Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1565-18/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2017. február 16. 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
Bánné dr. Gál Boglárka
Bíró László
Budai Erzsébet
Dr. Csiba Gábor Tamás
Csiger Lajos
Demkó Dóra
Hocza Tamás Attila
Jámbor Márk István

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

Janiczak Dávid
Lukács András
Marton Péter
Miklós Árpád
Nyeste László
Pasztorniczky István
Szabó Gergely
Szabó Roland
Szalai Szabolcs

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

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

Távol:
Balla Gergő, Káli Sándor, Nyakó István
Meghívottak:
A. Országgyűlési képviselők
1. Csöbör Katalin
2. Dr. Varga László
3. Riz Gábor
4. Demeter Zoltán
5. Hörcsik Richárd
6. Dr. Mengyi Roland
7. Tállai András
8. Egyed Zsolt
9. Gúr Nándor
B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
1. Dr. Lukács Irén főigazgató
C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
1. Dr. Kriza Ákos polgármester
D. napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
1. Lenártek András, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője (meghívó
szerinti 12. napirend)
1

megjelent
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen

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

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

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

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Dr. Sáfrány Borbála, a Szervezési-, Jogi és Pénzügyi
Osztály vezetője, Czeglédiné Vitárius Ágnes pénzügyi csop.vez., Gecsei Anikó
paktummenedzser, Simon Gáborné informatikus, 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.
Kérem, szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni. Jelenléti szavazást kérek.
Szíveskedjenek megnyomni az igen gombot.
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Köszönöm szépen. 25 fő tartózkodik a
teremben. A közgyűlésünk határozatképes,
a közgyűlést megnyitom.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Pasztorniczky István képviselő úr a Közgyűlés
2017. február 10-ei ülésének 1. napirendi pontjához módosító indítványt nyújtott be.
Az ülésen elhangzottakhoz kapcsolódóan tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a javaslatot
vizsgálat céljára nem adom ki, tekintettel arra, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzat 17. § (4) bekezdése szerint vizsgálatra csak a módosító, illetve kiegészítő
indítványnak nem minősülő javaslatot lehet kiadni.
Tájékoztatom továbbá a Közgyűlést, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom
képviselőcsoportja a Közgyűlés mai ülésére előterjesztést nyújtott be, melynek tárgya
„Javaslat a megyei önkormányzat képviselői vagyonnyilatkozatának az önkormányzat
hivatalos honlapján való közzétételére”. A Szervezeti és Működési Szabályzat 15/A. §a alapján az előterjesztést továbbítottam Főjegyző Úrhoz, aki azt törvényességi
szempontból megvizsgálja. A kezdeményezést, az azzal kapcsolatos főjegyzői
véleményt és álláspontot a Közgyűlés soron következő ülésére beterjesztem.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (3a) bekezdése alapján tájékoztatom a
Közgyűlést a Közgyűlés legutóbbi ülését követően történt eseményekről és a hozott
döntésekről.
A legutolsó rendes közgyűlésünk 2016. november 23-án volt. Az azóta eltelt
időszakról adok Önöknek tájékoztatást.
 11.24. Miskolc, Philippe Luscan, a Sanofi cégcsoport alelnöke és Szabó László, a
Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára társaságában részt vettem a
Csanyik völgyben az ampullagyári ünnepségen, ahol bejelentették, hogy 5 milliárd
forintos fejlesztést fognak ide hozni, és a Csanyik völgyben egy ilyen jellegű
fejlesztés fog megvalósulni 2 éven belül.
 11.25. Miskolc, A Megyeházán meglátogatott Rudolf Schuster, Szlovákia
nyugalmazott köztársasági elnöke ahol a kétoldalú szlovák-magyar kapcsolatokról
és a fejlesztési lehetőségekről tárgyaltunk.
 11.26. Arnót, a lakodalmas napot záró lakodalmas bál vendégeit köszöntöttem.
Biztattam a településvezetőket, civileket, hogy mindenütt találják meg a saját,
hagyományokra épülő rendezvényüket, amelyen megmutathatják magukat,
értékeiket. Itt a Megyei Értéktárunk is jelen volt, mind a két frakcióvezetővel
találkozhattam ezen az esten, köszönöm, hogy ott voltak.
 11.29., Miskolc, a BOKIK alapításának 20. évfordulója alkalmából tartott ünnepi
küldöttgyűlésen köszönthettem a kamara vezetését, tagságát, megerősítve, hogy
megyénk fejlesztésével kapcsolatban fontos partnernek tekintjük a Kamarát.
