Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1959-18/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2016. november 23. napján
10:00 órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

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

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

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

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

Távol:
Nyakó István, Szegedi Judit Katalin, Vécsi István
Meghívottak:
A. Országgyűlési képviselők
megjelent
1. Csöbör Katalin
nem
2. Dr. Varga László
nem
3. Riz Gábor
nem
4. Demeter Zoltán
nem
5. Hörcsik Richárd
nem
6. Dr. Mengyi Roland
nem
7. Tállai András
nem
8. Egyed Zsolt
nem
9. Gúr Nándor
nem
B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
1. Dr. Lukács Irén főigazgató
nem
C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
1. Dr. Kriza Ákos polgármester
nem
D. napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
1. Grábics Ágnes, a KSH Miskolci Főosztály vezetője (meghívó igen
szerinti 6. napirend)
2. Fejes László szakmai tanácsadó, KSH Miskolci Főosztály igen
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(meghívó szerinti 6. napirend)
3. Lipták Attila, tü. dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója (meghívó szerinti 7.
napirend)
4. Dr. Bognár Balázs, tü. ezredes, a BM OKF Kritikus Infrastruktúra
Koordinációs Főosztály főosztályvezetője (meghívó szerinti 7.
napirend)
5. Takács Norbert, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. BorsodAbaúj-Zemplén Megyei tanácsadója (meghívó szerinti 8.
napirend)
6. Dr. Varga Viktória, osztályvezető, Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési
Hivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kirendeltsége Vidékfejlesztési Osztály (meghívó szerinti 9.
napirend)
7. Csont Csaba, Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság műszaki
igazgatóhelyettese (meghívó szerinti 10. napirend)
8. Weilandics Miklós, a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóés Vámigazgatóságának igazgatója (meghívó szerinti 11.
napirend)
9. Lenártek András, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője (meghívó
szerinti 12. és 15. napirend)
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

2

igen

igen

igen

igen

igen
igen

igen

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

igen
nem
nem
igen
nem
igen
nem
nem
nem
nem

11.
12.
13.
14.

Szent István Rádió
TV2
Zemplén TV
Sajómente hírportál

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 26 fő jelen van, az ülést megnyitom.
Jelenléti szavazást kérek. Szíveskedjenek megnyomni az igen gombot.
Megállapítom, hogy 26 fő megyei
önkormányzati képviselő van jelen a
teremben,
tehát
közgyűlésünk
határozatképes.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (3a) bekezdése alapján tájékoztatom a
Közgyűlést a Közgyűlés legutóbbi ülését követően történt eseményekről és az azóta
hozott döntésekről.
Legutóbbi közgyűlésünk október 13-án volt.
 10.14. Tiszakeszi, Tállai András, államtitkár úr társaságában vettem részt a délborsodi község hagyományos idősek napján ahol köszönthettük a szépkorúakat.
 10.15., Rudabánya, Riz Gábor, országgyűlési képviselő úr társaságában vettem
részt az Országos Bányász Dalos találkozón, amelyet immáron nyolcadik
alkalommal rendeztek meg.
 10.17. Miskolc, a városháza adott otthont az 1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére a megyei önkormányzat, a városi önkormányzat és a megyei
kormányhivatal által közösen Szabadság címmel meghirdetett alkotói pályázat
kiértékelésén. A kiállítás-megnyitón dr. Kriza Ákos polgármester úr és Demeter
Ervin kormánymegbízott úrak társaságában adtuk át az elismeréseket, illetve a
megyei önkormányzat különdíjait.
 10.21. Miskolc, a Megyeháza adott otthont a POFOSZ és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat „Emlékezzünk... (1956-2016)” című kiállításnak.
A tárlat megnyitóját követően emlékplaketteket adtam át a forradalom és
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szabadságharc egykori résztvevőinek, a megtorlások elszenvedőinek, illetve a
posztumusz elismerésben részesülő hozzátartozóknak.
10.21. Bükkábrányban ünnepelhettünk együtt a kihelyezett ünnepi
közgyűlésünkön, ahol Tállai András államtitkár úrral és dr. Fazekas Sándor,
földművelésügyi miniszterrel ünnepeltünk együtt a hagyományoknak megfelelően.
10.22. Tarcal településen, a 6 Puttonyos Borfaluban mondhattam 1956-os
megemlékezés kapcsán ünnepi beszédet.
10.23. Miskolcon részt vettem a Miskolci Nemzeti Színházban tartott ünnepi
megemlékezésen, amely keretében átadták a „Miskolcért, a szabadságért ’56
díjakat, majd a színi társulat bemutatta Madách Imre: Az ember tragédiája című
művét.
10.26. Miskolc, az Őszi Pedagógiai Napok keretében óvodapedagógiai
konferenciát rendeztek itt a Megyeházán, ebben a teremben, ahol mint házigazda
köszöntöttem a résztvevőket.
10.30. Kassa, a magyar főkonzulátus és a CSEMADOK közös szervezésében
megrendezett Szabadság hét keretében bemutatták az annak idején a megyei
önkormányzat kezdeményezésére és támogatásával megalkotott A fejedelem című
musicalt. Az ünnepi alkalomból a kassai közönséget is köszönthettem.
11.03. Rátka, az 1945-ben a Szovjetunióba málenkij robotra elhurcoltak előtt
tisztelgő tárlat megnyitóján vettem részt, itt emlékbeszédet mondtam.
11.05. Miskolc, díjátadóként vettem részt a Miskolci Nemzeti Színházban az idei
megyei Prima-Díj átadó gálán.
11.06.-08. Rzeszów, vettem részt Lengyelországban rendezett „Lancuti
egyezmény 10. évfordulóján – a Via Carpatia a jelenben, a kihívások a jövőben”
című nemzetközi konferencián alelnök asszony és Szalai Szabolcs képviselő úr
társaságában képviseltük Borsod-Abaúj-Zemplén megyét. A közlekedési folyosó
megvalósításával kapcsolatban megállapodást írtunk alá, ahol Beata Szydlo,
Lengyelország miniszterelnöke is jelen volt, az aláírt megállapodást pedig ő tette
idézőjelbe a lengyel kormány tulajdonába.
11.09. Sajóvámos, köszöntöttem a II. Észak-Borsodi Fotópályázatra beérkezett
alkotásokból rendezett vándorkiállítás résztvevőit. Fontosnak tartom, hogy a helyi
értékeket az ilyen lehetőségeket is felhasználva bemutassuk, népszerűsítsük.
11.12. Sajóörös, köszöntöttem a felújított községi könyvtárt, amely az
alapszolgáltatás mellett kultúra közösségi tereként fog működni a II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtár fiókkönyvtáraként.
11.12. Edelény, Demeter Zoltán országgyűlési képviselőúr társaságában vettem
részt és köszöntőt mondtam a fogyatékosok otthona javára szervezett jótékonysági
bálon.
11.17. Miskolc, Demeter Zoltán és Riz Gábor képviselő urakkal itt, ebben a
teremben a Széchenyi Programiroda "Közel a segítség" című országos
konferenciasorozatának miskolci állomásán vettünk részt, és tartottunk előadást.
11.18. Tarcalon, vettem részt a Tarcal vezér szobor avatásán ahol a megyei
önkormányzat támogatásával, a híres tokaji boros palack is megújult és felállításra
került Tarcal településen.
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11.18. Miskolc, részt vettem a Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Területi Ruszin
Önkormányzat közmeghallgatásán, majd az azt követő adventi kulturális műsoron.
11.18. Kazincbarcika, részt vettem a "Fogd most két kezem..." címmel
megrendezett jótékonysági esten, amely bevételét a Kazincbarcikai kórház
Hospice osztályának a fejlesztésére ajánlották fel a szervezők.

A tájékoztató ennyi volt.
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, azzal a kiegészítéssel, hogy a napirendek sorrendjében változás történne
a következők szerint:
- javaslom, hogy a Közgyűlés 6. napirendi pontként tárgyalja meg a meghívóban
11. napirendként szereplő „Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2015.
évi gazdasági folyamatairól” című előterjesztést, valamint
- javaslom, hogy 14. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra a meghívóban
12. napirendként feltüntetett „Javaslat a terület- és régiófejlesztési
célelőirányzat (TRFC), a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati
fejlesztési feladatok (TEKI), a céljellegű decentralizált önkormányzati
fejlesztési feladatok (CÉDE), a települési önkormányzati belterületi közutak
burkolat-felújítása (TEUT), Térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat
(TTFC), valamint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának
támogatása (LEKI) célelőirányzatból megvalósuló egyes projektekre vonatkozó
döntésekre” című előterjesztést.
Ez alapján a további előterjesztések sorszáma is megfelelően változik.
A Közgyűlés mai ülésére így a fentiek alapján a következő napirend elfogadását
javaslom:
1. 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 a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi
belső ellenőrzési tervére
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. évi
munkatervére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
4. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről, valamint javaslat a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer
szempontjainak módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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5. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi
elkészítésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Programjának

6. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2015. évi gazdasági folyamatairól
Előterjesztő:
Weilandics Miklós, a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Adó- és Vámigazgatóságának igazgatója
7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról
Előterjesztő:
Grábics Ágnes, a Központi Statisztikai Hivatal Miskolci
Főosztály vezetője
8. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Lipták Attila tű. dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
9. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő irodájának munkájáról
Előterjesztő:
Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Északmagyarországi Regionális Iroda igazgatója
10. Tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kirendeltsége munkájáról a hazai és az Európai Uniós támogatások
folyósítása terén
Előterjesztő:
Koleszár Gábor, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének vezetője
11. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye ár- és belvízvédelmi helyzetéről
(2016. II. félév)
Előterjesztő:
Rácz Miklós, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
igazgatója
12. Javaslat a "SZÉPHALOMÉRT" Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
13. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vis maior pályázati
alapjának felhasználására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
14. Javaslat a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC), a területi
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI), a céljellegű
decentralizált önkormányzati fejlesztési feladatok (CÉDE), a települési
önkormányzati belterületi közutak burkolat-felújítása (TEUT), Térség- és
településfelzárkóztatási célelőirányzat (TTFC), valamint a leghátrányosabb

6

helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) célelőirányzatból
megvalósuló egyes projektekre vonatkozó döntésekre
Előterjesztő:
Lenártek András, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
15. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítására, és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság középtávú (2017-2020) stratégiájának elfogadására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
16. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Megkérdezem, hogy a Közgyűlés tagjai részéről
egyéb napirendi javaslat van-e? Amennyiben van, kérem, szíveskedjenek azt
megtenni. Pasztorniczky István képviselő úr parancsolj.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen Elnök úr. Az SZMSZünknek megfelelően jelezném, hogy az Egyebekben hozzá kívánok szólni. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem látok.
Kérem, szíveskedjenek szavazni az általam felolvasott napirendi javaslatról.
26 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
közgyűlés
a
napirendet
elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
64/2016. (XI. 23.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének
megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. november 23-ai
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016.
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

évi

2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi
belső ellenőrzési tervére
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. évi
munkatervére
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Előterjesztő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke

4. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről, valamint javaslat a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer
szempontjainak módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi
elkészítésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Programjának

6. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2015. évi gazdasági folyamatairól
Előterjesztő:
Weilandics Miklós, a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Adó- és Vámigazgatóságának igazgatója
7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról
Előterjesztő:
Grábics Ágnes, a Központi Statisztikai Hivatal Miskolci
Főosztály vezetője
8. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Lipták Attila tű. dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
9. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő irodájának munkájáról
Előterjesztő:
Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Északmagyarországi Regionális Iroda igazgatója
10. Tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kirendeltsége munkájáról a hazai és az Európai Uniós támogatások
folyósítása terén
Előterjesztő:
Koleszár Gábor, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének vezetője
11. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye ár- és belvízvédelmi helyzetéről
(2016. II. félév)
Előterjesztő:
Rácz Miklós, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
igazgatója
12. Javaslat a "SZÉPHALOMÉRT" Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
13. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vis maior pályázati
alapjának felhasználására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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14. Javaslat a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC), a területi
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI), a céljellegű
decentralizált önkormányzati fejlesztési feladatok (CÉDE), a települési
önkormányzati belterületi közutak burkolat-felújítása (TEUT), Térség- és
településfelzárkóztatási célelőirányzat (TTFC), valamint a leghátrányosabb
helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) célelőirányzatból
megvalósuló egyes projektekre vonatkozó döntésekre
Előterjesztő:
Lenártek András, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
15. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítására, és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság középtávú (2017-2020) stratégiájának elfogadására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
16. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint a Közgyűlés zárt
ülést rendelhet el pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat
vagy más üzleti érdekét sértené.
Javaslom, hogy a 14. napirendi pont megtárgyalása zárt ülésen történjen, amely
· a „Javaslat a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC), a területi
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI), a céljellegű
decentralizált önkormányzati fejlesztési feladatok (CÉDE), a települési
önkormányzati belterületi közutak burkolat-felújítása (TEUT), Térség- és
településfelzárkóztatási célelőirányzat (TTFC), valamint a leghátrányosabb
helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) célelőirányzatból
megvalósuló egyes projektekre vonatkozó döntésekre” című előterjesztés,
tekintettel arra, hogy ez az előterjesztés korábban is zárt ülésen került
megtárgyalásra.
Kérem, hogy szíveskedjenek szavazni a zárt ülés elrendeléséről, amelyhez minősített
többség szükséges.
26 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
közgyűlés elfogadta. Köszönöm szépen.

1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A
közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetését
eddig két alkalommal módosította. A jelenlegi módosítást a következők indokolják. A
pályázatok államháztartáson belül megelőlegezett támogatásainak teljesítéséhez
bevételi és kiadási előirányzatok megadása, a TOP 5.1.1 megyei szintű foglalkoztatási
pályázaton elnyert 349 millió Ft, a KEHOP 1.2.0 Klímastratégia pályázatára ez évben
várható összege 15 millió Ft. Megyei önkormányzatok rendkívüli pályázat átutalt
összege 19 millió Ft. A hivatal kiemelt előirányzatai közötti átvezetések az országok
népszavazás TVI költségeinek teljesülése és elszámolása miatt, a hivatal tervezett
létszámának megemelése 2 fővel a TOP-os pályázat miatt, egyéb belső átcsoportosítás
a felújításra tervezett dologi kiadás megjelenése miatt. A javasolt előirányzat
módosítások befolyásolják a 2016 évi pénzügyi terv bevételi és kiadási keresztszámait,
melynek következtében szükséges a rendelet mellékleteinek módosítása is. Ezért
kérjük a közgyűlést, hogy az önkormányzati rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot
és a mellékleteit elfogadni szíveskedjen. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a 3
bizottságunk véleményezte. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. Nem tudtam részt venni a bizottsági ülésen, de mivel alelnök úr
vezette a bizottsági ülést, és neki el kell mennie, így én fogom felolvasni a bizottság
döntését. Köszönöm szépen. Tehát a bizottság 8 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, közgyűlés.
Bizottságunk 14 fővel ülésezett, 9-5 arányban szavazott az előterjesztésről. Köszönöm.
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 a rendelet-tervezetet 5 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 rendelet-tervezet kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a rendelet-tervezet elfogadásáról, amelyhez minősített többség szükséges.
15 igen, 0 nem és 11 tartózkodás mellett a
közgyűlés a rendelet-tervezetet elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének
-

költségvetési bevételi főösszegét
finanszírozási bevételek főösszegét
bevételi főösszegét

752.877 e Ft-ban
351.624 e Ft-ban
1.104.501 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
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-

költségvetési kiadási főösszegét
finanszírozási kiadások főösszegét
kiadási főösszegét

872.635 e Ft-ban
231.866 e Ft-ban
1.104.501 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., 3., 4., 5., 6., 7., 8.
melléklete lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő
második napon hatályát veszti.
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálhatók a Mellékletek
között 04. sorszám alatt.

