Borbála osztályvezető, Simon
Gáborné informatikus, Boros Szilvia jegyzőkönyvvezető
Kérem vendégeinket, hogy az üléstermet a zárt ülés időtartamára szíveskedjenek
elhagyni.
A zárt ülés anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza
A zárt ülést követően:

11. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Az Egyebek napirenden belül az én részemről van
egy előterjesztés. Képviselő társaim amikor aláírták a jelenléti ívet, akkor kaptak egy
határozati javaslatot a kezükbe, azt gondolom, hogy 2004. május 1-én Magyarország
csatlakozott az Európai Unióhoz, azóta folyamatosan tagjai vagyunk az Európai
Uniónak. Senkinek soha esze ágában se volt az Európai Unióból kilépni, sem a
Kormányzatnak, sem senkinek. Bár igény, az lenne rá, hiszen Luxemburgból jönnek
olyan hangok, hogy ki kéne zárni az országot. Mindettől függetlenül azt gondolom,
hogy rendkívül fontos, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése felhívást
idézzen a megyében élőkhöz, lakókhoz. Éljenek azzal a törvény adta lehetőségükkel,
hogy népszavazás keretén belül október 2-án nyilvánítsanak véleményt a migráns
kérdéssel kapcsolatban. A határozati javaslat erről szól, illetve ez a felhatalmazás arra,
hogy a Közgyűlés elnöke ennek megfelelően járjon el.
Kérem a közgyűlés tagjait, van e kérdés vélemény ezzel kapcsolatban. Pasztorniczky
István képviselő úr parancsolj.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen tisztelt közgyűlés. Előre
bocsátva azt, hogy megszavazzuk ezt a határozati javaslatot ugyanis nemzeti ügynek
tartjuk ezt a népszavazást, méghozzá a „Nemmel” való szavazás támogatását.
Ugyanakkor nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy kissé képmutatónak tartjuk ezt a
határozati javaslatot a miatt, hogy valahol kettős mércét érvényesít a Kormány, azzal,
hogy a külföldön élő megyei választópolgároknak nem teszi lehetővé a levélben
történő szavazást. Pontosabban a nem elcsatolt területeken élő, hanem attól távolabb
élő és dolgozó honfitársaink számára. Én hiába kezdeményeztem ez ügyben a Jobbik a
választási törvény módosítását, a Fidesz nem volt partner. Ennek ellenére
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megszavazzuk a határozati javaslatot, megismétlem, mert fontosnak tartjuk.
Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Lukács András
frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Lukács András frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Kétszínűnek
tartom azt a hozzáállást, amit Elnök úr és a Fidesz frakció mai napon bemutatott.
Pontosan azért, mert Önök júniusba behoztak egy olyan politikai nyilatkozatot ennek a
közgyűlésnek az asztalára, amely a folyamatba levő népszavazás ügyében egy
megerősítő dekralációt tett közzé, a migrációs kérdés kezelésére. A mai napon egy
újabb előterjesztést tettek, ma Magyarországon a választójoggal rendelkezők önmaguk
döntik el, hogy részt vesznek-e a szavazáson, és ha részt vesznek, akkor hogyan,
miként állnak a föltett kérdéshez. Az igennel vagy a nemmel. Éppen ezért az a
határozati javaslat, amelyet Ön előterjesztett ez meggyőződésem szerint túlmutat egy
Megyei Közgyűlés hatáskörén, és jogkörén is. Ezért frakciónk ebben a szavazásba
nem kíván részt venni.
A fölvezető néhány gondolatára. Ön azt állította, hogy az Európai Uniós tagság soha
nem kérdőjeleződött meg. Kérdezem, ha nem kérdőjeleződött volna meg, akkor miért
nem tartották alkalmasnak azt az előterjesztést, amely a mai napon most arról szól,
hogy megerősítjük azt az Uniós tagságot, itt Borsod megyében fontosnak tartjuk
azokat az európai értékeket, amelyek jellemzik az Európai Uniót. Kétarcúnak tartom
azért, mert ezt a mentalitást, ezt a hozzáállást, mert nagyon jól jön ez a 93 milliárd Ft,
amelynek a felhasználásáról a mai napon is szót ejtettünk. Természetes módon, de nem
kívánjuk deklarálni egy pillanatig sem, hogy mi ebbe a közösségbe tartozónak valljuk
magunkat. És éppen ezért, még egyszer mondom, kétarcú hozzáállásnak tartom ezt.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Képviselő úr nem
véletlenül nem beszéltem arról, hogy hogyan kell szavazni, csak arról, hogy mindenki
vegyen részt a népszavazáson. Nem kell tovább menni, mint ahogy elhangzott
valójában. Miklós Árpád frakcióvezető jelentkezett szólásra sorrendben adom meg a
szót mindenkinek természetesen.
Miklós Árpád frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Természetesen mi
is fontosnak tartjuk a szavazáson való részvételt, és arra buzdítok mindenkit, hogy
menjen el és „nemmel” szavazzon természetesen. Annak ellenére, hogy ki kell
hangsúlyozni, hogy a kérdésfeltevés rossz. Ugyanis arról szól, hogy „Akarja-e , hogy a
Magyar Parlament hozzájárulása nélkül telepítsenek ide idegeneket?” Végül is akkor
arra nem gondolt a megszerkesztő, hogy mi van, ha egyszer ne adja Isten, olyan
parlamentje lesz Magyarországnak, mint amire már volt példa, aki azt mondja, hogy
gyávaság nem befogadni Afrikát, meg az arab világ menekültjeit. Viszont az elcsatolt
területek magyarsága nagy tehertétel, még hogyha szimbolikusan megkapja a magyar
állampolgárságot is. Hát, ha még egyszer hazaáruló parlamentje lesz az országnak,
akkor mi lesz. Ezt nagyon nagy hiányosságnak tartjuk, hogy ilyen rossz kérdést tettek
föl, de most már benne vagyunk az adott helyzetben, nem lehet más csinálni