 12.05. Miskolc, Farkas Félix, a romák országgyűlési szószólójának a társaságában
részt vettünk az EMMI által szervezett II. Roma Platformon, ahol köszönthettem a
konferencia résztvevőit és beletekinthettem a konferencia programjába.
 12.05. Miskolc Ugyanezen a napon a közös meghívás eredményeként részt
vehettem Áder János köztársasági elnök úrral miskolci programján, a Miskolci
Egyetemen tartott egy előadást, klímapolitikával kapcsolatban. Annak idején a
meghívást a Magyar Tudományos Akadémiával, Miskolci Egyetemmel, Miskolc
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Megyei Jogú Városával együtt kezdeményeztük négyen, hogy köztársasági elnök
úr részt vegyen és tartson a Miskolci Egyetemen egy ilyen színvonalas előadást.
12.05. Miskolc Ugyanezen a napon, este Miskolc városában részt vettem a
BOKIK és a NAV által és az Észak-Magyarország által szervezett gazdasági
konferencián a Palotaszállóban, ahol bemutatták a TOP 100 legújabb kiadványát,
amely minden évben kiadásra kerül közös munkaként. Szakemberek
megerősítették, hogy megyénk gazdasága növekedésben van, és biztató jeleket
látnak a jövő szempontjából.
12.08. Miskolc, a Megyeházán rendezték meg a Jó tanuló, jó sportoló gálát.
Köszönthettem megyénk legjobb diáksportolóit, valamint a velük foglalkozó
tanárokat, edzőket, sportvezetőket. Örömteli, hogy megyénk utánpótlás nevelés
terén az ország élvonalába tartozik.
12.09. Miskolc. a Megyeháza adott otthont a Málenkij robot című kiállításnak és
konferenciának. Köszöntöttem a résztvevőket. Fontos, hogy emlékezzünk és
emlékeztessünk a Szovjetunióba elhurcolt kényszermunkások tragédiájára.
12.10, Tokaj, részt vettem és köszöntőt mondtam a magyar-orosz barátság napja
alkalmából tartott ünnepségen. Annak idején még a Borúton való megjelenéssel
indult Tokaj oroszországi jelenléte.
12.15. Miskolc, a Megyeháza Dísztermében rendeztük meg a hagyományos
évértékelő estet. Köszönöm a képviselőknek akik részt tudtak venni. Azt
gondolom, hogy egy eredményes és sikeres évről tudtuk tájékoztatni a jelenlévőket
alelnök asszonnyal együtt.
12.17. Miskolc, Martinek János olimpiai bajnok öttusázó társaságában részt
vettem a Karácsonyi csobbanás című, úszó és úszósport versenyen a Kemény
Dénes Uszodában.
12.17. Budapest, Ugyanezen a napon délután, az országházi gyermek
karácsonyon vettem részt Kövér László házelnök úr társaságában, ahol közel 270
határon túli gyermek kapott karácsonyi ajándékot a Parlamentben.
12.21. Miskolc, a Megyei Fejlesztési Ügynökség szervezésében a Megyeházán
tartotta alakuló ülését a megyei energiatanács.
12.23. Lillafüred, fővédnökként részt vettem a Remény karácsonya jótékonysági
rendezvényen a sport- és kalandparkban. Mintegy 300 rászoruló borsodi
gyermeket láttak vendégül, ajándékoztak meg a közelgő ünnep alkalmából. Plüss
állatokkal, illetve egyéb ruhaneművel.
01.18. Miskolc, a Megyeháza adott otthon a Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési
együttműködés
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében
című
projekt
paktumszervezetének az első munkaértekezletén. Ahol köszönthettem a
partnereket, és tájékoztattam arról, hogy milyen további lépések várhatók.
01.19. Miskolc, a Megyeháza Szász-termében rendeztük meg a hagyományos
évindító sajtóreggelinket. A megyei és országos sajtó tudósítói szép számmal
fogadták el meghívásunkat. Ezúton is köszönöm nekik megtisztelő figyelmüket.
Alelnök asszonnyal és Főjegyző úrral közösen tartott tájékoztatónkat a 2016-os
eredményünkről a 2017-es terveinkről beszéltünk.
01.24. Encs, köszöntöttem és előadást tartottam a Magyar Nemzeti Roma Platform
konferenciáján. Ez a 3. Roma Platform konferencia volt a megyénkben. Az első
Putnokon, a második Miskolcon, a harmadik pedig Encsen került lebonyolításra.
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01.27. Miskolc, Miskolc Megyei Jogú Város adott otthont a futsal diákolimpia V.VI. korcsoport országos döntőjének. A megnyitó keretében köszöntöttem az
ország minden tájáról érkezett győztes csapatokat. A bajnokságot a Diósgyőri
Gimnázium csapata nyerte, amelyhez ezek után is gratulálok.
02.03. Encs, az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség
konferenciával ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját, amelyen többek közt
részt vett Hörcsik Richárd és Demeter Zoltán képviselő úr is. Ahol a jelenlévőknek
tájékoztatást adtam a Területi Operatív Program aktuális állapotáról.
02.03, Sárospatak, az egykori laktanya kerítésén az 1945-ben a szovjet Gulágra
elhurcoltak előtti tisztelgésként emlékfalat alakítottak ki. Részt vettem az
emlékhely avatásában Hörcsik Richárd képviselő úrral.

A Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom a
Közgyűlést, hogy a 2017. évi munkatervben foglalt valamennyi napirend
megtárgyalásra kerül.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a Közgyűlés
napirendjére. A meghívóhoz képest sem sorrendben, sem témában nem javaslok
módosítást, 15 napirendi pontot kell, hogy megtárgyaljunk. így a mai ülésre a
következő napirend elfogadását javaslom:
1.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

2.

Javaslat a megyei önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek és
tagoknak, továbbá a tanácsnokoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni
juttatásról, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 4/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelet módosítására,
továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke és alelnöke
illetményének,
illetve
tiszteletdíjának,
valamint
költségtérítésének
megállapítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

3.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

4.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

5.

Tájékoztató a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások
felülvizsgálatáról
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2017.

évi

Előterjesztő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke

6.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2017. évi
szabadság ütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

7.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2016. év II.
félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés alelnöke, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár Bizottság elnöke

8.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Értéktár Bizottság működése tárgyában hozott 26/2013. (VII.11.),
valamint 79/2014. (XII.18.) határozat módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

9.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú Gazdasági
Programjának (2015-2019) végrehajtásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

10. Javaslat a Területi Kiválasztási Kritérium
módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Rendszer

szempontjainak

11. 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
12. Beszámoló a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. beolvadásos különválásával kapcsolatban tett
intézkedésekről
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
13. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj 2017. évi
adományozására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
14. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj 2017. évi
adományozására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
15. Egyebek
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Megkérdezem, hogy a Közgyűlés tagjai részéről
egyéb napirendi javaslat van-e? Amennyiben van, kérem, szíveskedjenek azt
megtenni.
Budai Erzsébet bizottsági elnök asszony parancsolj.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Köszönöm a
szót Elnök úr. Mindössze annyit szeretnék kérni, hogy az Egyebekben a
vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban egy rövid tájékoztatást szeretnék adni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pasztorniczky István képviselő
úr parancsolj.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen Elnök úr. Jelezném, hogy az
Egyebek napirendi pontban egy közérdekű javaslatot szeretnék tenni. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Más jelentkezőt nem látok. A javaslatról a
Közgyűlés egyszerű többséggel határoz. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendi
javaslat elfogadásáról.
26 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
közgyűlés elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2017. (II. 16.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. február 16-ai
ülése napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. február 16-ai
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

2017.