2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi
belső ellenőrzési tervére
Előterjesztő:
Dr. Kovács János főjegyző
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 05. 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
költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
Kormányrendelet 32. § szerint, a költségvetési szervek belső ellenőrzésről a következő
évre vonatkozó ellenőrzési tervet a belső ellenőr a tárgyévet megelőző év november
30. készíti el, amelyet a képviselő testületnek december 31-ig kell jóváhagynia. Jelen
előterjesztésben a jogszabályi előírásnak megfelelően a Hivatal 2017. évi belső
ellenőrzési tervére teszünk javaslatot, melynek jóváhagyását kérjük a tisztelt
közgyűléstől. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a 3
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. A bizottság 14 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, közgyűlés.
Bizottságunk 11-3 arányban elfogadta és elfogadásra javasolja a belső ellenőrzési
tervet.
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 9 igen egybehangzó szavazással 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.
26 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
65/2016. (XI. 23.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső
ellenőrzési tervének elfogadása
A Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi belső ellenőrzési tervére vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi
belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
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2. A Közgyűlés felhatalmazza Főjegyzőjét, hogy a 2017. évi belső ellenőrzési
tervnek az év folyamán bekövetkező esetleges módosításait jóváhagyja.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: 2017. december 31.
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 06. sorszám alatt.

3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017.
évi munkatervére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 07. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az
előterjesztéshez több módosító indítvány érkezett, amelyek kiosztásra kerültek a
képviselők részére.
Pasztorniczky István képviselő módosító indítványa a jegyzőkönyv mellékletét képezi,
megtalálható a Mellékletek között 08. sorszám alatt.
Hocza Tamás képviselő módosító indítványa a jegyzőkönyv mellékletét képezi,
megtalálható a Mellékletek között 09. sorszám alatt.
Miklós Árpád frakcióvezető módosító indítványa a jegyzőkönyv mellékletét képezi,
megtalálható a Mellékletek között 10. sorszám alatt.




Pasztorniczky István megyei önkormányzati képviselő módosító indítványának
- 1. pontját nem támogatom, mivel azt nem tartom időszerűnek.
- a 2. pontot illetően az Alapítvány átadás-átvételével kapcsolatban rajtunk
kívülálló okok miatt előrelépés nem történt, és nem rendelkezünk
információval arról, hogy mikor tudunk majd a Közgyűlésnek érdemi
tájékoztatást adni, ezért ezt nem támogatom. Természetesen amennyiben
előrelépés történik, az előterjesztés napirendre vételét javasolni fogom.
- az indítvány 3. pontját szintén nem támogatom. Ennek oka az, hogy
rendeletalkotási kötelezettségünkkel tisztában vagyunk ugyan, de ennek
végrehajtásához kellő információkkal még nem rendelkezünk.
Hocza Tamás megyei önkormányzati képviselő módosító indítványt nyújtott be,
a Szervezeti és Működési Szabályzatnak viszont formai szempontokból nem felel
meg, de tartalmi kifogások is vannak, ha gondolja képviselő úr ezt majd
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megbeszéljük. Leginkább olyan jellegű a tartalmi, hogy nem a mi felügyeletünk
alatt álló szervezetektől nem kérhetünk beszámolót, hanem esetleg tájékoztatót.
 Miklós Árpád, a Jobbik Magyarországért képviselőcsoport vezetőjének
módosító indítványát támogatom, így erről külön nem fogunk szavazni. A
szakképzés helyzetéről illetve a jövő évi szakképzés helyzetének a
megtárgyalásáról szól.
 Ezen kívül a Területfejlesztési Bizottság is elfogadott egy módosító indítványt,
ami szerint a munkaterv 2017. április 27.-ei ülésének 9. napirendi pontjában a
tájékoztatók társ-előterjesztőiként javasolják a Kormányhivatal érintett
főosztályvezetőinek is a feltüntetését.
Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A
Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése munkáját éves munkaterv alapján végzi, amelyet a
tárgyévet megelőző naptári év utolsó ülésén kell a közgyűlés elé terjeszteni. Ennek a
kötelezettségnek tettünk eleget jelen előterjesztéssel.
A Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a munkaterv összeállítása előtt
javaslatot kértünk a közgyűlés bizottságaitól, a megyei képviselőcsoportok vezetőitől,
a megyében működő területi nemzetiségi önkormányzatoktól, a főjegyzőtől, az
aljegyzőtől, az önkormányzati hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőitől és az
önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetőitől.
A benyújtott javaslatok kerültek figyelembevételre a munkaterv összeállításánál.
A határozati javaslat mellékletében foglaltak szerint a Közgyűlés 2017. évben február,
április, június, augusztus, szeptember és november hónapban rendes ülést tartana, míg
március, augusztus és október hónapban ünnepi ülésre kerülne sor. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést 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. A bizottság 14 egybehangzó igen szavazattal a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, közgyűlés.
Bizottságunk megtárgyalta ezt a napirendet és már Elnök úr ismertette szó szerint a
módosító javaslatunkat, amelyet 14 igennel támogattunk, és ezzel együtt a
munkatervet is 14 igennel elfogadtuk, és elfogadásra javasoljuk a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
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Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Bizottságunk a munkaterv elfogadását 9 egybehangzó
igennel támogatja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Pasztorniczky István képviselő úr parancsoljon.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés, Elnök
úr. Kicsit csodálkozom, hogy nem támogatta a munkatervhez benyújtott módosító
javaslatomat, ugyanis az alapvetően az 1. pontjában a Szervezeti és Működési
Szabályzatunk módosításának a lehetőségét teremtené meg azzal, hogy a februári
ülésünkre felvennénk ezt napirendre. Hogy nem részleteztem, hogy miben szeretnénk
mi módosítani a Szervezeti és Működési Szabályzatot lehet, hogy hiba volt, de most
elmondanám, és kérem elnök urat, hogy esetleg változtasson az álláspontján.
Egyszerűen arról van szó, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatunk 3-as § széles
körű nyilvánosságot teremtve intézzük a megye közügyeit. Most ehhez képest, a
Szervezeti és Működési Szabályzatnak a Függelékében foglalt képviselőcsoportoknál
nincs megjelölve az, hogy ki a képviselőcsoport vezetője, ki a képviselő csoport
vezetőjének a helyettese. Ugye még mi képviselőként sem vagyunk biztosak benne a
különböző személyi változások következtében, nincs e benne változás. De egy
kívülálló pláne nem tudhatja, és nem tudhatja meg, hogy kik a képviselőcsoportok
vezetői és helyettesei, tehát ez lenne az egyik módosítás. Még több apró módosításra is
szükség lenne. Például a tanácsnokok nevesítése, a főtanácsadói munkakörökben
alkalmazottak megnevezése, akiknek például az a feladatuk, hogy a
képviselőcsoportokkal tartsák a kapcsolatot. Tehát ilyen apróságokat szeretnénk mi
beemelni a Szervezeti és Működési Szabályzatba, ezért tettünk erre javaslatot.
A második pont az, hogy rajtunk kívülálló ok, én azt megértem. Ennek ellenére,
miután a fő tevékenységi körünk most már a megyei területfejlesztés és
területrendezéssel kapcsolatos dolgok intézése, úgy gondolom, hogy a megye
vállalkozásfejlesztésének a helyzete szintén nem lehet közömbös számunkra, tehát egy
tájékoztatót mindenképpen megérne. Főleg annak a fényében, hogy már a 2012-es
vagyonátadási kötelezettség óta gyakorlatilag nem tudunk semmit arról, hogy hogy
történt meg ennek az alapítványnak a vagyonátadása, aminek legnagyobb alapító tagja
volt a megyei önkormányzat.
A harmadik pont vonatkozásában pedig nem elegendő indoklás, számomra legalábbis
nem elegendő, hogy nincs elegendő információ. Mert 2014. január 1-én lépett hatályba
a Területfejlesztési törvénynek az a módosítása, ami számos feladatot ró a Megyei
Önkormányzatra és Közgyűlésünkre, úgyhogy azért gondoltam, hogy egy tájékoztató
ezzel kapcsolatban mindenképpen indokolt lenne. Tehát én kérném a tisztelt
Közgyűlést, képviselőtársaimat, elnök urat, hogy változtassa meg az álláspontját és
támogassa, hogy ezek a munkatervbe bekerüljenek, ezek a napirendi pontok, addigra
hátha elég információ lenne például a hármas pontban javasoltak tekintetében. Ennyit
szerettem volna. Köszönöm.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr, meghallgattam az
érveit, azt gondolom, hogy továbbra is megtartom az álláspontomat, nem támogatom.
Viszont van egy javaslatom: február 16-ai Közgyűlésünkön 11 napirendi pontot
fogunk tárgyalni. Én azt gondolom, hogyha január végén leülnek a frakcióvezetők és
úgy döntenek, hogy az SZMSZ módosítása aktuális lesz, akkor én ezt fel fogom venni
a februári közgyűlésekre, de ahhoz én azt kérem, hogy a frakcióvezetők január végén
üljenek le és egyeztessenek ebben a tekintetben. Az összes többi esetben fenntartom az
álláspontomat. Köszönöm szépen. Van e még más módosító javaslat, vélemény?
Nem látok jelentkezőt.
Kérem, szíveskedjenek először szavazni Pasztorniczky István megyei önkormányzati
képviselő módosító indítványáról.
11 igen, 15 nem és 0 tartózkodás mellett a
módosító indítványt nem fogadta el a
Közgyűlés.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni Hocza Tamás
megyei önkormányzati képviselő módosító indítványáról.
7 igen, 15 nem és 4 tartózkodás mellett a
közgyűlés nem fogadta el az indítványt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem,
Területfejlesztési Bizottság módosító indítványáról.

szíveskedjenek

szavazni

a

26 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
Bizottság módosítója elfogadást nyert.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez
kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról az előterjesztő által támogatott
módosításokkal együtt, valamint a Közgyűlés által elfogadott módosító indítványokkal
együtt.
Miklós Árpád Jobbik Magyarországért képviselőcsoport vezetőjének módosító
indítványát támogatom, így erről, majd nem kell külön szavazni a Közgyűlésnek.
Akkor a következő szavazás a módosítással, ami valójában csak a bizottsági módosító,
arról kell szavaznunk.
18 igen, 1 nem és 1 tartózkodással
elfogadta a javaslatot a Közgyűlés.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
66/2016. (XI. 23.) határozata
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Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. évi
munkaterve
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. évi munkatervéről szóló
javaslatot, és azt a melléklet szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
a munkatervben meghatározottak szerint
Melléklet

2017. február 16. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj 2017. évi
adományozására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
2. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj 2017. évi
adományozására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési
tervének elfogadására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
5. Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
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Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda
6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2017. évi szabadság
ütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
7. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2016. II. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Értéktár Bizottság elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
8. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú Gazdasági
Programjának (2015-2019) végrehajtásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda
Területés
Vidékfejlesztési
Osztály
Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
9. Tájékoztató a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási
megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című
pályázat megvalósításának előrehaladásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési
Osztály
10. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft.-nek a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. beolvadásos különválásával kapcsolatos
Végleges Vagyonmérleg és Vagyonleltár tervezetének elfogadására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
11. Egyebek
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Előterjesztések leadásának határideje: 2017. február 1.
2017. március 15.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepi közgyűlés.
Az ünnepi közgyűlésre külön program készül, amelynek elkészítéséért felelős:
Kabinetiroda
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
2017. április 27. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának
2017. évi odaítélésére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda
Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
3. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének teljesítéséről, javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
4. Éves összefoglaló jelentés a 2016. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
5. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről
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Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: TerületOsztály

és

Vidékfejlesztési

6. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Europe Direct Információs
Központ tevékenységéről
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési
Osztály
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj átadása
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Meghívott:
Országos rendőrfőkapitány
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi
Osztály

és

Pénzügyi

8. Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról,
valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a határforgalom alakulásáról
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Előterjesztő: Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye rendőrfőkapitánya
Véleményezi: valamennyi bizottság
Meghívott:
Országos rendőrfőkapitány
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőrszövetség vezetője
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
9. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal tevékenységéről,
kiemelten:
a) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdaságáról
b) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye élelmiszerbiztonsági és
állategészségügyi helyzetéről
c) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről,
különös tekintettel a közfoglalkoztatásra
d) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi
állapotáról
e) Tájékoztató a hazai és az Európai Uniós támogatások folyósításáról a
mezőgazdaság és vidékfejlesztés területén
Előterjesztő: Demeter Ervin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottja
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal érintett
főosztályainak vezetői
Véleményezi: valamennyi bizottság
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Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési,
Osztály

Jogi

és

Pénzügyi

10. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2017. április 12.
2017. június 29. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának átadása
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda,
Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetés
2017. évi odaítélésére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda
Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
3. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Tanácstól átvett
pályázatok ellenőrzési tevékenységéről
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Területés
Vidékfejlesztési
Osztály,
4. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában álló
gazdasági társaságok 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
5. Tájékoztató az őstermelői piacok helyzetéről Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Előterjesztő: Taskó József, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara
elnöke
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
6. Tájékoztató a Tisza- tó Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi tevékenységéről
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Előterjesztő: Kovács Sándor, a Tisza- tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
7. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Területi Irodájának tevékenységéről
Előterjesztő: Ujfalvi Lajos László, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ÉszakMagyarországi Regionális Területi Iroda Miskolci Irodájának
vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
8. Tájékoztató a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tevékenységéről
Előterjesztő: Strommer Dávid, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
9. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetéről
Előterjesztő: Molnár Anita, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi
Regionális Marketing Igazgatóság vezetője
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
10. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről
Előterjesztő:
a szakképzési centrumok vezetői
Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmiés Iparkamara elnöke
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
11. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2017. június 14.