38

tisztességes magyar embernek elmenni és „nemmel” szavazni. Ez a hozzáfűznivalóm.
Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Csiger Lajos
frakcióvezető úr jelentkezett szólásra, parancsolj.
Csiger Lajos frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Fidesz frakció
nevében is meg kell szólalni. Az a szabad Európa Nyilatkozat, amit az MSZP-s Lukács
András beterjesztett. Az ugye feltételezi azt, hogy valakiben is megkérdőjeleződött az
Európai Uniós tagságunk. Ezért mondta Elnök úr, hogy nem kérdőjeleződött meg
senkiben. Tehát olyanról, a mi tudomásunk szerint, a mi frakciónkba soha nem
kérdőjeleződött meg, olyat nem fogunk elfogadni. Egy olyan párttól, egy olyan
politikai alakulattól érkezik, akik ugye elmondja, hogy a választópolgárok döntik el,
hogy elmennek e szavazni, de arra buzdít, hogy ne menjen el. Tehát annak milyen
erkölcsi alapja van, arra, hogy itt most Európából való kilépésre meg nem tudom, hogy
mire gondol, aki arra buzdít, hogy ne is menjenek el szavazni. Ne tehessenek eleget az
úgymond alkotmányos kötelezettségnek. Tehát itt önmagával teljesen ellentmondásba
kerül ez a dolog, és ezt az erkölcsi alapot nem látom, és ezért nem fogadtuk el, hogy a
Szabad Európa úgymond nyilatkozatot napirendre vegyük. A másik nyilatkozat pedig
arról szól, ami bele van írva, nem kell többet gondolni róla, nem kell belemagyarázni,
ez pedig a mi hitvallásunk, ez a mai és ez a jövő generációnak az érdeke, hogy erről
szavazzunk, és erről kinyilvánítsuk a véleményünket. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Janiczák
Dávid képviselő úr kért szót, parancsolj.
Janiczak Dávid közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Számomra
meglepő, hogy Magyarországon még mindig van olyan politikai erő, vagy inkább
politikai gyengeség, aki az országnak ezt a jelenlegi helyzetét arra akarja felhasználni,
hogy politikai érdeket kovácsoljon magának, hiszen lehet, hogy az ellenzéknek jól
jönne, ha eredménytelen lenne ez a népszavazás. Itt viszont nem lehet most politikai
érdekekről beszélni, hiszen az ország érdeke forog kockán, és máshoz is közelít az,
hogy a politikai erő vagy mondom, nevezzük gyengeségnek. Arra készteti az
embereket, hogy otthon maradjanak, és ne éljenek a demokratikus jogokkal. És odáig
terjednek, hogy minap volt szerencsétlenségem látni egy videót egy kutatóintézet által
készített videót, ami iszonyatosan mocskos módon próbálja az embereket
otthonmaradásra késztetni. Inkább azon kellene elgondolkodni, hogy az ő
választópolgárai is magyarok, az ő választópolgárai is Magyarországon élnek, és
gyermekeinknek, unokáinknak is szeretnénk még magyar jövőt biztosítani itthon,
ebben a hazában, és ezért mindent megkell tennünk most, mert hogyha majd őket
megkérdezik esetleg később pár évtized múlva, hogy „Apa és akkor te mit csináltál
amikor erről kellett dönteni. – Otthon voltam.”- A gyereke meg éppen akkor jött ki a
kórházból valamilyen ilyennel kapcsolatos eset után, akkor nem biztos, hogy egyenes
háttal tud majd válaszolni neki. Erre is gondolni kell, csak erre kell gondolni azt
hiszem, és nem a politikai érdekre, úgyhogy mindenképp támogatjuk a javaslatot.