évi

2. Javaslat a megyei önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek és
tagoknak, továbbá a tanácsnokoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni
juttatásról, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 4/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelet módosítására,
továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke és alelnöke
illetményének, illetve tiszteletdíjának, valamint költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Tájékoztató a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások
felülvizsgálatáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2017. évi szabadság
ütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
7. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2016. év II. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés alelnöke, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár Bizottság elnöke
8. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Értéktár Bizottság működése tárgyában hozott 26/2013. (VII.11.),
valamint 79/2014. (XII.18.) határozat módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
9. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú Gazdasági
Programjának (2015-2019) végrehajtásáról
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
10. Javaslat a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer szempontjainak módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
11. 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
12.Beszámoló a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. beolvadásos különválásával kapcsolatban tett
intézkedésekről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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13. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj 2017. évi
adományozására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
14. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj 2017. évi
adományozására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
15. Egyebek

1.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a rendelettervezet 10. §-ában a bekezdések számozása tévesen került feltüntetésre, így a (3)
bekezdés helyesen (1) bekezdés, illetve a (4) bekezdés helyesen (2) bekezdés.
Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A
Megyei Önkormányzat és Hivatala éves költségvetési javaslatának alapját a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény adja,
ennek megfelelően és az előző években elfogadott irányelvek jelenleg is időszerű
célkitűzései alapján készült a költségvetés tervezete.
A bevételek irányszámait döntően a központilag szabályozott források alakulása, az
állami támogatás mértéke határozza meg, mely az összbevételek 95 %-át teszi ki. Ezen
felül a saját bevételek és a pályázatokon elnyert átvett pénzek döntően behatárolják a
kötelező és az önként vállalt területfejlesztési és egyéb feladatok nagyságát.
A 2017. évi költségvetés összeállítása során alapvető szempont volt a
költségtakarékosság és a feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásához
szükséges keret felhasználásának megtervezése.
A tervezett bevételek között a két legnagyobb bevétel az állami támogatás az előző évi
szinten 318.100 e Ft, valamint a második legnagyobb tétel a pályázati pénzek 2017.
évi bevételi előirányzata 9.400 e Ft, előző évben megérkezett pályázati pénzek (TOPKEHOP) maradványa 250.254 e Ft,
A tervezett kiadások egyensúlyban vannak a bevételekkel
A pénzügyi, gazdasági folyamatokat a takarékosság jellemezi, s így az előző évet is
maradvánnyal zártuk. Likviditási helyzetünk stabil, kifizetetlen számlánk, hitelünk,
kölcsönünk nincs, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat és rendelettervezet elfogadására. Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot 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 mind a határozati javaslatot, mind a rendelet-tervezetet
9 igen, 0 nem és 5 tartózkodás mellett 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. A bizottságunk 15 illetve később 16 fővel tárgyalta a napirendeket. Ezt a
napirendet, a határozati javaslatot 11-4 arányban, a rendelet-tervezetet 11-4-1
arányban elfogadta és elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A bizottságunk mind a határozati javaslatot, mind a
rendelet-tervezetet 2 igen, 0 nem és 5 tartózkodás mellett nem támogatta.
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 ügyrendi.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Mielőtt