2017. augusztus 20.
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Augusztus 20-ai állami ünnepünk alkalmából ünnepi közgyűlés, melyen sor kerül
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Rákóczi-lánc kitüntetés
átadására.
Az ünnepi közgyűlésre külön program készül, amelynek elkészítéséért felelős:
Kabinetiroda
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
2017. augusztus 31. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről, javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
2. Javaslat a KEHOP-120-15-2016-00006 kódszámú, „Borsod-Abaúj-Zemplén
megye klímastratégiájának elkészítése és a kapcsolódó szemléletformálási
tevékenységek megvalósítása” című pályázat keretében megyei klímastratégia
egyeztetési változatának elfogadására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Területés
Vidékfejlesztési
Osztály
3. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2017. augusztus 16.
2017. szeptember 28. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja és
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja 2017. évi
odaítélésére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: a bizottságok nem véleményezik
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Kabinetiroda
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Szervezési,
Osztály

Jogi

és

Pénzügyi

2. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2017. I. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár
Bizottság elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
3. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara 2016.
évi tevékenységéről
Előterjesztő: Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
4. 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
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
5. Közmeghallgatás
A közmeghallgatás témája: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
6. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2017. augusztus 30.
2017. október 23.
Október 23-ai nemzeti ünnepünk tiszteletére ünnepi közgyűlés, melyen sor kerül
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja
és
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja
átadására.
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Az ünnepi közgyűlésre külön program készül, amelynek elkészítéséért felelős:
Kabinetiroda
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály
2017. november 30. (Miskolc, Megyeháza Díszterme)
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső
ellenőrzési tervére
Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. évi
munkatervére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program
elfogadására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Területés
Vidékfejlesztési
Osztály
4. Javaslat a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00005 kódszámú, „Borsod-Abaúj-Zemplén
megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá,
illetve új SECAP-ok kidolgozása” című pályázat keretében elkészült
dokumentumok elfogadására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési
Osztály
5. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
6. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről
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Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: TerületOsztály

és

Vidékfejlesztési

7. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nemzetközi
kapcsolatainak 2017. évi helyzetéről
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Véleményezi: valamennyi bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Terület- és Vidékfejlesztési
Osztály
8. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2016. évi gazdasági folyamatairól
Előterjesztő: Weilandics Miklós, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-AbaújZemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóságának vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
9. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról
Előterjesztő: Grábics Ágnes, a Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Főosztály
vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
10. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Lipták Attila tű. dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
11. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében működő Irodájának munkájáról
Előterjesztő: Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Északmagyarországi Regionális Iroda igazgatója
Véleményezi: Területfejlesztés Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési, Jogi és Pénzügyi
Osztály
12. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye árvízvédelmi helyzetének alakulásáról
és folyógazdálkodásáról
Előterjesztő: Rácz Miklós, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság
igazgatója
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Véleményezi: Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
Területfejlesztési Bizottság
Elkészítéséért, illetőleg előkészítéséért felelős: Szervezési,
Osztály

Jogi

és

Pénzügyi

13. Egyebek
Előterjesztések leadásának határideje: 2017. november 15.

4. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
végrehajtásának helyzetéről, valamint javaslat a Területi Kiválasztási
Kritérium Rendszer szempontjainak módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a Közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 11. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
beszámoló első része a megjelent TOP felhívások végrehajtásának helyzetéről ad
információt, illetve közöl statisztikai adatokat. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyére
vonatkozó TOP statisztika című összefoglaló táblázat kódszám szerint tartalmazza azt,
hogy 2016. november 16. napjáig hány darab pályázat került benyújtásra, illetve
információval szolgál az igényelt támogatás összegéről és az intézkedésre eső keretről.
A TOP országos statisztikai adatokról szóló összefoglaló táblázat 2016. november 16.
napjáig támogatott pályázatok, a hatályos szerződések, valamint a kifizetések számát
mutatja. A beszámoló a megyére vonatkozóan is ismerteti a fenti időpontig hatályos
támogatási szerződéseket.
Az Önkormányzat konzorciumban a megyei kormányhivatallal és a megyei
önkormányzati hivatallal programot indított Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési
együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében címmel (TOP-5.1.1-15-BO1-201600001), amelynek az előrehaladását ismerteti a beszámoló. Ismerteti továbbá azokat a
pályázatokat, amelyek az Integrált Területi Program ütemtervének és a rendelkezésre
álló keretnek megfelelően, a 2017. évben meghirdetésre kerülnek majd.
A beszámoló bemutatja továbbá a már jóváhagyott TKKR szempontjai közül azokat a
felhívásokat, amelyek az új kiírásoknak megfelelően aktualizálásra kerültek. Továbbá
az Önkormányzat a TOP-5.3.1-16 kódszámú felhíváshoz kapcsolódóan elkészítette a
TKKR-t.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót, valamint a Területi Kiválasztási
Kritérium Rendszer szempontjainak módosításáról szóló javaslatot megtárgyalni és
elfogadni szíveskedjen.
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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 14 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 a két határozati javaslatot külön szavazta. 12 igen, 2
tartózkodás mellett a TOP eddigi végrehajtásáról szóló pályázatot elfogadta és a
TKKR javaslat módosítását pedig 9:5 aranyban fogadta el és ajánlja elfogadásra.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrend és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát ismertesse álláspontjukat.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt Közgyűlés, Bizottságunk mindkét határozati javaslatot 6 igen, 0 nem
és 3 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.
Lukács András frakcióvezető úr parancsoljon.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés egy
nagyon fontos és úgy érzem közérdeklődésre számot tartó előterjesztés vitájáról van
most szó. Elgondolkodtató, hogy gyakorlatilag a 7 éves ciklusból szinte teljes
mértékben az első 3 év eltelt és ott tartunk, hogy jelenleg az előterjesztés tájékoztatása
szerint alig van néhány pályázat, amelyben hatályos támogatási szerződés
megköttetett. Azt szeretném megkérdezni, hogy az 1.3.1.-es Gazdaságfejlesztés és
Munkerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés két projektje, mit
tartalmaz. Ez körülbelül 6 milliárd forintos összeg.
A másik picikét elgondolkodtató, hogy a megyében alig több, mint 5,2 milliárd forint
áll helyi gazdaságfejlesztési célra rendelkezésre és eddig a benyújtott pályázatok
száma az 23 db összesen a megyében és a pályázatban igényelt összeg nem éri el a
rendelkezésre álló forrásokat, források összegét. Ez többféle következtetésre nyújt
lehetőséget. Várom még természetesen, hogy mi lesz a vége ennek, de elgondolkodtató
ez. De ugyanakkor az is, hogy az ipari parkokra rendelkezésre álló, mintegy 6,4
milliárddal szemben, ott már 11 milliárdnál tartunk az igények tekintetében. Talán 1,52 évvel ezelőtt volt az ipari parkok kihasználtságáról itt előterjesztés és összességében
az fogalmazódott meg, hogy a megyében az ipari parkok kihasználtsága messze
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elmarad az országos átlagtól. Ismerjük nagyon jól, hogy ma itt Miskolc környezetében
is a rendelkezésre álló szabad területek még mindig jelentős mértékűek, ugyanakkor
további fejlesztési igények jelentősen meghaladják a rendelkezésre álló kereteket.
Azért is elgondolkodtató mindez, mert közben egy másik előterjesztésben azzal kell
szembesülni, hogy a megye egy-egy mikrotérségében, régiójában már munkaerőhiány
van és azokon a területeken, ahol a munkaerő fölösleg még rendelkezésre áll, ott nagy
valószínűséggel nem az ipari parkok, hanem a helyi kis- és közép üzemek fejlesztése
volna az igazán üdvözítő megoldás. Mindezek alapján várom Elnök úr megtisztelő
válaszát. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Más kérdezőt
nem látok. Kicsit beszéljünk világosabban akkor. 2015. februárjában fogadta el az
Európai Unió és Magyarország közös operatív programja kapcsán, hat darab operatív
programnak a működését. Tehát 2015. februárjáig esély nem volt arra, hogy bármi is
történjen ezen a területen. 2015. februárjában hat olyan operatív program nyert
elfogadást, aminek része a Területi Operatív Program, amiről beszélünk. Ekkor vált
világossá Magyarország számára, hogy az elkövetkező 14-20-as Uniós ciklusban 1231
milliárd forint felhasználható forrás fog Magyarországra kerülni Uniós támogatásként,
amiből 790 milliárd a megyei önkormányzatokhoz kerül, az összes többi pedig a
megyei jogú városoknak a forrását fogja majd gyarapítani. Tehát ez a forrás erre ad
nekünk lehetőséget. Azt gondolom, hogyha végig nézzük a pályázatok számát, az
oszlop alján látjuk, hogy 550 darab pályázat került beadásra, a meghirdetett 17
pályázati felhívásból. A 17 pályázati felhívásból már kettőnek megszületett az
eredményhirdetése, a többi 15 már pedig értékelés és elbírálás alatt van. A megyei
Kincstár befogadta a pályázatokat, a pályázókat kiértesítette arról, hogy milyen
azonosítóval fogadata be, a hiánypótlást pedig elvégezte. Úgyhogy az Irányító Hatóság
most értékeli ezeket a pályázatokat és még mielőtt a 17-es pályázatok kihirdetésre
kerülnének, természetesen megszületik a döntés és ez a pályázati felhívás le fog
zárulni. Ebben az előterjesztésben részletesen szerepel az, hogy a 17-es pályázati
felhívások milyen ütemterv alapján fognak majd megjelenni. Azok a források,
amelyek a 17 pályázatból nincsenek lefedve pályázati igénnyel, azok az összegek
megjelennek a következő évi pályázati felhívásban. Azt gondolom, amikor 77 milliárd
forint áll rendelkezésre, mint pályázható forrás és 120 milliárd a megpályázott igény,
akkor nem szerepelt olyan rosszul a megye. Tehát összességében viszont, mi csak a
tényeket írtuk le az első részben, a második részben pedig a TKKR módosításban
azokat a részeket emeltük be, amelyre az Irányító Hatóság tett javaslatot, hogy a 17-es
pályázati kiírások már ennek megfelelően jelenjenek meg. Remélem tudtam válaszolni
képviselő úrnak.
Más kérdést nem látok.
Az előterjesztéshez két határozati javaslat kapcsolódik: 1. számú és 2. számú
határozati javaslati sorszámmal.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó 1. számú határozati
javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
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22 igen, 0 nem és 4 tartózkodással a
Közgyűlés az 1. számú határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
67/2016. (XI. 23.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának helyzetéről szóló beszámolót
és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés elfogadja a fent nevezett beszámolóban foglaltakat.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a 2. számú
határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
22 igen, 0 nem és 4 tartózkodással a 2.
számú határozati javaslat is elfogadást
nyert. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
68/2016. (XI. 23.) határozata
Tárgy: A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer szempontjainak módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Területi
Kiválasztási Kritérium Rendszer szempontjainak módosítására vonatkozó javaslatot és
a következő határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer szempontjainak
módosítására vonatkozó javaslatot az előterjesztésben, és annak 1. és 2. sz.
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
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2. A Közgyűlés felkéri Főjegyzőjét, hogy a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer
szempontjainak módosításáról szóló javaslatot, valamint az 1. és 2. sz.
mellékletben foglaltakat az illetékes döntéshozó részére küldje meg.
Felelős:
Dr. Kovács János, főjegyző
Határidő: azonnal
A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálható a Mellékletek
között 12. sorszám alatt.

5. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi Programjának
elkészítésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 13. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
megyei környezetvédelmi program készítését a megyei önkormányzatok számára a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
rendelkezései írják elő.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye környezetvédelmi programja 1999-ben került
elfogadásra. A megyei környezetvédelmi program átfogó környezetvédelmi tervnek
minősül.
A program felépítése 3 főbb fejezetre bontható. Helyzetértékelés: a rendelkezésre álló
szakirodalmi, továbbá mérési és monitoring adatok összegyűjtésén és elemzésén
alapuló, indikátor-alapú állapotértékelés. Környezetvédelmi Program kidolgozása: a
második a törvény által meghatározott tartalom szerint, célállapot bemutatása,
programelemek meghatározása és bemutatása, stratégia, intézkedési terv. A harmadik,
a társadalmasítás: széleskörű egyeztetés a hatóságokkal, civil szervezetekkel, megyei
településekkel.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat - a program finanszírozásához
szükséges összeg érdekében – ezen a nyáron a megyei önkormányzatok rendkívüli
támogatására kiírt pályázat keretében sikeres támogatási kérelmet nyújtott be a
Belügyminisztériumhoz. Mindezek alapján kérjük az előterjesztés elfogadását.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot két 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 14 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: Elnök úr, Közgyűlés
Bizottságunk is 14 igen szavazattal támogatja a határozati javaslatát.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Jámbor Márk képviselő úr jelentkezett szólásra. Parancsolj.
Jámbor Márk közgyűlési tag: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés, úgy gondoljuk nagyon fontos ez a környezetvédelmi program, viszont két
elemet hangsúlyosan szeretnénk benne szerepeltetni. Eddig nem szerepelt benne a
lomizás kérdése, ami ugyanolyan környezetvédelmi problémákat vet föl, mint minden
egyéb más terület. A jogszabályi feltételek megvannak a fellépésre, de rendre a
települések közigazgatási területein marad, a lomizók által nem hasznosított hulladék.
Ez szinte minden településen égető probléma, ezért fontos, hogy szerepeljen ez is a
programban.
A másik kiemelten fontos terület a légszennyezettség kérdése. Ennek a
visszaszorítására is nagyon oda kell figyelnünk. Ugyanis friss tanulmányok igazolják,
hogy Kína után hazánkban a legmagasabb a légszennyezettség miatti halálozások
száma. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is készített egy felmérést és
kimutatta, hogy évi 8 és 14 ezer ember hal meg a légszennyezettség miatt. amiért 70%ban egyébként a lakossági fűtés is felelős. Azt láthattuk a Bizottsági ülésen a KSH
adatai szerint a negyedik legnagyobb halálozási arány megyénkben, a légzőszervi
megbetegedésekből adódik. 2015. évben, majd 900 ilyen haláleset történt. Ezért
kérem, hogy a programban a légszennyezettség mellett a lomizást is szerepeltessük,
mint problémát. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Képviselő úr ez az
előterjesztés arról szól, hogy elindítjuk a környezetvédelmi programot. Természetesen,
mint ahogy bele is írtuk, a jövő év augusztus végén szeretnénk elfogadtatni a
Közgyűléssel és addigra készre alkotni. Menet közben vannak munkaállomások, tehát
azt gondolom, hogy amikor odaérünk, hogy van már egy munkaanyag, akkor azt
behozzuk bizottsági ülésre és a bizottsági munka során lesz lehetőség arra, hogy bármi
ilyen jellegű igénye beépítésre kerüljön. Most csak arról beszélünk, hogy elindítsuk e
és az itt szereplő 13 millió forintot erre a célra szánjuk a jövőben. Köszönöm szépen.
Más jelentkezőt nem látok.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
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26 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
69/2016. (XI. 23.) határozata
Tárgy: Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi Programjának
elkészítésére
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi Programjának elkészítésére vonatkozó
javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
készítse el Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi Proramját.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy
környezetvédelmi
program
elkészítésével
intézkedéseket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
Szabályzatának megfelelően megtegye, a hozzá
aláírja.

az 1. pontban megjelölt
összefüggésben
szükséges
Önkormányzat és a BorsodKözbeszerzési és Beszerzési
kapcsolódó dokumentumokat

3. A Közgyűlés felhívja elnökét, hogy a környezetvédelmi program társadalmi
egyeztetésre bocsátandó változatát, valamint az egyeztetések lefolytatása után a
végleges program javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2017. november 30.

6. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2015. évi gazdasági folyamatairól
Előterjesztő:
Weilandics Miklós, a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Adó- és Vámigazgatóságának igazgatója
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 14. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő Weilandics Miklós
Urat és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Igazgató úr legyen szíves a mikrofonhoz jönni, SZMSZ-ünk értelmében a szóbeli
kiegészítésre 5 perc időtartamban van lehetősége. Kérem tartsa be.
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Weilandics Miklós: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés, kedves Hölgyeim és Uraim.
A napirend arról szól, hogy a megye gazdasági folyamairól adunk tájékoztatást, illetve
ezt megtárgyalja és elfogadja a Megyei Közgyűlés. Úgy gondoltam, hogy néminemű
kiegészítéssel szeretnék élni. Szeretném másrészt megköszönni a lehetőséget, hogy a
Megyei Adó- és Vámigazgatóság képviseletében szólhatunk. Tradíció újabban már,
tehát 4. negyedévben, hogy ilyen napirend megtárgyalásra kerül. Itt az
előterjesztésünkben, tehát a megküldött szakmai anyagunkban a 2015. évi társasági
adóbevallások alapján, a 2015. évi egyéni vállalkozói bevallások adatai alapján, a
magánszemélyek adóbevallásai alapján igyekeztünk képet adni a megye gazdasági
folyamatairól. Másrészt a 2016. évi általános forgalmi adóbevallások adatainak
elemzésével néminemű prognosztizációt szerettünk volna nyújtani a 2016. évi
gazdasági folyamatokról. Van egy viszonylag kis létszámú elemzési, tervezési
csapatunk már elég régóta, ilyenkor az év 3. harmadában felvillanyozódnak, nyilván
megvan nekik folyamatosan a feladatrendszerük, de ilyenkor a 3. harmadban jönnek
olyan feladatok, mint a közgyűlési előterjesztés, most decemberben lesz a TOP 100
rendezvény, tehát amikor igazán lehetőségük nyílik arra, hogy a szakmájuknak
éljenek. Most is nagy örömmel fogadták a lehetőséget, én úgy gondolom, hogy a
megküldött anyag igen-igen tartalmas, színvonalas. Nyílván a számokon alapszik.
Tehát a hozzánk beérkezett bevallásokon, adatszolgáltatásokon alapszik. Gazdasági
folyamatokról beszélünk, 2015-ös gazdasági folyamatokról, nyilván, hogy folyamatról
beszéljünk, trendről beszéljünk, az egy hosszabb időhorizontot kell, hogy
feltételezzen. Elég régóta művelik a szakmát ezek a kedves kollégáim. Igen-igen
fontos időpontnak tartják, amit tetszettek is látni az előterjesztésben a 2007.- 2008.-as
éveket, tehát amikor jött a pénzügyi vállság. Az elemzésünkben lényegében ez egy
elég fontos viszonyítási pont, a 2007-2008 év, tehát igyekszünk ahhoz is viszonyítani.
a gazdasági mutatók tekintetében összességében meg kell állapítanunk, hogy
meglehetősen nyitott a megye gazdasága. Emiatt a nyitottság miatt eléggé sérülékeny
is, tehát amikor jött a pénzügyi válság 2008.-ban, igen-igen hamar begyűrűzött és pont
a nyitottság, a sérülékenység miatt úgy gondolom, hogy teljesen érthető okokból a
kilábalás, a talpra állás is időben, nyilván egy kicsit nehezebb volt. Ezen az ábrán
látjuk az export árbevételt, a hozzáadott értéket, belföldi értékesítést 2008.-2015.
Összességében nyilván mind növekedett. Kb. 2012-2013 évektől indult meg egy
látványosabb fejlődés. Itt a belföldi értékesítés reálértéken, tehát itt vannak még
tartalékok. Az exportértékesítés tekintetében reálértéken is már növekedés figyelhető
meg 2015. évben a 2007. évhez képest. Jövedelmezőség: nyilván minden vállalkozás
teszi a dolgát profitorientáltan, legyen az kicsi, közepes, vagy nagy. Itt mát 2014-2015
években igen kedvező változás állt be. Az is igaz viszont, amit az anyagunkban is
jeleztünk, hogy itt azért néhány nagyvállalkozás, itt vegyiparra gondolok, gépiparra,
tehát olyan cégekre, amelyek egyedül, vagy egy, kettő, három is igen-igen el tudja
téríteni a megyei trendet. Igaz ez 2014-2015. évre is, ami örömteli, hogy az eltérítés
pozitív irányú volt.
A következő egy hozammutató, hogy ez miben áll az előterjesztésünkben kifejtettük.
Itt országos és megyei adatot is mutatunk. A 2014., illetve a 2015. év már azért azt
mutatja, hogy a hozammutató is lényegében fejlődésnek indult.
Saját tőke az forrás oldalról több tényezőből áll össze, de igen fontos eleme az adózott
eredmény után, tehát amit osztalékként nem vesznek ki a tulajdonosok. Tehát az
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eredményági sajáttőke képződés, mint ahogy látjuk a 2007. évi szinthez képest több,
mint 50%-al nagyobb. Ami nagyon fontos úgy a jelen, mint a jövő szempontjából, a
beruházásoknak az alakulása. A beruházási érték 2007. évhez képest azért már
jelentősen növekedett. Igaz szinte minden mutatónkra, hogy valamivel kicsit az
országos átlag alatt marad, de hát a megyénknek nagyon sok tekintetben megvannak a
maga sajátosságai.
Jóváhagyott osztalék: Itt a 2015. év az kiugró. Nyilván itt egy igen jelentős üzleti
adózás előtti eredmény keletkezett. Itt néhány cégnek a tulajdonosai úgy döntöttek,
hogy a hosszú eredménytelen évek után élnek az osztalékkivétel lehetőségével.
Létszám: Itt több létszámadatot látni az előterjesztésben, vannak KSH adatok. Itt az
üzleti szférának a létszámadatait látják. tehát nagyjából az üzleti szférában
foglalkoztatottak létszáma most kezdi elérni a válság előtti szintet. Ez igen-igen
örömteli úgy gondolom minden tekintetben.
Átlagbérek, megyei átlagbérek: Mindig volt egy elmaradásunk, mindig volt egy olló.
Az országos átlaghoz való elmaradásunk hogyha százalékosan nézzük ezt a 2017. évi
275000, abszolút nagyságba több, mint a 230000, a 2007. évi. Hogyha százalékosan
nézzük, itt jelentősen növekedett a megyei átlagbér, de hát százalékosan ez kevesebb.
Gazdasági mutatók méretnagyság szerint, az előterjesztésből is egyértelműen kijön,
ahol vannak viszonylag tőkeigényesebb ágazatok, cégeink, tehát hogyha a folyamatok
úgy alakulnak ott igen-igen jelentős eredményt tudnak produkálni. A kis-és
középvállalkozásaink tekintetében nyilván vannak még tartalékok, de azért
mutatkoznak az ő erőfeszítéseiknek is az eredményei. Megvannak a szintén történelmi
gyökerű területű különbségek is. Itt történt, hogy kistérségből átálltunk
járásszerkezetre az államigazgatásban is. Van három járás Miskolc, illetőleg
Tiszaújváros és Kazincbarcika a két vegyipari óriással, ahol úgy hozzáadott értékben,
mint a fajlagos személyi jövedelemadó mutatóban ezek kiemelkedőek és van még két
kisebb, itt az újhelyi-pataki térségre gondolok és a Mezőkövesdi Járásra gondolok,
ahol nagyjából a megyei átlagot tudják produkálni, úgy hozzáadott értékben, mint az
egy fője jutó személyi jövedelemben. Ez már 2016-ról szól, igen-igen örömteli,
negyedévenként nyilván a beérkezett áfa-bevallások képezhették az alapját az
elemzésünknek. Szinte kivétel nélkül minden egyes negyedévben növekedés
figyelhető meg az értékesítés volumenében és nyilván ott vannak az országos adatok
is. És itt van az a tábla, az a dia, ami az összes értékesítésből az exportot tartalmazza.
Itt lehet látni, hogy az exportértékesítés 2015. első negyedévhez képest megyei szinten
elég jelentős növekedést mutat, de szinte minden egyes negyedév vonatkozásában
megfigyelhető. Bízunk benne, hogy majd az éves adatok is hasonlóan pozitívok
lesznek. Nagyjából úgy gondoltam, hogy az előterjesztésünket ezzel egészíteném ki és
összességében szeretném jelezni azt, hogy az országos számokhoz viszonyítunk úgy
erőforrásokban, jövedelemben, különféle mutatókban. Nyilván itt a különbségeknek a
megszüntetése nem egyszerű feladat, illetve nem megy egyik napról a másikra sem, de
az elemzésünk is mutatja, hogy azért igen-igen kedvező trendek figyelhetők meg,
hogyha a 2014-2015. évi mutatókat nézzük, számokat nézzük, és én nagyon-nagyon
kívánom azt saját magunknak is, önöknek is, hogy nagyjából jövő ilyenkor még
kedvezőbb folyamatokról tudjon a megyei NAV beszámolni. És kívánom azt önöknek,
hogy igen-igen sok erővel, energiával segítsék elő a megye gazdaságának, illetőleg a
társadalmi szerkezetének a további fejlődését. Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen igazgató úr. Valóban a
tájékoztató több mint 60 oldal táblázatokkal, diagramokkal, valóban nagyon
informatív. Egy bizottságunk tárgyalta ezt a tájékoztatót, ez a Pénzügyi és Társadalmi
Bizottság. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét ismertesse
véleményét a Bizottságnak.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk egybehangzó 14 igen szavazattal tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Káli Sándor képviselő úr, parancsolj.
Káli Sándor közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A szokott
színvonalú, korrekt elemzést kaptuk kézhez. Én tényleg azt tudom mondani, hogy akik
ezt készítették, azok ahogyan megszoktuk tőlük nagyon becsületesen és alaposan
elemezték az elmúlt évet. A számoknak sajátossága az, hogy ezekből más
következtetéseket is le lehet vonni. Igazgató úr nyilván helyzetéből adódón is a pozitív
változatot mondta el. Én most megfontolásra javasolnám a Közgyűlés tagjainak, hogy
abból induljanak ki, ha ők mondjuk, éppen most végeztek vagy akár egy
szakmunkásképzőben, vagy a Miskolci Egyetemen, vagy a város, megyei főiskoláin,
hogy ők ezt a térséget választanák-e. Na most az adatokból és azt olvasom ki, hogy az
emberek egy része ma is és sajnos már hosszabb ideje nem így dönt és ezt sok minden
indokolja. Egyrészt az anyagból kiderül, hogy továbbra is 10%-al elmarad az átlagbér
a nemzetgazdasági átlagbértől. A foglalkoztatás bővülése is elsősorban és ez nagyon
korrekt, hogy a közmunkás foglalkoztatás bővüléséből adódik, ami azért érezhető,
hogy nyilván egy fiatal számára nem vonzó program. A gazdaság szereplőinek a
csökkenése is tovább tart. Fontos dolog az, hogy megállapítja az anyag, hogy ennek
egyik oka az az, hogy az adó-és jogszabályok szigorodtak, a kényszer és fiktív
vállalkozásokat sikerült így megszüntetni, de azért a trend az sajnos változatlan. Az is
változatlan, hogy az országos adóbevételnek a 2,7%-a az, ami itt megyénkben
realizálódik, miközben a lakosság száma azért továbbra is 6,5%. Tehát a megye
továbbra is azok közé tartozik, aki le van maradva. A legfontosabbat, amit el szeretnék
mondani és ez is az anyag része, hogy az adatokat jelentősen torzítja az, hogy két nagy
gépipari cég gyakorlatilag a volumeneknek mindegy 70%-val bír és nyilvánvaló
minden adat jelentősen torzul. Én azt tudom mondani, hogy ami a nagyon elkeserítő
dolog, de hát erről nyilván nem az anyag készítői tehetnek, hogy építőipari
vállalkozások sora a nyugati határainkon azért épít lakásokat, hogy oda KeletMagyarországról települjenek át emberek, akik azt követően majd Ausztriában végzik
a munkát, Magyarországon fognak lakni, de a képességeiket nem hazánk javára
használják majd. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen képviselő úr. Szűcs Erika
képviselő asszony jelentkezett szólásra. Parancsoljon.
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Szűcs Erika Mária közgyűlési tag: Köszönöm a szót Elnök úr. Én is szeretném
megköszönni ezt a korrekt és sokrétű előterjesztést, különösen azt, hogy 2007-hez
viszonyít, ami szakmailag másként nem is lehetséges. Politikai kommunikációban,
sajnos 2010. a válság mélypontja a viszonyítási alap rendszeresen, úgyhogy onnan
nehezen lehet objektíven tájékozódni, de szerencsére innen lehet. Három dolgot
szeretnék szóbahozni. Az egyik az, amiről az adatok árulkodnak, és mindenképpen el
kell gondolkodnunk. Én úgy gondolom, hogy egy tájékoztatónak nem csak az a célja,
hogy az ember informálódjon, hanem, hogy kösse azokhoz a célkitűzésekhez, amit a
Megyei Közgyűlésnek szolgálni kell a munkájával, ha ezt össze akarom foglalni, azt
mondanám, a térség felzárkózás és a térségen belüli kiegyenlítődés. A felzárkózásnak
vannak jelei, a kiegyenlítődésnek pedig nincsenek jelei. Tehát az teljesen egyértelmű
és számomra is megdöbbentő volt, hogy például a megyei tőkeállomány 80%-a három
járásban van és 20%-a van a másik 13-ban. Tehát nyilvánvaló, hogy ilyen
tőkeszerkezettel nehezen elképzelhető az, hogy ezekben a térségekben a jövőben
komoly fellendülés következzen be. Ezt azért mondom, mert az előző napirendben a
TOP-ról kicsit még látatlanban tájékozódtunk, akkor amikor majd konkrét
pályázatokkal is megismerkedünk és nemcsak a TOP, hanem a vidékfejlesztés és a
GINOP és egyéb pályázatoknál. És én azt gondolom, hogy érdemes lenne megyei
önkormányzati szinten vagy a Megyei Fejlesztési Ügynökség szintjén egy olyan
elemzést elvégezni, hogy a pályázatok mennyiben fognak segíteni például ennek a
nagyon torz tőkeszerkezetnek a javulásában, azzal, hogy a beruházások olyan
területeken is felfutnak és olyan ágazatokban, amelyekben például itt a vendéglátás
van ebben az anyagban megemlítve, ahol visszaestek, holott a turizmus és a
vendéglátás elvileg kéz a kézben jár. A másik dolog az, hogy meglepő, hogy a
jelenlegi kormányzati gazdaságpolitikának a fő üzeneteivel ellentétes részletekre derül
fény. A politika fő üzenete, hogy a termelő szféra, a termelő szféra, a termelő szféra.
Ezek az adatok azt mutatják, hogy a termelő szférában a foglalkoztatotti létszám
csökkent. Ezen belül különösen fontos üzenet a mezőgazdaság, amely a vidékfejlesztés
tekintetében önmagában, mint élelmiszertermelő ágazat van felfogva, mezőgazdaságés élelmiszeripar. Mikor tavaly arra kértek, hogy nézzük meg a járásoknak az integrált
területfejlesztési programjait, akkor én ezt megnéztem és meg is írtam, hogy az én
elmúlt néhány évtizedes tapasztalatom alapján a mezőgazdaság önmagában és főleg,
mint élelmiszertermelésnek a háttere - csak így fölfogva - nem lesz képes a vidék
foglalkoztatási gondjait megoldani. Én azt gondolom, hogy ez az anyag erre nagyon
világos választ ad, hol emelkedett a foglalkoztatotti létszám a szolgáltatásban, meg a
nem anyagi ágakban. A másik fontos dolog a keleti nyitás. Mit mond ez az anyag?
Tovább nőtt az Európai Unióba történő értékesítés. Tehát én azt gondolom, hogy
adódnak olyan következtetések, hogy vagy a kormányzati törekvés igaz, és itt
nincsenek rendben a dolgok vagy lehet, hogy országos szinten a gazdaságpolitika nem
eléggé differenciáltan tükrözi az adottságokat, a lehetőségeket és a valóságot. A
harmadik dolog, amivel foglalkozni szeretnék az az osztalékképzés. Legalább négy
oldalon keresztül van ez elemezve és azért mégis csak az az üzenete, hogy ezek a
külföldiek elviszik az itt megtermelt profitot. Nekem az a személyes véleményem,
hogy amíg 800 millió forintos sporttámogatásért cserébe lehet szerezni 10 milliárd
fejlesztési adókedvezményt, addig így is lesz, mert amíg fejlesztési
adókedvezménnyel, meg Uniós támogatással lehet a tőkét növelni nem pedig a
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megtermelt jövedelemből, addig ki fogja venni, mert miért ne venné ki. Úgyhogy ezen
egyelőre nem érdemes vekengeni, Mészáros Lőrinc az Adrián vesz villát, meg jachtot
az egyáltalán nem hazai felhasználása az osztaléknak. Tehát azt gondolom, hogy az
osztalékképzés nem ebből a szempontból izgalmas, hogy külföldi vagy hazai veszi ki
az osztalékot és mennyit, hanem hogy a beruházásokra ez milyen hatással van, hogy ez
csökkenti a beruházásokat vagy pedig változatlanul hagyja, vagy ennek ellenére nőni
tud és akkor ehhez képest az összes többi jövedelmezőség kérdése. Aki ezt megtudja a
piacon teremteni magának, az természetesen azért fektetett be, hogy utána osztalékot
vegyen ki. Az egy főre jutó bruttó jövedelem 2010. óta romlik, írja az anyag és minden
anyag azt tükrözi, hogy elvándorlás van. Én nem tudom. Ez a minimálbér növelés ez
nagyon fontos, de azt kell mondanom, hogy a legkevésbé képzett, a legkevésbé mobil
társaságot itt tartja, ha ennek nincs kihatása a magasabb képzettségűekre, nem
emelkedik a bér, akkor egyre romlani fog a helyzet, mert a legképzettebb, a
legmobilabb, a legtöbbre képes az megy el és itt szépen marad az, aki nehezen
kezelhető és akkor finoman fogalmazom, elsősorban munkaerő-piaci szempontból. Azt
gondolom, hogy ennek az anyagnak az üzeneteit meg kell próbálni értelmezni és
elsősorban a következő években a pályázatok, a pályázatok eredménye és annak
nyomán várható változásokkal összefüggésbe hozni és meg kell próbálni egy
komplexebb képet alkotni, mert ez az anyag nagyon jó. És van egy kérdésem
Weilandics úrhoz, hogy azt vegyem komolyan, ha jövőre elfelejtem befizetni az adót,
akkor nem megbüntetnek, hanem megsimogatják a fejem, és jönnek nekem
megtanítani, hogy hogy kell az adóbevallást kitölteni? Mivel a kommunikációból ezt
vettem le, hogy tulajdonképpen a jövőben büntetlenül el lehet felejteni az adó
bevallását és befizetését. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen képviselő asszony. Biztos, hogy
nem így lesz, mert eddig sem így volt. Ez nem arról szól. Egy kérdés volt, majd
igazgató úr megválaszolja. Csiger Lajos frakcióvezető jelentkezett szólásra.
Parancsolj.
Csiger Lajos frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Amint vártuk a
korrekt beszámoló, az adatok, azok egy politikai bírálat alapját képezhetik, vagy
képezik az ellenzék számára. Vagy talán a mai Kormány nem tesz meg mindent, vagy
a mai politikai vezetés a problémáknak a feltárására, vagy kivédésére. Azért itt 2007.től vannak bemutatva a számok és látszik, hogy milyen stagnálás volt abban az időben
és mennyire lesújtotta az országot a világgazdasági válság, mennyire sérülékeny volt
és hát enyhén szólva azt kihozni ebből a mai helyzetből. Itt most mi is mondhatnánk
azt, hogy milyen okok vezettek ide, az előző Kormányoknak milyen
gazdaságfejlesztései, vagy gazdaságfejlesztési elmaradásai, illetve azt, hogy az egész
szolgáltató szektort ’95-ben privatizálták és annak a haszna az mind kivándorolt az
országból, vagy nagy része. Persze tulajdonos arányban. És azért itt ebben a teremben
volt egy olyan statisztika, amit nem mi készítettünk, hanem a világhálón található fönt,
hogy az országokból való pénzkivonásban Magyarország nagyon előkelő helyen van.
Ha jól emlékszem harmadik helyen, kicsi ország létére. Tehát, ha ez nem jött volna
létre, lehet, hogy jobban állnánk anyagilag lehet, hogy magasabbak lennének a bérek.
Azoknak mondani ezt, hogy ez most nem jó, akik esetleg előidézték ezt, egy kicsit
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furcsa. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek tudnia kell, hogy egykor mit tett, mit
gondolt ebben a gazdasági irányításban. Persze lehet most okosnak lenni, hogy most
hogyan kellene tenni. Biztos, hogy ezt kell levonnunk ebből az elemzésből, hogy az
elvándorlás miért van. Azért mert alacsonyak a bérek, azért mert nem történt ebbe a
térségbe befektetés nagyon hosszú ideig. Tehát akkor, így csak a közmunka, vagy az a
réteg tud megélni, aki ilyen feladatokat lát el, ami nem a krémje a gazdaságnak és a
munkaerőnek. Van két vegyipari cég, aki a nagyját elviszi a hozzáadott értéknek, vagy
pedig az osztaléknak, vagy pedig bármilyen más mutatónak. Ez is egy olyan mutató,
hogy kiegyensúlyozatlan itt a gazdasági szerkezet és én úgy gondolom, hogy ebben az
ügyben éppen majd ezek a fejlesztések, ha elindulnak, illetve az a szándék, hogy
gazdasági fejlesztések történjenek az európai pénzekből ezeket kell levonni, hogy ez
helyes ez a törekvés, és hogyha ezt meg tudjuk valósítani, akkor fogunk tudni
enyhíteni azon a különbségen, ami az ország nyugati fele és keleti fele között van. Hát
hogy a fejlett nyugati társadalmakhoz képest, mikor fogjuk elérni azt az
életszínvonalat, azt szerintem még senki nem tudja megmondani, de azért látni kell azt
is, hogy mi vezetett ide. Az, hogy nem tudtunk időben erős gazdaságot létrehozni,
saját tulajdonú gazdaságot működtetni. Úgyhogy én egy kicsit erre szeretném felhívni
a figyelmet, hogy lehet mutogatni a mai politikára, de ezt tényleg több év távlatából,
hosszú távlatból és az összes intézkedést figyelembe véve kell megtenni. Lehet azt
mondani, hogy most ez van és akkor mi vezetett ide? Úgyhogy így gondolom, hogy ez
a beszámoló erre okot ad, hogy politikailag támadás érje esetleg a mai Kormányt, de
én azt gondolom, hogy nincs jogalapja ennek és ezt egy kicsit visszautasítom.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen frakcióvezető úr. Pasztorniczky
István képviselő úr jelentkezett szólásra. Parancsolj.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Egy rövid kérdés, illetve
egy bizonyos területre szeretnék én rákérdezni. Én nem találtam az anyagban
semmiféle utalást a gazdaság egy szektorára, ami az utóbbi években virágzott fel,
idézőjelben mondom a felvirágzást, futott fel. ez pedig a szociális szövetkezeteknek a
területe, ami Nyugat-Európában évtizedek óta jól működő vállalkozási forma. Éppen a
hátrányos helyzetű térségeknek a foglalkoztatási helyzetében segítene. Erre
vonatkozólag lenne a kérdésem, hogy ez a terület hogy működik. Érzésünk szerint nem
úgy, ahogy kéne neki. Erre utal az a bizonyos Voldemortként elhíresült eset, vagy ügy.
Újabban szintén korrupcióval foglalkozó lapok mutatnak rá, hogy ez a gazdasági
szektor, ez a szociális gazdaság, ez nem igazán úgy működik, ahogy kéne neki. Ennek
az ellenőrzésével foglalkozik-e az igazgatóság. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen. Más képviselőtársam nem
jelentkezett szólásra, igazgató úrnak adom meg a szót. Igazgató úr akkor két kérdés.
Jövő évi adóbevallást, ha elmulasztaná a képviselőasszony megtenni, akkor milyen
retorzió fogja érni, mert mi mindannyian meg fogjuk csinálni. Illetve a szociális
szövetkezetek kérdése a képviselő úr részére.
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Weilandics Miklós: Tehát ami információim vannak, nyilván annak alapján annak a
figyelembevételével fogom a válaszokat megadni. Az adózók simogatása először.
Feltételezem képviselő asszony, hogy erre a támogató eljárásra gondol, ami
lényegében a héten vagy a múlt héten kapott publicitást a sajtóban. Valójában az
adózás rendjéről szóló törvényben ez az eljárás beemelésre került. Gondolom, hogy ez
így első hallásra olyan furcsa gondolatokat ébreszthet az emberben. Nyilván teljesen
egyértelmű és ezt Őn is nagyon jól tudja, hogy úgy Borsod megyében, meg más
megyében, mi elsősorban a végrehajtásban kell, hogy jeleskedjünk, tehát a jogalkotás
nem a mi szintünkön történik, de egyébként nem akarom a kérdést kikerülni. Tehát
tettük mi ezt már ebben az évben is, szerintem a korábbi években is, csak így ekkora
sajtópublicitást nem kapott és ez most törvényi szintre lett emelve. Visszakérdezek.
Aki jogkövető magatartást tanúsít, tisztességesen, becsületesen fizeti az adóját, ne adj
Isten még nagy adózó is, én el tudom vállalni, be tudom vállalni, miért ne simogassuk
azt? Nyilván mindenki emberből van, mindenütt emberek dolgoznak, a legnagyobb
odafigyelés mellett is lehetséges az. Tehát hogyha kimegyünk egy vizsgálatra, nem
utólagos vizsgálatra és azt látjuk, hogy nem teljesen úgy sikerült a jog követése, mint
ahogy az a jogszabályokban le van fektetve - ebben az évben is volt már ilyen - hogy
akkor megnéztük, megtárgyaltuk vele, és hogyha hajlandóságot mutatott a
jogkövetésre és partner volt ebben, akkor nem mentünk el az utólagos vizsgálatig,
hanem önellenőrzésre szólítottuk fel. Ő kimunkálta az eredeti bevallásához képest, azt
felülvizsgáltuk és itt, amit meg tud nyerni, nyilván az adóbírságot, késedelmi pótlékot
meg tudja nyerni és lényegében az adóbevétel ugyanúgy befolyik a költségvetésbe. De
nyilván benne van az is ennél a törvényhelynél képviselő asszony, hogy ezt csak
azokkal fogjuk tenni, meg csak azokkal szemben érvényesíti ezt a támogatást a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, akik partnerek lesznek abban. Tehát, hogy saját
maguktól tegyék meg azt a korrekciót és tegyenek eleget jogszerűen az
adókötelezettség teljesítésének, nemcsak a bevallásának, hanem a befizetésének is. Aki
nem lesz partner ott nyilván határozottan a klasszikus eszköztárunkat fogjuk használni,
a klasszikus, tradicionális eszköztárunkat, meg szigorunkat.
A másik kérdés vonatkozásában. Néhányszor én is átolvastam az előterjesztésünket.
Jeleztem is, hogy megörültem, hogy ilyen kiváló elemzői garnitúránk van, ezt
vállalom, tehát a minősítést is. Most ennél az előterjesztésnél képviselő úr, nem volt
szempont, hogy most a szociális szövetkezetekkel külön foglakozzunk. Itt a társasági
adóbevallások, személyi adóbevallások alapján készítettük el az anyagunkat 2015. év
vonatkozásában. 2016. évre tettünk némi előrejelzést a beérkezett áfa-bevallások
alapján. Tematikus beszámoló volt. Természetesen akár a célellenőrzéseink, akár az
utólagos vizsgálataink alapján biztos, hogy vizsgálunk szociális szövetkezeteket is. Ha
majd ilyen jellegű fölkérés érkezik akár szociális akár más tekintetben, nyilván az
adótitok sérelme nélkül meg fogjuk adni az ugyanilyen szükséges tájékoztatást.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen igazgató úr. Valóban nem volt
eddig sem gyakorlat, hogy külön beszéltünk a Zrt.-kről, Nyrt.-kről, Kft.-kről, nonprofit
szervezetekről. A tájékoztatást azonban valóban megkaptuk én azt gondolom, jó
színvonalon. Több képviselőnek a hozzászólását nem látom.
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A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
24 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
tájékoztatást a jelenlévők elfogadták, mert
időközben a 26 fős Közgyűlési létszám 24
főre csökkent.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Igazgató úr köszönjük szépen.