39

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Káli Sándor képviselő úr
parancsolj.
Káli Sándor közgyűlési tag: Tisztelt közgyűlés, hölgyeim és uraim. Én úgy
gondolom, hogy a demokráciának van egy olyan alapvető mondata, hogy az, hogy ki
mit gondol abban szabad. Én érzem azt, hogy van egy állandó késztetés arra, hogy a
gondolat szabadságát is vitatjuk. Annyit azért adjunk már meg, ami ebből a kis
demokráciából maradt, hogy szabad legyen gondolkodni. A mi véleményünk az, hogy
ez a kérdés egy álkérdés. Ugyanis ilyen állítás nem hangzott el. Ez egy
propagandisztikus dolog, de nagyszerű kommunikációval sikerült ezt a kérdést
kérdéssé tenni. Mint látható, hogy itt is teljes egyetértés van, lehet válaszokat adni, ám
legyen, de egyet hagy mondjak már el Önöknek, mint Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében élő és dolgozó embereknek. Nekünk nem az a fő bajunk, hogy az emberek
menekülnek a megyéből? A fő bajunk, hogy akik itt vannak, azok is mennek el.
Közlekedési adatok, a BOKIK adatai is mind ezt bizonyították, hogy innen húznak az
emberek. Tehát gondolkodjunk már el azon, hogy ez egy alapvető kérdés, miközben
sok energiával valami másról beszélünk. Egyébként kiválóan elég arra, hogy egymást
sikerüljön nem is mindig megengedhető módon becsületében is megalázni. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Képviselő úr, ma
erről is beszéltünk mikor az ITP-t elfogadtuk akkor éppen egy olyan programot
fogadtunk el, ami hogyha meg fog valósulni, akkor munkahelyeket fog teremteni és itt
tartja az embereket. Ebben a határozati javaslatban én nem vélem felfedezni, hogy
bárkinek a gondolat szabadságát megkötöttük volna. Mindössze arról szól, hogy éljen
a lehetőséggel, és menjen el, és vegyen részt a népszavazáson. Szamosvölgyi Péter
ügyrendit nyomott.
Szamosvölgyi Péter közgyűlési tag: Igen, Elnök úr csak egy rövid kérdésem lenne,
ügyrendi. Mikor érkezett meg ez a beadvány és az SZMSZ-ünkkel kapcsolatban ez
szabályosan időn belül érkezett-e vagy pedig sem?
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Frakcióvezető úrtól 15:49 perckor kaptam meg ezt
az e-mailt, amiről ő beszél. És ez az SZMSZ szerint határidőn túl érkezett. Nyakó
István képviselő úr parancsolj.
Nyakó István közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Mindenkinek
jogában áll elmenni szavazni, szerintem mindenkinek jogában áll aki otthon gondolja
tölteni ezt az időt otthon maradni. Szerintem mind a kettő demokratikus, azonban arra
hívnám fel a figyelmet, hogy nem csak az demokratikus népszavazás, amiről a
Kormány úgy gondolja. Sok népszavazási kezdeményezés volt már ebben az
országban, például a vasárnapi boltzárról, például a földügyről. Sok kísérlet történt
már Paks ügyében stb. stb. stb. Szerintem az nem demokratikus, hogy csak abban lehet
népszavazást tartani, amiben a Kormány gondolja, amiben nem gondolja úgy
Kormány, mert adott esetben nem szolgálja az érdekeit, vagy kiderül, hogy az emberek
máshogy gondolkodnak Paksról például, mint ahogy a Kormány gondolkodik, abba
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pedig nem lehet népszavazást tartani. Én ezt azért nem nevezném demokráciának, nem
gondolom, hogy azért ebben a teremben a Magyar Szocialista Párton kívül más is
egyet ért. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Több jelentkezőt
nem látok. Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról,
amelyhez egyszerű többség szükséges.
19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás nélkül a
közgyűlés elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
60/2016. (IX. 15.) határozata
Tárgy: Felhívás Borsod-Abaúj-Zemplén megye választópolgáraihoz a 2016. október 2ai országos népszavazáson történő részvétel érdekében
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Önkormányzatának
felhívással fordul a megyében élő választópolgárokhoz:

Közgyűlése

a

következő

1. A Közgyűlés felkéri Borsod-Abaúj-Zemplén megye választópolgárait, hogy
vegyenek részt a 2016. október 2-ai országos népszavazáson.
2. A Közgyűlés álláspontja szerint Magyarország és gyermekeink mindennapjainak
biztonsága, jövője vonatkozásában a felelősségteljes gondolkodás azt kívánja,
hogy a választópolgárok éljenek a Magyarország Alaptörvénye által biztosított
jogukkal, és vegyenek részt a 2016. október 2-ai népszavazáson, döntsenek maguk
az Európai Unió kényszerbetelepítésre vonatkozó terveinek elutasításáról.
3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon e határozatának nyilvánosságra
hozataláról.
Felelős:
Török Dezső a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A közgyűlés a mai munkát
befejezte. Elnézést Pasztorniczky képviselő úr parancsolj Egyebekben.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Eddig zárt ülés volt ugye?
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Nem ez nyílt volt.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés, Elnök
úr. Nagyon figyelmesen hallgattam az előző rendes ülésünk óta eltelt időről szóló
beszámolóját Elnök úrnak. De nem hallottam abban arról az ügyről, ami ügyként
híresült el. Sajnos az országos sajtó ettől hangos, és nem dughatjuk a fejünket a
homokba, hogy még csak szót sem ejtünk erről az ügyről. Nem vagyunk büszkék rá,
mint közgyűlési tagok, melynek az előző elnöke volt Mengyi Roland aki gyanúba
került ebben az ügyben. Ránk is árnyék vetődik, és nagyon bízunk benne, hogy most
hogy a parlament kiadta és felfüggesztette mentelmi jogát Mengyi Roland képviselő
úrnak, tisztázni fogja magát. Mi vélelmezzük az ártatlanságát, és bízunk abban, hogy
az Ügyészség nem fogja leállítani a nyomozást, végig megy a nyomozás és minden
kérdésre választ ad. Többek között arra is, hogy ki akadályozta meg a tettenérést, és ki
szivárogtatott ki adatokat a nyomozóhatóságtól és egyáltalán érintett-e ebben az
ügyben a korábbi elnökünk. Ezzel együtt Elnök úr, külön Önnek hívnám fel a
figyelmét, és tolmácsolnám a frakció kérését arra, hogy hagyjuk Mengyi képviselő
urat, hogy most ide koncentráljon, bizonyítsa az ártatlanságát vagy pedig nem is Ő,
hanem a nyomozó hatóság. Viszont addig ne Őt tűzzük már a zászlónkra, ne legyen Ő
díszvendég azokon az ünnepi rendezvényeken, amit a közgyűlés tagjainak
részvételével szervezünk. Úgyhogy kérésünk csak ennyi lenne, hogy hagyjuk, hogy
derüljön ki az igazság, folyjon le a nyomozás, Őt egy kicsit hagyjuk a háttérben.
Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Valóban hagyják
békén képviselő urat. Augusztus 19-ei közgyűlésünkre gondol valószínű. Azt nem
most kezdtük el szervezni, nem 1 hónapja, nem 2 hónapja, hanem egy 6 hónapos
időszaknak a végéhez érkeztünk. Kialakult gyakorlat egyébként, hogy bármelyik
választókerületbe megyünk, a választókerületi elnök minden esetben lehetőséget kap,
hogy köszöntse a megjelenteket. Nem Ő volt az aki az ünnepi beszédet mondta, hanem
egy köszöntőt tudott mondani, hiszen az Ő választókerületébe vittük ezt az
ünnepséget. Máshol nem tudtam volna beszámolni, mert nem volt ilyen jellegű
rendezvény. Más jelentkezőt nem látok. Köszönöm szépen a mai munkát.
Mindenkinek jó pihenést kívánok.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke
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