látszat vitába kezdenénk én választ kérnék a következő ügyrendi kérdésre. A
Szervezeti és Működési Szabályzatunk 17 § (1) bekezdés szerint módosító indítványt
az ülésnapot megelőző nap déli 12 óráig írásban lehet beterjeszteni. Ugyanezen 17 §
(3) bekezdés szerint viszont a közgyűlés megkezdése előtt a helyszínen kiosztott és a
közgyűlésen szóban tett előterjesztéshez kapcsolódó és itt következik a lényeg
valamint az (1) bekezdésben meghatározott körbe nem tartozó módosító illetőleg
kiegészítő javaslat szóban is előterjeszthető. Ügyrendi kérdéseim ennek alapján mi az
a módosító illetőleg kiegészítő javaslat, ami nem tartozik abba a bizonyos (1)
bekezdésbe meghatározott körbe illetőleg lehetséges e szóbeli módosító indítványt
előterjeszteni, azaz van-e lehetőség az előterjesztésben szereplő rendelettervezet és
mellékleteinek bármilyen módosítására? Röviden összefoglalva van e még jelentése a
közgyűlésben a vitának? Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Természetesen a
dolgainkat meg kell beszélni. Viszont a tegnapi nap folyamán délig semmi akadálya
nem lett volna, hogy egyéni képviselői módosítások érkezzenek. Azt gondolom, ha
valakiben tegnap este született meg a gondolat, hogy módosítót akar benyújtani, az
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már megkésett, hisz már hamarabb kellett volna. Egyrészt bizottsági ülésre felkészülni,
másrészt bizottsági ülésen az adott véleményével kiállni, és azt mondani, hogy
beszéljünk arról. Szóbeli módosítót most nem lehet tenni egyik előterjesztéshez sem.
Köszönöm szépen. Lukács András frakcióvezető úr parancsolj.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés. BorsodAbaúj-Zemplén Megye Önkormányzatának 2017. évi költségvetése a mai ülésünk
egyik legfontosabb témaköre. Jó néhány évvel ezelőtt érdemi hosszú vita folyt arról,
hogy a rendelkezésre álló forrásokat hogyan és miként osszuk föl, bocsássuk a
fönntartott megyei közszolgáltató intézmények rendelkezésére. Az egészségügy, a
szociális ágazat, oktatási ágazat és mehetnénk sorba mindazokat a közszolgáltatásokat,
amelyekben Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlésének, Önkormányzatának
fontos szerepe volt. 2013. januárjától, immár gyakorlatilag egyetlenegy névleges
funkciója maradt a megyei közgyűlésnek, amelyet az elmúlt rendkívüli ülésen sikerült
lenullázni, az a területfejlesztéssel való érdemi foglalkozás. A mai ülésre előterjesztett
anyag azt mutatja, hogy a központi költségvetés hogyan kezeli a megyei
önkormányzatokat. Megtudhattuk, hogy bár a tavaly elfogadott költségvetési
törvényben 0,9 %-os inflációval számolt az akkor kormányozó többség a Magyar
Nemzeti Bank azóta nyilvánosságra hozott adatai szerint ez minimum 2 % körül lett,
de örülhetünk, mert Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében 2017-ben 0 %-os a növekedés.
Hiszen az állami támogatás nem ismert el semmilyen inflációs növekedést. Mi 2013tól ugyanazt a működési támogatást kapjuk, bár megmondom őszintén, hogy egyszerű
kifizetőhelyként ettől többre nem is nagyon van szükség, ezt láthatjuk az
előterjesztésekből.
A másik gondolat, ami megfogalmazódott bennem, az előterjesztés olvasásakor, hogy
amikor arról hallunk, hogy Magyarország egyre jobban erősödik, milyen jól megy a
gazdaság, és hogy a vállalkozások részére milyen kormányzati ajánlás született a bérek
emelésére, akkor itt van egy Hivatal, amelynek a dolgozói, munkavállalói évek óta
semmilyen bérfejlesztésben nem részesültek. Számomra elgondolkodtató, hogy milyen
álságos az a kormányzati magatartás, és benne a megyei önkormányzat
tisztségviselőinek a hozzáállása is, ha nem próbálunk meg a saját hivatali állományunk
részére valamilyen érzékelhető bérfejlesztést megvalósítani. Ha központilag nem
sikerül, akkor a helyi forrásokat, a helyi lehetőségeket keresve, mindezt megtehetnénk.
Meggyőződésem szerint ez első sorban szándék és nem pénzügyi kérdés, szándék
kérdése.
Érdekes ez a harmadik gondolat kapcsán, főleg akkor, amikor másra viszont mindig
van pénz, arra amire szeretne adni a vezetés. Az előterjesztésből megint kiderül, hogy
mi a fontos, hol vannak a hangsúlyok, hova kíván a megyei vezetés plusz forrásokat
adni. Természetesen az oly sokak által szeretett és várt KULCS TOUR magazin
kiadványaira, hiszen ami az előterjesztésben van két soron is egyrészt kölcsön