7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének
alakulásáról
Előterjesztő:
Grábics Ágnes, a Központi Statisztikai Hivatal Miskolci
Főosztály vezetője
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 15. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm Grábics Ágnes Asszonyt, a Központi
Statisztikai Hivatal Miskolci Főosztály vezetőjét és a vele együtt érkezett, Fejes László
Urat, szakmai tanácsadót.
Felkérem Grábics Ágnes Főosztályvezető Asszonyt, hogy amennyiben szükségesnek
találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Grábics Ágnes: Nem kívánom kiegészíteni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy
bizottságunk tárgyalta, a Pénzügyi és társadalmi Bizottság. Megkérem a Pénzügyi és
Társadalmi Bizottság elnökét ismertesse a Bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés bizottságunk a tájékoztatót 8 igen, 4 nem, 1 tartózkodás mellett
tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Pasztorniczky István képviselő úr, parancsolj.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés
azt gondolom, hogy nem lehet hozzászólás nélkül hagyni azt az előterjesztést, ami az
országgyűlési frakciónk szerint az ország egyik legsúlyosabb problémája, a
demográfiai helyzet. De ha rátekintünk a megyénkre és a szűkebb pátriámra,
Sátoraljaújhelyre, akkor azt mondom, hogy ez hatványozottabban érvényes és tragikus.
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Sátoraljaújhely nevesítve van az anyagban, mint a legnagyobb vándorlási veszteséget
elszenvedett település. Meg szeretném köszönni az objektív és sokrétű anyagot, amit
kaptunk és természetesen a beszámolót el tudjuk fogadni, a benne foglalt és riasztó
anyagokat nem tudjuk elfogadni. És azt gondolom, hogy itt is és minden évben nem
csak ilyenkor, de máskor is és nem csak nekünk, hanem a Fidesz frakciónak is
kongatni kell a vészharangot, ami a perifériára szorult területeknek a demográfiai
helyzetét illeti. Itt sajnos a Kormány, Kormányok úgy mondanám, a jelenlegi
Kormány és az előző Kormányok is magára hagyták ezt a térséget és ez tükröződik
sajnos abban a vándorlási tendenciában, ami már lassan a tatárjáráshoz vagy hasonló
háborús veszteséghez fogható. És ami nemcsak az elmenők számára tragikus, hanem
az itt maradóknak is, hiszen ezáltal, hogy ekkora népességcsökkenés történik a
területünkön, ezáltal az ingatlanjaink eladhatatlanná válnak, gyakorlatilag a
vagyonunk, ingatlanvagyonunk is leértékelődik és ez mindenkit egyformán súlyt. Ez is
oka többek között annak a gazdasági helyzetnek, ami nem túl kedvező. Úgyhogy én
csak ennyit akarok elmondani, mint nevesített térség, sátoraljaújhelyi térség, hogy
szükség lenne arra, nyilván nem rajtunk múlik, nem a helyi önkormányzatokon, nem a
megyei önkormányzatokon, kormányzati szinten kellene erről dönteni, hogy
fokozottan pozitív diszkriminációban részesítsék ezeket a határ menti térségeket, amik
különben el fognak néptelenedni. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Miklós Árpád frakcióvezető úr
jelentkezett szólásra. Parancsolj.
Miklós Árpád frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Én is
áttanulmányoztam a beszámolót, nyilván el fogom fogadni, mert ha nem fogadom el is
a tény, az tény marad, de az itt leírtak elkeserítőek. Tehát a jövőre nézve tragikusak.
Hiszen én tanár vagyok és meg vagyok győződve, hogy a jó oktatás politika akkor fog
érvényesülni és akkor lesz jó oktatás, hogyha a demográfiai helyzet is javulni fog, mert
a demográfiai helyzet egyértelmű alapja annak, hogy az oktatás is normális legyen.
Tehát ennek tudható be, hogy már az oktatásnál is ott tartunk, én már 2016-ban, ebben
az évben már olyan tanítványommal is találkoztam, aki például matematikából arra
sem tud válaszolni és eladó lesz, tehát eladó szakmunkásról van szó, hogyha két tábla
csoki 600 forint, akkor egy tábla csoki hány forintba kerül. Itt már egy matematika
tanár azt sem meri megkérdezni, hogy hívnak, mert valószínű arra sem tud válaszolni,
aki az előzőre nem. És itt ha megnézzük a statisztikai adatokat, lehet mondani
összehasonlítva a régiekkel, lehet, hogy van javulás. Például mondhatjuk, hogy 100
élve születettre, 40 abortusz jut a leírások alapján, hogy akkor ez javulás, meg egész jó
tendencia, persze sokkal jobb, mint a ’60-as évek elején volt, hogy született
Magyarországon 130 ezer gyermek és elkapartak 220 ezret. Hát ehhez képest persze
sokkal jobb az, hogy 100 élve születettre, ami 100 ezer alatt van, persze
összlétszámban Magyarországon, csak 40 abortusz jut. Az is elkeserítő, hogy országos
átlagban itt nézem, hogy 2015-ben a gyermekeknek a 40%-a házasságon kívül
született, de Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 62%-a született házasságon kívül.
Most persze lehet azt mondani, hogy demokrácia van, miért ne születne házasságon
kívül, de én azt mondom, hogy én meg vagyok győződve arról, ha nekem nincs egy
szerető édesanyám, mellette egy szigorú apám én egy munkakerülő, segélyért
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ácsingózó emberré váltam volna. Ahhoz, hogy ide jutottam, ahhoz kellett egy
határtalanul szerető édesanya és egy szigorú apa, aki engem demokratikusan nevelt,
mert válaszút elé állított, elvitt Lyukóbányába és megkérdezte, hogy tanulni akarsz
fiam, vagy ide jössz csákányozni. Én demokratikusan eldöntöttem, hogy inkább
tanulok és ha rossz jegyet vittem haza megkérdezte, hogy mi van meggondoltad
magad? Nem azt mondta, hogy hülye tanár miért adott egyest, hanem azt mondta, ha
meggondoltad magad jössz csákányozni. Én azt mondtam, inkább kijavítom a
jegyeket. Tehát itt nekünk ezért a családpolitikát át kell alakítani és igenis nekünk azt
kell támogatni, ami a köznek érdeke. Nekem van olyan tanítványom, de ezek elrettentő
példák, kilencedikesek, nem tanulnak semmit, nulla a tudásszintjük, lógnak, de nagyon
szerelmesek egymásba és ezért lógnak. Ha szerelmüknek megszületik a gyümölcse,
akkor nyilvánvaló, hogy a mi adónkból kell eltartani a házasságon kívül született
gyermeket, az apjával, anyjával együtt. Tehát, hogy ez hova fog vezetni, nyilvánvaló
orvosilag mindent meg lehet oldani, mert már olyan tanítvánnyal is találkoztam –
megint csak, hogy tudjon róla mindenki -, hogy diszkalkulia miatt fel van mentve
matematikából, diszgráfia miatt fel van mentve idegen nyelvből és magyarból, de
mégis érettségizni fog. Mondom, hogy? Mondja: rajzból helyette. Mondom, ha így
haladunk és ilyen lesz a statisztika el fogjuk érni, hogy a disznómat is le fogom tudni
érettségiztetni, mert doktor úrtól szerzek egy papírt, hogy számolási problémái vannak,
diszkalkuliás, meg írni sem nagyon tud szegény disznó, tehát diszgráfiás is, helyette
röfögéstanból leérettségiztetjük és akkor az ónodi vásárban feláron el tudom adni.
Tehát azért ne jussunk már idáig, ehhez bizony tenni kell, mert minden mindennel
összefügg és itt igenis pozitív diszkriminációban kell részesíteni azokat akik tanulásra
és munkára tudják nevelni a gyermekeiket és olyan családot tudnak teremteni a
gyermekneveléshez, amiből van jövő és tudnak nyugdíjat fizetni majd a későbbi
nyugdíjasoknak és azokat, akik csak arra valók, hogy a segélyeket szaporítsák, a
segélykérők számát, azt nem fontos támogatni a szaporodásukban, mert ennek tragédia
lesz a vége. Mint üzenet a mának és a jövőnek, annak szántam a beszédemet.
Természetesen elfogadjuk, igennel fogok szavazni a beszámolóra, mert ez a helyzet,
ami le van írva. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Szólásra
jelentkezett Nyeste László képviselő úr, megadom a szót. Tessék parancsoljon.
Nyeste László közgyűlési tag: Köszönöm szépen a szót Elnök úr. Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Nem értem, hogy az előző hozzászólás hogyan kapcsolódott ehhez
a napirendhez és nem is igazán tudtam követni megmondom őszintén. Mert inkább itt
az a lényeg, amit az előző hozzászólásában Káli Sándor és Szűcs Erika is elmondott,
hogy vannak bizonyos tendenciák, vannak bizonyos mutatószámok, amelyek minket
nyilvánvalóan cselekvésre kell, hogy ösztönözzenek. És ha van egy közös
gondolkodás ezekről az adott problémákról, legyenek azok gazdasági folyamatok,
vagy éppen demográfiai folyamatok, annak nyilvánvalóan szerintem az kell, hogy
legyen a végső értelme, hogy ezeket a mutatókat, ezeket a folyamatokat, ezeket a
tendenciákat, hogyan tudjuk beilleszteni a cselekvési tervekbe és cselekvési
programokba, amelyek egyébként arra hivatottak, hogy azokon a rendkívül szomorú
adatokon, amelyeket egyébként itt látunk tényszerűen, azokon hosszabb távon

