Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1921-5/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2016. október 13. napján 10:30
órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jámbor Márk István
Káli Sándor
Lukács András
Marton Péter
Miklós Árpád
Nyeste László
Szabó Gergely
Szabó Roland

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

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

Távol:
Balla Gergő, Janiczak Dávid, Nyakó István, Pasztorniczky István, Szegedi Judit
Katalin
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
1. Dr. Kriza Ákos polgármester
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megjelent
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

D. napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
E. 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
F. 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
G. a sajtó képviselői
1. Észak-Magyarország
2. Európa Rádió
3. Irány TV
4. KULCS Magazin
5. Magyar Nemzet
6. MIKOM Kft.
7. MTI
8. Putnok Városi TV
9. Rádió M
10. RTL Klub
11. Szent István Rádió
12. TV2
13. Zemplén TV
14. Sajómente hírportál

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

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

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző, Dr. Sáfrány
Borbála, a Szervezési-, Jogi és Pénzügyi Osztály vezetője, Czeglédiné Vitárius Ágnes
pénzügyi csop.vez., Simon Gáborné informatikai ügyintéző, Boros Szilvia
jegyzőkönyvvezető.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelettel köszöntöm a
Közgyűlés megjelent tagjait, 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 23 fő jelen van, az ülést megnyitom. Jelenléti szavazást kérek.
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23 igen szavazattal, a jelenlévők száma
pedig 24, 24 fő megyei képviselő a
munkáját megkezdi.
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.
Legutóbbi közgyűlésünk szeptember 15-én volt, azóta eltelt időszakról beszélünk.
 09.16-19. Párizs külvárosi részén Yerres-ben vettem részt, és köszöntőt
mondhattam a hagyományos Rákóczi ünnepségen. A megyei önkormányzat nagy
hangsúlyt fektet a Rákóczi kultusz ápolására és ennek keretében 2009 óta minden
évben részt veszünk a franciaországi emigrációjának helyszínén rendezett
megemlékezésen.
 09. 20., Miskolc, a Megyeháza adott otthont az Országos Betegjogi, Ellátottjogi,
Gyermekjogi és Dokumentációs Központ gyermekjogi felkészítő szakmai napjának,
amelyen dr. Novák Krisztina főigazgató asszony társaságában részt vettem és
köszöntöttem az óvodapedagógusokat.
 09.23-25. Torino, dr. Kovács János főjegyző úr társaságában részt vettem az AREV
Borrégiók Gyűlése UNESCO munkacsoport ülésén, melyet Terra Madre Salone del
gusto marketing termékkiállítás és vásár keretében rendeztek meg az olasz
nagyvárosban. A rendezvényen képekkel illusztrált előadás keretében
bemutathattam a nemzetközi szakembereknek Tokaj-Hegyalját, és az ott készülő
borokat.
 09.26. Kassa, részt vettem a Via Carpatia EGTC és a Külgazdasági és
Külügyminisztérium által közösen szervezett magyar európai területi társulások
2016. évi III. ETT ülésén, amelyen köszönthettem a megjelent EGTC-ket.
 09.29. Miskolc, megnyitottam a Közös Titkársággal együttműködésben a
Megyeházán megrendezett Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési
Program Információs Napot. Részletesen ismertették a pályázati lehetőségeket, erre
képviselőtársaim is kaptak meghívást.
 10.01. Tokaj, Demeter Ervin kormánymegbízott úrral a térség polgármesterei
társaságában köszönthettem a Tokaj-Hegyaljai Szüreti Napok résztvevőit.
 10.04. Miskolc, a Megyeháza adott otthont a megyei foglalkoztatási paktum
projektismertető rendezvényének, amelyet Demeter Ervin kormánymegbízott úrral
közösen nyitottunk meg. Érdemes tudni, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat, az Önkormányzati Hivatal és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal a Széchenyi 2020 program keretében 2,3 milliárd forintos képzésiés foglalkoztatási programot indított el ezen a napon.
 10.05. Miskolc, Megyeháza, az idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepségen
köszönthettem a több mint 100 fős szép korú csapatot.
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A Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom a
Közgyűlést, hogy a 2016. évi munkatervben foglalt valamennyi napirend
megtárgyalásra kerül.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a Közgyűlés
napirendjére, így a mai ülésre a következő napirend elfogadását javaslom:
1. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
kapcsolatainak 2016. évi helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