nyújtása. A Megyei Fejlesztési Ügynökségnek is a KULCS Kft-nek is. Alatta néhány
sorral működési támogatás nyújtása ennek a két Kft-nek. Én azért feltételezem, hogy
ez első sorban KULCS TOUR Kft-nek szól, hiszen az elmúlt időszakban az
előterjesztésekből sorra derült ki, hogy eltőkésítésre került a NORDA beolvadásos
megszűnése kapcsán, egy jelentős forrással és egy jelentős eszközállománnyal a
Megyei Fejlesztési Ügynökségbe a NORDA maradványa. A közbülső mérlegekből az
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derül ki, hogy itt abszolút jól ellátott cégről van szó. Nem hisszük, hogy annak
szüksége lenne újabb kiegészítő forrásokra a működéséhez, akkor pedig feltételezhető,
hogy itt erről a másikról van szó. Ez számunkra, számomra értékválasztás, és ez nem
elfogadható meggyőződésem szerint. És a végére, hogy ne éljek vissza a türelemmel,
egy apró kérdés. Örömmel láttam az előterjesztésben, hogy a jelenlegi működési
helyünk, a Díszterem felújítására forrást kíván fordítani a közgyűlés vezetése.
Szeretném megkérdezni, ha lehet tudni, hogy milyen típusú fejlesztésről gondoskodik,
gondolkodik a vezetés. Várom megtisztelő válaszát Elnök úr. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Elég
messziről indított frakcióvezető úr, még a régebbi időszakról, amikor 43 milliárd Ft-os
költségvetése volt az önkormányzatnak és 5 kórházat működtettünk. Az 5 kórház
pedig a költségvetésünk 67 %-át elvitte. A 43 milliárd Ft-ot azért ilyen módon tudtuk
üzemeltetni, és volt 52 vagy előtte 59 intézményünk mielőtt az átszervezéshez értünk
volna. Más idők vannak, más a mi működésünk is. Annyira más a mi működésünk,
hogy a tavalyi működéssel kapcsolatban frakcióvezető úr el fogom mondani, hogy a
bevételeink 11 %-kal nőtt az előző időszakhoz képest, a kiadásaink pedig 40 %-kal
csökkentek, tehát valóban megvan teremtve a feltétele annak, hogy az esetleges
fejlesztéseket, még a bérfejlesztéseket is tudjuk majd finanszírozni. De hogy mégis
miről szólt a tavalyi év? Nyertünk klíma stratégiára 30 millió Ft-ot, megyei klíma
stratégiát tudunk kialakítani. Tavaly megnyertük a szükséges forrásokat, az idén pedig
el fogjuk végezni. De tavaly pályáztunk például az általános tartalékba is, ahol
nyertünk több mint 8 millió Ft-ot, a Megyei Környezetvédelmi Program
rendbetételére. Tudjuk, hogy évek óta meg kellene csinálni, most megnyertük hozzá a
forrást, ebben az évben el fogjuk végezni ezt a feladatot. És még számtalan ilyen
dolgot tudnék említeni, világos hogy Önnek a KULCS TOUR maradt meg, de a
KULCS TOUR valójában azt a feladatot végzi el ami neki kötelező feladat, a megyei
önkormányzatnak a kommunikációját végzi. Mi történt valójában a megyében? A
megyei önkormányzat valójában milyen jellegű tevékenységet folytat? És a legvégére
érve kicsit azt gondolom, hogy felületesen olvasta el képviselő úr azt a rendelettervezetet, aminek a 9 § a 18. oldalán ott olvasható, hogy az illetmény kiegészítés 30ról 40%-ra emelkedik. Benne van az a része is, amit Ön most mégis hiányként
emlegetett, hogy a saját apparátusunkat nem tiszteljük meg, de igen, van rá lehetőség,
előteremtettük hozzá a forrást, és meg is tesszük. Ezeken felül pedig van még az éves,
februárban történő béreltérítés lehetősége, amivel Főjegyző úr él is természetesen.
Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat és egy rendelet-tervezet kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni először a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, 1
nem és 10 tartózkodás mellett a határozati
javaslatot elfogadta.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2017. (II. 16.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésével
kapcsolatos megállapítások
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a középtávú tervezéshez a
következőket állapítja meg:
1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése
szerinti saját bevételekkel, mint a
- helyi adóból származó bevétel,
- vagyonértékesítésből származó bevétel,
- tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel,
- bírság, pótlék, díjbevétel, valamint
- kezességvállalással kapcsolatos megtérüléssel
a költségvetési évet követő 3 évben nem számol.
2. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §
(1) bekezdése szerint pénzintézet felé kötelezettsége nincs és adósságot
keletkeztető ügyletet a költségvetési évet követő 3 évben nem vállal.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
értelemszerűen