44

változtatni lehessen. Persze itt nyilván lehet azt mondani, hogy Borsod-AbaújZemplén megyének a népesedési viszonyai, meg a gazdasági viszonyai rengeteg
problémával küzdenek és hosszú évtizedekre nyúlnak vissza és azóta sem sikerült
ezeket a problémákat megoldani. Már a rendszerváltás óta ezek a problémák
jelentkeztek és nyilván, mint válság régió ezek a gondok gyakorlatilag az elmúlt
időszakban is eszkalálódtak. De hát az elmúlt években azért voltak nagyon komoly
programok, voltak nagyon komoly lehetőségek az előrelépésre és azt látom ezekből a
demográfiai mutatókból, a különböző számokból, hogy ezeket a tendenciákat
nemhogy nem sikerült megállítani, hanem ezek a tendenciák romlottak. Ha
megnézzük, mondjuk a foglalkoztatási mutatókat, akkor a foglalkoztatottsági mutatók
jelentős mértékben elmaradnak az országos átlagtól, mintegy 10% körüli csökkenést
mutatnak és persze ezekben a foglalkozási mutatókban benne vannak azok a számok
is, amik a közfoglalkoztatást jelentik és ha ezeket leszámoljuk, akkor még elkeserítőbb
számok jönnek ki. Na most, nyilván ezzel is kezdeni kellene valamit. Ezzel a
lehetőséggel is nyilvánvalóan élni kellene, ami most kialakult az országban, hogy
nagyon komoly munkaerőhiány van már a legegyszerűbb foglalkoztatási csoportokban
is, melyek nem igényelnek egyébként komoly szakképesítést, már nem találnak a
cégek munkaerőt. És igaz már ott tartunk ma akár Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
is, akár Mezőkövesden, akár más városokban is gondolom ez tendencia, hogy
különböző hangos autók járják a városokat, hogy munkaerőt toborozzanak a felvidéki
vagy szlovákiai vállalkozásoknak, amelyek egyébként sokkal jobb bér és egyéb
viszonyokat tudnak ajánlani a szakképzett, vagy alacsony szakképzettségű, vagy
szakképzettség nélküli munkaerőnek, mondjuk operátori, vagy egyéb betanított
munkára. Nyilván itt azért van egy nagyon komoly társadalmi réteg, amelynek a
munkaerő-piaci mobilitását, egyébként persze, amikre programok is vannak, meg
kellen indítani, be kellene lendíteni és meg kellene tudni oldani azt is, hogy ezeket a
csoportokat az elsődleges munkaerő-piacra át kell áramoltatni valamilyen
megoldással, hiszen ezekre a csoportokra óriási szükség van. Ha megnézzük itt az
összetételét egyébként a megyének, hogy hol élnek legtöbben, akkor itt látható a
számadatokból igaz, hogy nyilvánvaló, hogy egy tömbben Miskolcon él a megye
mintegy 25%-a és a kisközségekben él a megye lakosságának, mintegy 40%-a. Tehát a
legnagyobb részarányt a kistelepülések lakossága képviseli és mivel itt nagyon komoly
infrastrukturális és egyéb hátrányokat kell elszenvednie, természetesen kénytelen
először a városokba, majd a későbbiekben nyilván a megyehatárokon túlra, az ország
nyugati részére, vagy éppen Európa más részére vándorolni, hogy ott a munkaerejét és
a lehetőségeit sokkal jobban tudja érvényesíteni és jobban tudja piacosítani. A másik
egyébként, ami szerintem nagyon lényeges és komoly számadat és itt az országos
átlaghoz képesti elmozdulást kiválóan mutatja, hogy a születési adatokkal
kapcsolatosan vannak kiváló statisztikai mutatók. És számomra az volt a
megdöbbentő, hogy az országos átlagnak a kétszerese a gyermekszülést vállaló,
alacsony iskolai végzettségű nőknek az aránya és az értelmiségi, vagy diplomás
hölgyek, akik gyermeket vállalnak azok, meg pontosan feleannyian vannak Borsod
megyében, mint az országos átlag. Nyilván ezzel az adattal is kezdeni kell valamit. Ez
az adat is mutat nyilvánvalóan egy helyzetet, egy tényt, amelynek természetesen egy
cselekvési program kellene, hogy legyen a következménye. Hiszen ha látjuk azt, hogy
ezek a fiatalok eleve olyan családban fognak felnőni, amely hosszabb távon nem tudja
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biztosítani azokat a körülményeket és lehetőségeket, amelyek az ő mobilitásukat és
felzárkózásukat tudja megindítani, akkor erre programokat kell ezekben a
kistelepüléses régiókban megvalósítani és meg kell oldani a képzés, a fejlesztés révén,
hogy ezek a fiatalok ne munkakerülők, hanem ezek a fiatalok a későbbiekben hasznos
tagjai legyenek a közösségnek és hozzá tudjanak járulni a megye fejlődéséhez és
természetesen a saját boldogulásukhoz is és elsősorban itt a megyében. Nyilván erre
kellene törekedni. Én azt látom és az a szomorú tendencia ebben az egész
folyamatban, hogy érzékelhető elmozdulást az adatok nem mutatnak. És hiába vannak
ezek a programok, hiába vannak jól megfogalmazva, hiába vannak ezek a pénzek ide
csatornázva lényegében véve érzékelhető változást ezek ebben az időszakban nem
jelentenek. Én abban bízom egyébként, hogy a következő időszakban ezek változni
fognak és nyilván ez mindannyiunk közös érdeke, hogy ez a fejlődés meginduljon,
meg tudjuk akadályozni az elvándorlást és tényleg jövőt tudjunk mutatni a következő
generációnak egy olyan hozzáállással, ami természetesen az itt élő embereknek a
boldogulását és lehetőségeit fogja szélesíteni. Nem pedig olyan hozzáállással, amit az
előbb is hallottunk igaz, hogy hogyan hozzuk ide a közgyűlésre mondjuk a
tanítványainknak a képességeit, meg a készségeit. Én azt gondolom, hogy ez abszolút
méltatlan ide, a Közgyűlés színvonalához, meg nyilván egy pedagógushoz is, hogyha
ezt megengedi magának egy ilyen fórumon. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Szűcs Erika képviselő asszony
jelentkezett hozzászólásra. Megadom a szót.
Szűcs Erika Mária közgyűlési tag: Köszönöm a szót Elnök úr. Elnézést, hogy
részletkérdéssel jövök, de nem szerepelt a Bizottsági napirenden ez a téma és ott nem
tudtam megkérdezni. A tájékoztató tartalmaz egy adatot, illetve pontosabban kettőt, a
külföldi vándorlásról és az van, hogy 2695-en mentek el és 1582-en érkeztek. A 2695
nem lepett meg, mert elég régen téma a közbeszédben az elvándorlás, de az 1582 az
igen. Tehát, hogy ezek honnan jöttek?
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Főosztályvezető asszonynak
adom meg a szót. Tud-e most erre válaszolni főosztályvezető asszony? Legyen szíves
kijönni ide mikrofonhoz és akkor lesz nyoma a hangfelvételen.
Grábics Ágnes: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Szűcs Erikának csak annyit
tudok most válaszolni, részletekbe menően nem, hogy ezek olyan külföldről érkezett
állampolgárok, akik magyar állampolgársággal rendelkeznek. Ország-csoportonként
most nem tudom így megmondani, de ha érdekes, akkor utánanézek. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem látok,
egyéb konkrét kérdés nem volt. Köszönöm szépen főosztályvezető asszony.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
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24 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
Közgyűlés tudomásul vette a tájékoztatót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Főosztályvezető asszony, köszönjük szépen az
anyagot.

8. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Lipták Attila tű. dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 16. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő dandártábornok urat,
valamint dr. Bognár Balázs tűzoltó ezredes urat, a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság Kritikus Infrastruktúra Koordinációs Főosztályának főosztályvezetőjét.
Felkérem Lipták Attila Urat, hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a
beszámolót.
Lipták Attila: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ez évben is kiemelkedően kezelte azokat a
tűzvédelmi, megelőzési feladatokat és az ezzel összefüggő integrált hatósági
tevékenységet, amelynek eredményeként sikerült jelentős mértékben erősítenünk
azokat a statisztikai javulásokat, amelyek az elmúlt években már jellemezték megyénk
területét. Illetve sikerült azoknak az önvédelmi képességeknek, elsősorban települési,
helyi önvédelmi képességeknek a fejlesztése, mint a lakosság veszélytudatos
magatartásának az erősítése, amely összességében azt eredményezi, hogy BorsodAbaúj- Zemplén megyében az előző évhez képest, amely szintén már egy javuló
eredményt mutatott, 2016-ban több mint 50%-kal sikerült csökkenteni a külterületi
tűzesetek számát. Országos csökkenés átlagosan 46% és mivel az időjárás hasonlított a
2015. évihez, ezért azt gondolom, hogy ez a tudatos hatósági megelőző
tevékenységnek köszönhető, amely az országos átlagnál jóval magasabb csökkenést
eredményezett. Ezzel együtt az önvédelmi képességek fejlesztése terén a tavalyi évhez
hasonlóan, 2016.-ban is 65 települési önvédelmi csoportot, önkéntességen alapuló
mentőszervezetet sikerült összeállítanunk és nemcsak összeállítani, hanem rendszerbe
állítani, hiszen ezek a nemzeti követelményeknek vizsgarendszeren belül megfeleltek,
akik képesek és alkalmasak arra, hogy a beavatkozásainkat segítsék. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen dandártábornok úrnak a szóbeli
kiegészítését. Egy bizottság, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság tárgyalta az
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előterjesztést. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 13 egybehangzó igen szavazattal tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Jámbor Márk képviselő úr jelentkezett szólásra. Megadom a szót
képviselő úr.
Jámbor Márk közgyűlési tag: Köszönöm a szót. Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Elnök
úr, tisztelt dandártábornok úr. Először is szeretném megköszönni az elvégzett
munkájukat, viszont én úgy látom, hogy a beszámolójukból egy olyan kardinális
kérdés hiányzik, mint a kéményseprési terület, ami BM rendelet alapján átkerült
önökhöz. És van egy ilyen kimutatásom, amiben majd megerősít vagy megcáfol, vagy
kiegészíti, hogy természetesen ezek országos adatok. 4,5 millió üzemelő kémény van,
amelyikből körülbelül 2 millió került a katasztrófavédelemhez. 100-150 ezer
életveszélyes, 500 ezer felújítandó kémény van. Ezt nem tudom, hogy a megyénkben
ezek a számok, hogy alakultak. Viszont, hogyha erre tudna válaszolni, akkor ezt
megköszönném. Csak megyénkben magánháztartásból 270 ezer van, nyilván a
kémények száma ennél csak több lehet. Nem tudjuk azt sem, hogy az átállás erre az új
rendszerre hogy sikerült, van-e elegendő kéményseprő, mekkora területet tudnak
bizonyos időközönként lefedni, illetve hogy milyen időközönként tudnak mindenegyes
háztartásba elérni, mert eddigi személyes tapasztalatom szerint van ezzel még
probléma. Ha erre tudna esetleg válaszolni, azt megköszönném.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Szólásra jelentkezett Hocza
Tamás képviselő úr, megadom neki a szót.
Hocza Tamás Attila közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Én a
gibárti szerpentinnel kapcsolatban szeretnék kérdezni, ezt már egy évvel ezelőtt is
megtettem. Ugyanis ott az omlás következményeképpen az autókat, a közlekedést
megállító jelzőlámpákat a Katasztrófavédelem, illetve a Közútkezelő odébb
helyeztette, mivel omlásveszély alakult ki és omlik is ez a szerpentin. Dandártábornok
úr, vagy Elnök úr tud-e ezzel kapcsolatban valamit mondani, hogy mikorra várható
ennek felújítása. Akár külön, akár pedig a 39-es számú főútvonalnak a felújítása
kapcsán. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Szólásra jelentkezett
Pasztorniczky István képviselő úr, megadom a szót.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen, tisztelt Közgyűlés, Elnök
úr. Itt jelezném, hogy kérdéseim vannak és ha arra választ kapok, akkor lenne
véleményem is. Köszönöm szépen. Tehát igazgató úr a Kritikus infrastruktúravédelem
című alcímében említi a beszámoló, hogy a nem rendszeres lakossági hulladékszállítás
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folyamatosságának biztosítása érdekében korábban 207, jelenleg 58 településen
történik kijelölés alapján a lakossági hulladékszállítás. ezzel kapcsolatos kérdéseim a
következők: Mi tette szükségessé a kijelölést? Jelenleg milyen szervezet látja el a
kijelölés alapján a hulladékelszállítást? Hova szállítják ők a szemetet? Mit takar az,
hogy idézem „A jelen állás szerint az év végéig valamennyi település rendelkezni fog
szolgáltatási szerződéssel.”? Hol fogják elhelyezni a lerakással ártalmatlanított
szemetet, azt követően? És ehhez elvégezték-e a szükséges környezeti
hatásvizsgálatokat? És eleget tesznek-e az örökségvédelmi, természetvédelmi,
területrendezési és még sok egyéb törvényi előírásnak? Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más képviselő nem jelentkezett
hozzászólásra. Dandártábornok úr megadom a lehetőséget a válaszadásra.
Lipták Attila: Köszönöm szépen Elnök úr. A sorrendiséget követve a kéményseprés
nem véletlenül nem szerepel ebben az igazgatósági szakmai tájékoztatóban, hiszen a
jogalkotó megváltoztatta az ez irányú szabályozási rendszert. 2016. július 1.-től a
Hivatásos Katasztrófavédelmi szerv látja el a kéményseprő-ipari szolgáltatást azokon a
területeken, ahol ezt a korábbi piaci alapon működő önkormányzati vállalkozások nem
folytatták tovább, de ez nem a Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
feladatkörébe került, hanem a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság országos hatáskörű szerve a Gazdasági Ellátó Központ végzi ennek a
kéményseprő-ipari szolgáltatásnak a megyei feladatait is. Ez azért is van így, mert az
Igazgatóságon továbbra is megtartotta azt a kéményseprő-ipari szolgáltatók feletti
tűzvédelmi hatósági jogkörét, amely korábban is rendelkezésére állt, így az
összeférhetetlenség elkerülése érdekében született az a magasabb szintű szabályozás,
amely a Gazdasági Ellátó Központot jelölte ki a kéményseprő-ipari szolgáltatás
végzésére. Ezzel együtt néhány tájékoztató számadat. Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében jelenleg mind a két rendszer működik, az állami szolgáltatás is, illetve a
piaci alapú is. 241 településen szolgáltat az állami katasztrófavédelmi szerv
kéményseprő-ipari szolgáltatással. A tapasztalataink szerint a létszám megfelelő, az
erőeszköz ellátottság szintén rendelkezésre áll. Én konkrét számadatokkal még azért
nem tudok szolgálni a felvetett kérdésekre, mert jelenleg is folyamatban van egy július
18-án megkezdett sormunkának az ütemezése és végrehajtása, mely még az év végéig
mindenképpen el fog tartani. Addig eltelik még egy jó hónap mire végigjárunk minden
olyan kéményt, amely korábban vagy nem került bevizsgálásra, vagy a bevizsgált
eredmények alapján akár állapotváltozás is következhetett be ezeknél a füstelvezető- ,
vagy tüzelő-fűtő berendezéseknél, de én azt gondolom, hogy a kéményseprő-ipari
szolgáltatás az legalább megőrizte, de inkább javult a szolgáltatási színvonala.
Ami a felvetett partfalomlást illeti, ebben az Igazgatóságom hatáskörrel nem
rendelkezik. Előttünk is ismert a probléma, ugyanakkor, ha ott a helyreállításhoz
szükséges olyan hatósági, szakhatósági feladatok keletkeznek, amelyben az
Igazgatóság is érintett, természetesen a legrövidebb idő alatt a törvényesség és az
arányosság elvét megtartva közreműködünk majd.
A nem rendszeres lakossági hulladékszállításnál 2014. január 1-től jogszabályi alapon
a Katasztrófavédelem területi szervének van jogosultsága arra, hogy amennyiben
szolgáltatási szerződéssel nem biztosítható a településen a hulladékszállítás, akkor erre
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mindenféle hatóságoktól beszerzett engedélyekkel rendelkező szolgáltatót kijelölhet.
207 ilyen településünk volt 2014. január 1-től, ez gyakorlatilag már 58-ra csökkent le.
Ez a Hernád-völgye térségét érinti elsősorban. Jelen állás szerint úgy néz ki a dolog,
hogy sikerül a kijelölés végső határidejének 2016. december 31-nek fordulónapjával
az érintett 58 településnek a problematikáját megoldani. Ők csatlakozni fognak egy
olyan szolgáltatóhoz, aki jelenleg is végzi a tevékenységet 81 településen és
tulajdonképpen így január 1-től már szolgáltatási szerződéssel tud működni ez a
tevékenység. Ami a hulladék szállítását, elhelyezését és kezelését illeti, ugyanazokra a
hulladéklerakókra egyébként engedéllyel rendelkező, teljesen legális szemétlerakó
telepekre fogják szállítani a hulladékot, ahová ezt a szolgáltató eddig is tette. Mivel
ilyen új lerakóhely, vagy átrakóhely nem létesült, itt tulajdonképpen semmilyen más
hatóságnak a közreműködésére, engedélyére e tekintetben nem volt szükség.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen dandártábornok úrnak a
válaszát. Képviselő úrnak csak annyit tudok mondani, hogy a partfalomlással
kapcsolatban nekem sincs több információm, mint ami elhangzott. Pasztorniczky
István képviselő úr, parancsolj.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Köszönöm a választ is
igazgató úr és némileg provokatív is volt a kérdés, mert sejtettem én, hogy a Hernádvölgyi Hulladékgazdálkodási Társulásról van szó, ugyanis önkormányzati szinten
tárgyaltunk arról az előterjesztésről, ami egy trükkös módszerrel lehetővé teszi azt,
hogy ugyanaz a közszolgáltató lássa el majd a közszolgáltatást a Hernád-völgyében is,
mint ami az Abaúj-Zempléni térségben jelenleg. Sajnos azt az aggályomat is
beigazolja, hogy ez azzal fog járni, hogy az egyéb térségekről a világörökségi védelem
alatt álló Tokaj Hegyaljára fogják szállítani a szemetet, ezzel a trükkel, ami abban áll
egyébként, hogy a szolgáltatónak egy 100 ezer forintos üzletrészét átveszi a Hernádvölgye és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás. Így aztán nem kell közbeszerzési
eljárást lefolytatni, házon belüli eljárásként megbízzák azt a szolgáltatót, ami jelenleg
a másik térségben szolgáltat. Ezzel álláspontom szerint legalább egy tucatnyi törvényt
és jogszabályt, nem azt mondom, hogy sértenek meg, kerülnek ki, de valószínűleg
ütközik is a jogszabályokkal és én ez ellen kézzel-lábbal tiltakozom, és mindent el
fogok követni, hogy ez ne így legyen. Hogy mik ezek a jogszabályok? Kezdve a
világörökségi törvénnyel, a természetvédelmi, illetőleg a környezetvédelmi törvény
előírásain keresztül, utalhatok akár a megyei önkormányzat hatályos rendeletére is,
amely a területrendezésre vonatkozik, ami megszabta a hulladékgazdálkodási térségek
és a regionális hulladéklerakóknak a helyét. Ami jelenleg Encsen van. Én elhiszem,
hogy azt nem azokból a milliárdokból, amiket európai Uniós pályázatokból már
felvettek a hulladékgazdálkodás fejlesztésére. Nem arra fordították, hogy kialakítsanak
egy megfelelő új hulladéklerakó helyet, nyilván az egyéb eljárások mellett, amik
csökkentik a hulladék mennyiségét. Ehelyett kihasználva ezt a joghézagot, majd az
Abaúj-Zempléni szolgáltatóval, mondom a világörökségi, természetvédelmi, kulturális
örökségvédelmi törvény védelme alatt álló területre akarják szállítani a hulladékot.
Hozzátéve, mikor ezt az előterjesztést önkormányzati szinten tárgyaltuk, ott is
rákérdeztem. Természetesen semmiféle hatástanulmány, se környezeti, se egyéb
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hatástanulmány nem volt hozzácsatolva, hogy mit fog ez jelenteni például a zempléni
utakra, amik amúgy is elég rossz állapotúak, amiken keresztül oda fogják szállítani a
hulladékot, mekkora tonnakilométer terhelést jelent az utakra. Mennyivel hamarabb
fog betelni az az egyetlen hulladéktároló a Zemplénben, ahova jelenleg az ottani
térségből lehet szállítani a hulladékot? És ami nyilvánvaló, hogy lefog csökkenni a
probléma hamarabb fog jelentkezni majd, hogy azután hova tegyük. Tehát számos
jogszabályba ütközik álláspontom szerint a megfelelő helyen és eljárásokban
megpróbálom majd érvényesíteni. Itt mindenesetre szerettem volna felhívni rá a
Közgyűlés figyelmét is, hogy még a saját rendeletünket is meghágjuk ezzel, ha szó
nélkül hagyjuk ezt a trükközést. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Kérdés nem
hangzott el. Dandártábornok úr nem kapott semmilyen kérdést. Rendben van. Szeles
András képviselő úr parancsolj.
Szeles András közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés köszönöm a szót.
Engedjék meg, hogy szóljak néhány mondatot, mert érintett vagyok az utolsó felvetett
kérdéskör kapcsán, hiszen szeptember 1-től a Hernád-völgye Hulladéktársulás elnöki
pozícióját betöltöm. Szeretném visszautasítani azt a megállapítást, amit Pasztorniczky
képviselő úr itt sugallt, egyrészt az Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatban. Ez egy
hulladékátrakó építéséről szólt és 14 gépjármű beszerzéséről. Tehát nem
hulladéklerakónak az építéséről. Jó, hogyha azért különbséget teszünk a kettő között.
A másik pedig, én a másik oldaláról nézném ezt a történetet, mégpedig úgy, hogy
ennek az 58 településnek 2017. január 1-től biztosítva lesz a közszolgáltatása, hiszen
ez volt a cél. Sajnálom azt, hogy az előző időszakban ezt nem sikerült rendezni, de
most minden adott arra, hogy ez bekövetkezzen. Azt pedig, hogy a ZHK. és a Hernádvölgye közötti együttműködési szándékot a megyei közgyűlés elé hozta, én nem
tartom igazán szerencsés lépésnek. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem látok.
A beszámolóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a beszámoló tudomásulvételéről.
23 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
Közgyűlés tudomásul vette a beszámolót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen dandártábornok úr.

9. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit
Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő irodájának munkájáról
Előterjesztő:
Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Északmagyarországi Regionális Iroda igazgatója
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A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 17. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Takács
Norbert Urat, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei irodájának kollégáját, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja,
egészítse ki a tájékoztatót.
Takács Norbert: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az írásbeli tájékoztatóhoz
kiegészítéssel nem élek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Két bizottságunk tárgyalta. A
tájékoztatót véleményezte a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság, akinek elnöke éppen
nincs a teremben. Véleményezte a Területfejlesztési Bizottság. Felkérem a
Területfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, Közgyűlés.
Bizottságunk megtárgyalta ezt a napirendet, ott voltak felvetések is. Az MFÜ-vel
vannak-e közös területek, amelyekkel egyeztetnek, ez elhangzott, hogy az egyeztetés
folyamatos és van rá szándék. 13 igen szavazattal ezt támogattuk, illetve tudomásul
vettük. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Pénzügyi és
Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. a bizottság 13 egybehangzó igen szavazattal tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
22 igen, 0 nem és 1 tartózkodással a
Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Köszönöm szépen.