nemzetközi

2. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző
3. Egyebek
Megkérdezem, hogy a Közgyűlés tagjai részéről egyéb napirendi javaslat van-e?
Amennyiben van, kérem, szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben nincs, akkor kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendi javaslat
elfogadásáról.
23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a
közgyűlés a napirendeket elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
61/2016. (X. 13.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének
megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. október 13-ai
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
kapcsolatainak 2016. évi helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

nemzetközi

2. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
3. Egyebek
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1. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nemzetközi
kapcsolatainak 2016. évi helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés.
Külkapcsolati tevékenységünket a 2016. évben is aszerint terveztük és valósítottuk
meg, hogy fejlesztéspolitikai és a területi szerepünkből, továbbá a nemzetközi és
határon átnyúló együttműködésekből adódó tevékenységünket szolgálja.
Aktív és fejlődő gazdaságfejlesztési kapcsolatunk van a határos országokkal –
Romániával, Szlovákiával, Ukrajnával és egyre bővülnek lengyel partnermegyei
együttműködéseink is.
A Szlovákia-Magyarország Interreg V-A program első pályázati felhívásainak
megjelenésével a megvalósítás szakaszába léptünk, a Magyar-Szlovák-Román-Ukrán
határon átnyúló együttműködési programban elfogadásra került az operatív program és
felállt az Irányító Hatóság – Budapesti központtal –, a pályázati kiírások pedig a
következő hónapok operatív munkája során készülnek el.
Kiemelten aktív évet zártunk az AREV - Bortermelő régiók gyűlése tagjaként.
A 2017. évi terveinkben is a gazdaságfejlesztést, a foglalkoztatás-bővítést elősegítő
külkapcsolati tevékenységet helyezzük előtérbe.
Emellett, továbbra is aktívan részt veszünk a két határmenti program megvalósításában
és a nemzetközi szervezetekben lévő tagságunkat is céljaink szolgálatába állítjuk.
Kulturális kapcsolatainkat partnermegyéinkkel, valamint a Rákóczi hagyományok
megőrzését a jövőben is ápolni kívánjuk. Ezek alapján kérjük a beszámoló elfogadását
a tisztelt közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Beszámolót mind a 3
bizottságunk véleményezte. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi bizottság elnökét,
hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. Bizottságunk 15 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja
a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság, elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
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Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
közgyűlés. Bizottságunk 11 fővel ülésezett és 11 egyhangú igen szavazattal
elfogadtuk, és elfogadásra javasoljuk a beszámolót.
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 jelenlévő 8 tagja egybehangzóan igennel
támogatta és elfogadásra javasolta a közgyűlésnek a határozati javaslatot.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Minden bizottságtól megkapta
a támogatást. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben
kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Egy képviselőtársunk Jámbor Márk jelentkezett szólásra. Megadom a szót, parancsolj.
Jámbor Márk közgyűlési tag: Tisztelt közgyűlés, tisztelt Elnök úr. Nekem egy
szokásosan visszatérő kérdésem lenne. Olvashattuk a beszámolóban a kínai
kapcsolatokat, a kínai tőkével is megvalósítandó és Kazincbarcikára tervezett
citromsavgyárat szeretném kérdezni, hogy hol áll az ügy, lesz e a megyének citromsav
gyára? Jelenleg még egy kapavágás sem történt ebben az ügyben. Hol akadt el az ügy?
Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a kérdést. A kínai üggyel
kapcsolatban igazából Jianshing Dinggel van kapcsolatunk, ő a BorsodChemnek a
mostani elnök vezérigazgatója. Egy jó fél éves állapotot tudok mondani. Akkor az volt
az információ, hogy környezetvédelmi hatásvizsgálat van éppen előkészítés alatt, de ez
még nem került beadásra a hatóságoknak sem. Úgy néz ki, hogy kicsit megtorpant a
dolog, azt nem mondták, hogy lemondtak a beruházásról, de valamilyen oknál fogva
úgy néz ki, hogy csúszik ez a beruházás. Ennyit tudok róla mondani képviselő úr.
Lukács András képviselő úr parancsolj, frakcióvezető úr.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt közgyűlés.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye nemzetközi kapcsolatai nagyon szép és tartalmas
múltra tekintenek vissza. Úgy hiszem, hogy a jelene miatt sem kell szégyenkeznie a