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a rendelettervezet elfogadásáról, amelyhez minősített többség szükséges.
15 igen, 1 nem és 10 tartózkodás mellett a
rendelet-tervezet elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
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A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésére,
bizottságaira, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalra
terjed ki.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetése
2. §
(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének
-

költségvetési bevételi főösszegét
finanszírozási bevételek főösszegét
bevételi főösszegét

348.550 e Ft-ban
546.156 e Ft-ban
894.706 e Ft-ban

állapítja meg. (1. melléklet)
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegek előirányzat csoportonkénti
és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami
feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet és 2.1. melléklet tartalmazza.
3. §
(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének
-

költségvetési kiadási főösszegét
finanszírozási kiadások főösszegét
kiadási főösszegét

708.804 e Ft-ban
185.902 e Ft-ban
894.706 e Ft-ban

állapítja meg. (1. melléklet)
(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegek előirányzat csoportonkénti és
kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok
szerinti részletezését a 3. melléklet és 3.1. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési létszámkeretet e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá a
Közgyűlés.
(4) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetés
bevételeinek-kiadásainak előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5.
melléklete tartalmazza.
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(5) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kiadásainak hivatali Cofog
kódok, szakfeladatok szerinti csoportosítását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(6) A 2016. évi záró mérlegben szereplő eszközök 2017. évi értékcsökkenésének
számítását a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb
csoportokban a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő
hozzájárulását elkülönítetten a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(9) Több évre szóló kötelezettségvállalást és közvetett támogatást a költségvetési
rendelet nem tartalmaz.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásának
szabályai
4. §
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, illetve hivatalát a költségvetésben előírt működési
és felhalmozási célú bevételek beszedésére, és a jóváhagyott működési, valamint a
felhalmozási célú kiadások teljesítésére.
5. §
A 4. §-ban megállapított kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a Közgyűlés két
ülése között 10 millió Ft-ig, illetve a pályázatok saját forrás fedezete előirányzat
terhére a pályázati kiírásban előírt saját forrás erejéig a Közgyűlés elnöke végrehajthat,
melyet a 2017. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztésben
jóváhagyásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Ez kiterjed az általános tartalékkal való
rendelkezésre is. Ez a hatáskör új feladat vállalására nem terjed ki.
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtott
pályázatokra vonatkozóan nyilatkozatot adjon ki a saját forrás biztosításáról.
6. §
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §
előírásaira vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört egy éven belüli
hitelművelet esetében a Közgyűlés Elnökének, az egy éven túli hitelműveletek
esetében a Közgyűlés hatáskörébe utalja.
7 .§
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Az Áht. 85. §-a szerint a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség
szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben
történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, illetve igényelhető készpénz
felvétel a kincstártól:
- a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,
- a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra,
- egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
- a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegekre,
- az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek számára biztosított
támogatások kifizetésére abban az esetben, ha a támogatott szervezet nem rendelkezik