10. Tájékoztató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-AbaújZemplén Megyei Kirendeltsége munkájáról a hazai és az Európai Uniós
támogatások folyósítása terén
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Előterjesztő:

Koleszár Gábor, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének vezetője

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 18. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Dr.
Varga Viktória Asszonyt, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-AbaújZemplén Megyei Kirendeltségének Vidékfejlesztési osztályvezetőjét, és felkérem,
hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Dr. Varga Viktória: Nem kívánom kiegészíteni a tájékoztatót. Kérdésekre szívesen
válaszolok.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a 2
bizottságunk véleményezte. 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 14 egybehangzó igen szavazattal tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Elnök úr, közgyűlés.
Bizottságunk megtárgyalta ezt a napirendet, és mi is tudomásul vettük egyetértésben,
egyöntetűen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Hocza Tamás képviselő úr parancsolj.
Hocza Tamás Attila közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, tisztelt
asszonyom. Egy rettentően rövid kérdést szeretnék feltenni. Ugye a Vidékfejlesztési
Hivatal jogutódlása megszűnik, azt szeretném kérdezni első sorban, hogy az Európai
Uniós akreditációs folyamattal hogyan állnak jelenleg? Illetve ugye eléggé leterhelt a
hivatal, mely egyébként nagyon pozitívan végzi a feladatát. A jogutód tudja e
biztosítani a jelenlegi munkavállalóknak a közalkalmazotti státuszát? Gyakorlatilag
lesz e leépítés vagy esetlegesen bővítés a létszámban. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Szólásra jelentkezett Lukács
András frakcióvezető úr, megadom a szót.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés. A
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal fennállásának immár több mint 13 év alatt,
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mindig nagy érdeklődést váltott ki a tevékenysége. Én úgy hiszem, hogy ma is így van,
hogy a megye mezőgazdaságának, vidékfejlesztésének meghatározó szervezeti
egysége. Nem azért, mert viszonylag nagy források mennek át a kezén technikailag,
hanem azért mert a különböző pályázatok kezelésében nagyon komoly szerepe volt
mindig, és van ma is. Akkor amikor arról olvashattunk és az elmúlt időszakban
hallhattunk híreket, hogy 2017. január 1-vel megszűnik az MVH szervezete, és a
funkciója, tevékenysége, feladatkörei 2 illetve 3 felé kerülnek. Fogalmazódik az
emberben óhatatlanul, hogy egy ciklus közepén mennyire indokolt ez, és mennyire
kockázatmentes. Mert ha azt nézzük, hogy az MVH jelenlegi feladatai közül ugye a
források, tehát a kifizetőhelyi ügynökség feladatait a Kincstár veszi át, akkor
önmagában ez nem lehetne gond. Viszont fölvetődik a kérdés, és szeretnék választ
kapni rá, hogy nem egyszerűen a pénzek fizikai kiutalásáról van szó, a kifizető
ügynökségnél, hanem itt komoly adminisztrációs feladatsorról is, hogy a
kifizetésekhez kapcsolódó technikai előkészítés hová kerül, hogyan kerül megosztásra,
hogy a Kincstár ezt a feladatkört is átveszi a vidékfejlesztés és az MGA rendszer
kezelése az kerül csak át a Kormányhivatal szervezeti egységbe a jövőben. Picikét
bizonytalan vagyok, amikor a jelenlegi szabályozást olvasom, hogy mert ugye egy
szervezeti egységként kerül be a Kormányhivatal rendszerébe majd mindaz ami a
vidékfejlesztési programokhoz kötődő feladatkört látja el. A kormányhivatali
egységnek a szakmai felügyelete viszont egyrészt a vidékfejlesztést felügyelő
miniszterhez, másrészt a miniszterelnökséghez kerül. Mi látszik ma? Van e
információjuk, hogy 2017. január 1-től hogyan lesz ez a kettős irányítás? Külön
egységként a Kormányhivatalon belül vagy csak a programokhoz kötődő feladatkörök
kerülnek így megosztásra. A mellékletekből az derül ki, hogy ma még nagy a
bizonytalanság. Novembert írunk, tudom, hogy Önök, mint szervezet, végrehajtók.
Jogszabályi környezetet az Országgyűlés, illetve a Kormány határozza meg. Még is
mennyire látják biztosnak, hogy 2017. január 1-től zökkenőmentes lesz a
feladatellátás, hiszen rengeteg futó pályázat van meghirdetve, és az előterjesztésből is
az derül ki, hogy 2017 a döntések és a végrehajtás időszaka lesz, és nagyon komoly
feladatköröket kell zökkenőmentesen átvinni. Én egyrészt a félelmeimet fogalmazom
meg, és az aggodalmaimat, bízom benne, hogy ezek alaptalanok lesznek, és várom a
megnyugtató válaszát. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Több képviselőt nem látok
hozzászólásra jelentkezni. Képviselő urak minősítették az előző időszak munkáját,
pozitívan természetesen. Viktória legyen szíves nyugtassa meg őket.
Dr. Varga Viktória: Először is szeretném megköszönni a dicséretet amit a hivatalunk
illetve a kirendeltségünk kapott, mint pozitív jelzést. A tájékoztatóban is próbáltuk
leírni, hogy a jogutódlással történő megszűnés hogyan fog történni. Nagyon fontos
hangsúlyozni, hogy jogutóddal szűnünk meg. A mostani elképzelések szerint, az
MVH-nak a központja a Magyar Államkincstárba kerül beolvadásra. Ő lesz egy
jogutód. A kirendeltségek pedig a Kormányhivatalokba tagozódnak be, egy főosztályi
szinten. A szakmai irányítás az, amit a két minisztérium el fog látni továbbra is.
Nyílván a Földművelésügyi miniszter fogja ellátni a szakmai irányítást az MGA
részleg tekintetében. Az MVA részleg tekintetében pedig az agrárpolitikáért felelős
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miniszter az, aki ellátja az irányítást. Az elkövetkező időkben, a kirendeltségünkön
ugyanúgy kérelemkezelési feladatokat végzünk, a csak szakmai irányítás lesz, amit
kifizetés ügynökségi feladatok tekintetében delegálási megállapodás alapján a Magyar
Államkincstár felügyeletében fogunk ellátni. Támogatási kérelmek kezelésével
kapcsolatban pedig a két minisztérium, annak függvényében, hogy melyik alaphoz
tartozó döntésről, kérelmekről van szó. Megnyugtatnék mindenkit, hogy mi továbbra
is ott fogunk a kirendeltségen illetve a főosztályon az ügyfelek rendelkezésére állni.
Az akkreditáció volt a kérdés. Az akkreditációs folyamat illetve egy előakkreditációs
folyamat már megindult a nyári hónapoknak a végén, jelenleg is tart a vizsgálat a
KPMG végzi az akreditációt. Ez azért is történik, hogy január 1-vel ne legyen
semmiféle akadálya annak, hogy támogatásokat ki tudjunk fizetni. Igaz, hogy ciklus
közben vagyunk, közben egy 2014-2020-as időszakról beszélünk, de a pénzügyi év
2017. október 15-ig tart, október 16-án fog kezdődni egy újabb év. Az a célkitűzés,
hogy egy előakkreditáció illetve ugye az Uniónak a döntése értelmében jönnek egy
végleges akkreditációra Magyarországra az év folyamán, addigra, de legkésőbb
október 15-ig egy végleges akkreditációt is megszerezzünk. Remélem, hogy elegendő
volt így a válasz, ha esetleg még valami nem világos akkor szívesen válaszolok.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Más képviselőt nem látok
jelentkezésre. A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásul vételéről.
24 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen osztályvezető asszonynak.

11. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye ár- és belvízvédelmi helyzetéről
(2016. II. félév)
Előterjesztő:
Rácz Miklós, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
igazgatója
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 19. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Csont
Csaba
Urat,
az
Észak-Magyarországi
Vízügyi
Igazgatóság
műszaki
igazgatóhelyettesét, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a
tájékoztatót.
Csont Csaba: Nem kívánom kiegészíteni a tájékoztatót. Kérdésekre szívesen
válaszolok.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az tájékoztatót 2 bizottságunk
véleményezte. 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 14 egybehangzó igen szavazattal tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, közgyűlés.
Bizottságunkon valóban volt egy szóbeli kiegészítés, kérdésekre adott válasz, úgyhogy
ami érdekelte a bizottságot meghallgattuk. 13 igen szavazattal tudomásul vettük az
előterjesztést.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
24 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Igazgató helyettes úr köszönjük szépen a
tájékoztatót. Viszontlátásra.

12. Javaslat a "SZÉPHALOMÉRT" Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 20. 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
„SZÉPHALOMÉRT” Alapítvány kuratóriumának elnöke, Monokné Farkas Ibolya
levelében anyagi támogatásért fordult a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
elnökéhez, Széphalmi Jurkó László iparművész, Miskolc Megyei jogú Városalkotó
ösztöndíjasa kiállítása költségeinek támogatása érdekében.
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Széphalmi Jurkó László iparművész kiállításai mára bejárták az egész világot.
Legutóbb 2016. október 23. napján, Harsány településen tekinthették meg az
érdeklődők alkotásait. Kiállításának címe „Emlékezzünk a hősökre”.
Elnök úr 50.000,-Ft összeggel javasolja támogatni a kiállítás költségeit, melyhez kéri a
közgyűlés támogatását.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést a Pénzügyi és
Társadalmi Bizottság véleményezte. 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 14 egybehangzó igen szavazattal a közgyűlésnek
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.
24 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
határozati javaslatot a közgyűlés elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
70/2016. (XI. 23.) határozata
Tárgy: „SZÉPHALOMÉRT” Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „SZÉPHALOMÉRT”
Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés a „SZÉPHALOMÉRT” Alapítvány (3980 SátoraljaújhelySzéphalom, Kazinczy u. 268.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 50.000,- Ft
támogatást biztosít, amelyet az Alapítvány kizárólag Széphalmi Jurkó László
iparművész, Miskolc Megyei jogú Város alkotó ösztöndíjasa 2016. október 23.
napján, Harsány községben megrendezett „Emlékezzünk a hősökre” című
kiállítása költségeinek fedezetére fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a 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
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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

13. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vis maior pályázati
alapjának felhasználására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 21. 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 Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2016. szeptemberi módosítására vonatkozó
előterjesztés tartalmazta, hogy:
„Egyéb rendkívüli támogatásként létrehozandó keretre (pl. vis maior) a félévben
megvalósult dologi megtakarításokból - 4.500 e Ft előirányzat emelést javaslunk az
előző évek kötelezettségeiből adódó előirányzat terhére.”
A pályázati alapból nyílt pályázati úton vis maior támogatás igényelhető. A vis maior
támogatás célja az elháríthatatlan, előre nem látható természeti, illetve egyéb károkból
adódóan megsemmisült vagy életveszélyessé, lakhatatlanná vált lakóingatlanokban
élők időleges lakhatási támogatásának biztosítása.
A pályázatra Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területén – kivéve Miskolc
Megyei Jogú Város közigazgatási területe - élő, cselekvőképes természetes személyek
pályázhatnak, akiknek a tulajdonában, haszonélvezetében, vagy közeli hozzátartozójuk
tulajdonában álló, életvitelszerűen lakott és a megye területén – kivéve Miskolc
Megyei Jogú Város közigazgatási területe - található ingatlanuk vis maior esemény
következtében 2015. december 31. napját követően megsemmisült vagy időlegesen
lakhatatlanná vált. Ugyanazon érintett lakóingatlan esetében csak egy pályázat
nyújtható be.
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A pályázati támogatást a károsultak ideiglenes lakóhelyük bérleti díjának költségei
fedezetére fordíthatják. A támogatás mértéke 3 fős család esetében maximum bruttó
50.000,-Ft/hó, négy vagy többtagú család esetén maximum bruttó 75.000,-Ft/hó. A
támogatás időtartama maximum 6 hónap.
A beadott és érvényes pályázatokról a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés hoz
döntést. A nyertesnek ítélt pályázókkal a megyei önkormányzat támogatási szerződést
köt. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést 2
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 14 egybehangzó igen szavazattal a közgyűlésnek
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 10 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. Lukács András frakcióvezető úr parancsolj.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés, tisztelt
képviselőtársak. Tegnapi bizottsági ülésen már részben kifejtettem a véleményemet az
előterjesztéssel kapcsolatban, előjáróban leszögezve természetesen a vis major
pályázati alap felhasználására vonatkozó előterjesztést támogatni fogjuk. Ugyanakkor
mikor egy kis összegről van szó, 4,5 millió Ft-ról, ha a megye összigényét figyelembe
vesszük, akkor nem egy jelentős összeg, mégis nagyon fontos azoknak a nehéz
helyzetbe került családoknak, amelyeknél a néhány 10 ezer Ft vagy néhány 100 ezer Ft
is nagyon komoly segítség. Én a jövőre vonatkozóan szeretnék csak észrevételt tenni,
abban az esetben következő évben is lehetőség lesz vis major képzésére, bízunk benne,
hogy lesz ilyen lehetőség, akkor érdemes talán átgondolni azt, hogy ne csak bérleti díj
megfizetése legyen lehetővé téve ebből az összegből, hanem a megrongálódott
ingatlan részbeni felújításához egy anyagköltség vagy szakemberek megfizetésére is
legyen lehetőség. Ugyanaz a keretösszeg, talán nagyobb segítséget jelenthet ebben az
estben, mint az, hogy a bérleti díjat, ha ki kell költöznie valakinek az adott ingatlanból
azt fizessük ebből, vagy azt támogassuk. Még egyszer mondom ez a jövőre vonatkozó
javaslat. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr a javaslatát.
Más képviselőt nem látok jelentkezni.
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Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
24 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
határozati javaslatot a közgyűlés elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
71/2016. (XI. 23.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vis maior pályázati alapjának
felhasználása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vis maior pályázati alapjának felhasználására
vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklete
„K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb
rendkívüli támogatási kötelez. 4500 Ezer Ft ” felhasználására a határozat 1.
mellékletében foglaltak szerint pályázatot ír ki.
2. A Közgyűlés felhívja hivatalát, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás és a 2.
melléklet szerinti pályázati űrlapnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat honlapján történő közzétételéről, a beérkezett pályázatok döntésre
történő előkészítéséről.
Felelős:

Török Dezső, a Közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János, a Közgyűlés főjegyzője
azonnal, illetve értelemszerűen

Határidő:

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálhatók a Mellékletek
között 22. sorszám alatt.
A zárt ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.
A zárt ülés követően a Közgyűlés ülése nyilvános ülésen folytatódik.

16. Egyebek

60

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Pasztorniczky István jelezte a hozzászólási
szándékát. Képviselő úrnak megadom a szót.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen a szót tisztelt közgyűlés.
Rövid leszek, megígérem. Két közérdekű témában szeretnék szólni, bár lehet, nem én
vagyok a leghivatottabb erre, mert mind a két téma Tokaj Hegyalja világörökségi
területekkel kapcsolatos. Illetőleg a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanáccsal.
Az egyik téma az, hogy jelenleg folyik és még december 9-ig tart a Tokaj Borvidék
területfejlesztési programjának a társadalmasítása tehát a véleményezésére van
lehetőség. Én azért kértem szót, hogy kérjem képviselőtársaimat, hogy a saját
területükön különösen az ott lakó képviselőtársak ezt propagálják, hogy minél többen
az ott lakók az érintettek hozzászólhassanak ehhez a fejlesztési programhoz. Ez volt az
egyik téma.
A másik téma, Elnök úrnak elküldtem és Szamosvölgyi polgármester úrnak is a
javaslatomat, ami a világörökségi terület megjelölésére vonatkozik jelzőtáblákkal. Itt
ezt csak tájékoztatásképpen mondom el képviselőtársaimnak, és kérem Elnök úr és
polgármester úr támogatását. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úrnak a
hozzászólását. Munkatervünk szerint az idén már nincs több rendes közgyűlésünk,
viszont elképzelhetőnek tartom, ha a TOP-os területen a Terület és Településfejlesztési
Operatív Programban bizonyos döntések meghozatala szükséges, akkor rendkívüli
közgyűlést fogunk tartani. Én a közgyűlés mai ülését ezennel bezárom. Köszönöm az
elvégzett munkájukat.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke
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