mai közgyűlésnek. Ha visszagondolunk arra, hogy a 90-es évek elején Borsod-AbaújZemplén megye volt az első megye, amely fontosnak tartotta Magyarországon, hogy
kitekintsen és az új körülmények között valóban új érdemi külkapcsolatokat építsen ki
Brüsszelben az elsők voltunk, akik képviseleti irodát nyitottunk a megyék közül. Ez
hosszú éveken keresztül valóban plusz információkat plusz lehetőségeket jelentett és
valóban újszerű kapcsolatokat, testvérmegyei kapcsolatokat alakítottunk ki, viszonylag
tervezett menetrendben. A környező országokban vagy távolabbi régiókkal. Így a
német, lengyel, orosz területen, Franciaországban, Erdélyben, Szlovákiában. Valóban
egy nagyon sokszínű tartalmas kapcsolat alakult ki az elmúlt időszakban. Az igazi
módosulás változás akkor következett be, amikor a saját lehetőségeink, a megye
jogszabályi kereteinek a megváltozása megtörtént, ugye 2011-től új szerepkört kapott
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a megyei önkormányzat. Megszűnt az intézményfenntartó területe, hiszen azt
megelőzően az oktatás, a kultúra és egyéb területeken nagyon sok érdemi konkrét
kapcsolat volt intézmények között. Ma, amikor a területfejlesztés, a területrendezés a
térségfejlesztés a gazdaságfejlesztés segítése a fő feladat érzékelhető ugye az
előterjesztésből is, hogy ez a terület kapott fő hangsúlyt az elmúlt időszakban.
Természetes, hogy ez sokkal másabb, eltérőbb hozzáállást, koordinációt igényel és
nehezebben érhető tetten az a konkrét eredmény, ami megnyilvánul majd a
kapcsolatokban, hiszen ez a kamarákon, üzletember találkozókon keresztül az érdemi
vállalkozások közötti kapcsolatokon keresztül valósul meg, és érhető tetten. Éppen
ezért, én úgy hiszem, hogy érdemes lenne a következő időszakban a megyének azt
végiggondolni, ami a címben is benne van, de az előterjesztésből azért nagyon nem
derül ki, hogy a fejlesztés irányairól beszéljünk. Milyen irányba, hogyan menjünk
tovább? Mert ami ebben az előterjesztésben van, az gyakorlatilag a 2016 évi konkrét
kiutazási terv és delegáció fogadásának a terve, és azoknak a kapcsolatoknak
negyedéves, féléves ütemezése, amelyek új irányokat, új célokat nem fogalmaznak
meg. Érdemes lenne a következő időszakban ezeket az elemeket is végiggondolnunk,
mindannyiunknak közösen és elgondolni azt, hogy az új lehetőségek milyen
feladatokat jelentenek számunkra. Ezek mellett természetesen a tartalmi
együttműködések hatására konkrét eredmények születtek, mi ezeket értékeljük, és
frakciónk részéről az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadását támogatjuk.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Miklós Árpád
frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Miklós Árpád frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Mint tudjuk a
szomszédaink közül Ukrajna van a legnehezebb gazdasági és politikai helyzetben. És
így mondhatjuk, hogy az elcsatolt területek közül ott a legnehezebb a magyarság
helyzete. Beregszászon működik a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola,
amit fel kellett újítani és nagyon sok támogatás érkezett Magyarország több részéről a
felújításra. Én úgy tudom, hogy Borsod megye részéről nem érkezett. Most nem
tudom, hogy van-e erre lehetőség, hogy támogassuk a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai
magyar főiskolát Beregszászon, mert hogyha van rá lehetőség, nyílván maximálisan
támogatjuk.
A beszámolóval egyet értünk, és frakciónk részéről támogatjuk. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr, azt kell, hogy
mondjam, hogy hozzám nem érkezett ilyen jellegű kérés. Ha érkezne ilyen jellegű
kérés, akkor természetesen a közgyűlés elé hoznám ezt a részét.
Más hozzászólót nem látok jelentkezni. Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati
javaslatról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
23 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
62/2016. (X. 13.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nemzetközi
kapcsolatainak 2016. évi helyzetéről, javaslat a fejlesztés irányaira
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak 2016. évi
helyzetéről szóló beszámolót, a fejlesztés irányaira vonatkozó javaslatot és a
következő határozatot hozta:
1. A Közgyűlés elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
nemzetközi kapcsolatainak 2016. évi helyzetéről szóló beszámolót.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
2. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
nemzetközi kapcsolatok tervét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos, illetve a kiküldetési tervben foglaltak szerint
melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2017. évi nemzetközi kapcsolatok terve
2017. január 1.–2017. december 31.
közötti időszakra vonatkozóan
kiutazás

beutazás

feladat

Kassa megye, Szlovákia

kétoldalú
együttműködés,
Via
Carpatia, részvétel Megyenapon és
Nemzetközi Gazdasági Fórumon
együttműködési lehetőségek feltárása
–
részvétel
Megyenapon
és
Nemzetközi Gazdasági Fórumon
gazdasági
együttműködési
lehetőségek feltárása – részvétel
nemzetközi
vásárokon,
kereskedelem-fejlesztést
és
befektetés-ösztönzést
célzó
eseményeken
külgazdasági
együttműködési
lehetőségek feltárása – részvétel
Megyenapon
és
Nemzetközi
Gazdasági Fórumon

Rheingau-Taunus járás, Németország
Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia,
Ukrajna együttműködésben érintett területei

Hargita megye, Székelyföld, Románia
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tervezett
időpont
negyedévente

negyedévente

gazdasági együttműködés

Shandong,
Fucsien
tartományok, Kína
Párizs-Yerres,
Franciaország
Európai Szén és Lignit
Szövetség (EURACOAL)

II. Rákóczi Ferenc emlékünnepségen
való részvétel
Közgyűlésen, Végrehajtó Bizottsági
ülésen és munkabizottsági üléseken
való részvétel
Plenáris Ülésen, ill. szőlészetborászat
témában
szakmai
rendezvényeken való részvétel
Közös Monitoring Bizottságban való
részvétel

Európai Bortermelő Régiók
Gyűlése,
változó
helyszínek
Európai Unió SK-HU
2014-2020
Területi
Együttműködési Program,
változó helyszínek
Európai Unió HU-SK-ROUA
Szomszédsági
Program,
változó
helyszínek
Brüsszel, Belgium

egyéb

2017. 09.hó
2017. 01 és
06. hó
2017.04. hó,
2017.09.hó
negyedévente

Közös Monitoring Bizottságban való
részvétel

negyedévente

részvétel Régiók és Városok Európai
Hete programsorozaton.

2017. 10. hó

előre nem tervezhető

2. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 04. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem az előterjesztő Főjegyző Urat, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A
Közgyűlés 2016. évi munkaterve értelmében az október havi ülésen napirendre kellett
venni ezt az előterjesztést.
Legutóbb a Közgyűlés 2016. június 23-ai ülésén tárgyalta meg ezt a témát.
A Hivatal belső szervezeti egységeinek közreműködésével megvizsgáltuk a Közgyűlés
által hozott időközben lejárt határidejű határozatok végrehajtását, amely alapján
területenkénti bontásban csoportosítva elkészítésre került a jelentés, ennek elfogadását
kérjük a tisztelt közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a 3
bizottságunk megtárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi bizottság elnökét,
hogy ismertesse a bizottság véleményét.
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Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. Bizottságunk 15 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja
a jelentést.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság, elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, közgyűlés.
Bizottságunk 11 főből 8 igen, és 3 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra a
határozati javaslatot.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Bizottságunk a határozati javaslatot 7 igen, 0 nem és 2
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
19 igen, 0 nem és 5 tartózkodás mellett a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
63/2016. (X. 13.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt határidejű
határozatainak végrehajtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a
Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést és azt
tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

3. Egyebek
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlés tagjait, hogy az 1956os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója alkalmából tartandó ünnepi
közgyűlés 2016. október 21-én (pénteken) 16,00 órai kezdettel Bükkábrányban kerül
megtartásra, amelyre várom képviselőtársaimat. A meghívót hamarosan kézhez
kapják.
Miután egyéb jelentkező nem volt az Egyebek napirendi pontban, köszönöm szépen az
egész napos munkát. A Közgyűlés mai ülését ezennel bezárom.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke
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