hitelintézeti számlával.
A részletes szabályokat a pénzkezelési szabályzatban kell meghatározni.
8. §
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét és főjegyzőjét, hogy a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletében szereplő
megyei önkormányzatok által igényelhető rendkívüli támogatásra, az év közben
jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra pályázatot nyújtson be.
Módosító rendelkezések
9. §
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei
önkormányzat hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről
szóló 12/2003. (IX. 11.) Kgy. számú rendelettel módosított 15/2002. (XII. 27.)
Kgy. számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése első francia
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„- felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 40 %-ának”
(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése hatályát veszti.
Záró rendelkezések
10. §
(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép
hatályba azzal, hogy a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzat meghatározására
irányuló rendelkezéseket, valamint a 9. § (1) bekezdésében foglaltakat 2017. január
1. napjától kell alkalmazni.
(2) A 9. § (2) bekezdése 2017. március 1-jén lép hatályba.
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A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálhatók a Mellékletek
között 04. sorszám alatt.

2.

Javaslat a megyei önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek és
tagoknak, továbbá a tanácsnokoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni
juttatásról, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (V.9.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 4/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelet
módosítására, továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke
és
alelnöke
illetményének,
illetve
tiszteletdíjának,
valamint
költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 05. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi 189. törvény 49. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület
döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy személyesen érint. A képviselő köteles
bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő
kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselőtestület dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell
tekinteni.
Ezúton bejelentem személyes érintettségemet, azonban a döntéshozatalban részt
kívánok venni.
Tájékoztatom a Közgyűlést arról, hogy Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés
alelnöke is bejelentette személyes érintettségét, azonban részt kíván venni a
döntéshozatalban.
Megkérdezem, hogy kíván-e valaki a képviselők közül kizárási javaslatot tenni?
Nem látok ilyen kezdeményezést. Megállapítom, hogy kizárási javaslat nem hangzott
el, ezért az a döntéshozatalban részt fogunk venni, szavazni fogunk.
Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezik a helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről, de annak konkrét mértékét azonban
nem határozza meg. A tiszteletdíj és egyéb juttatás megállapításáról az
önkormányzatok képviselő-testületeinek önkormányzati rendeletben kell dönteni.
A jelenlegi tiszteletdíjra vonatkozó előírásokat a Tisztelt Testület 2015-ben állapította
meg. A TOP pályázatokkal összefüggésben megnövekedett feladatok ellátásának
anyagi elismeréseként az előterjesztés javasolja az úgynevezett képviselői alapdíj
88.895.-Ft-ról bruttó 95.000,- Ft –ra történő emelését.
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 2017. január 1-jei hatállyal
történő módosítása érintette a képviselő-testületek tisztségviselői illetményének
megállapítására vonatkozó előírásokat, amely előírásokat szövegszerűen az
előterjesztés tartalmaz.
A módosított rendelkezések figyelembe vételével a Közgyűlés át nem ruházható
jogköre az elnök és a társadalmi megbízatású alelnök illetményének, illetve
tiszteletdíjának, továbbá költségtérítésének megállapítása. Az Mötv. vonatkozó
rendelkezései „kógensek”, a Közgyűlésnek nincs mérlegelési jogköre az illetmény
megállapítása vonatkozásában.
A költségtérítés mértéke változatlanul 15 %, az illetmény, illetve tiszteletdíj
összegének változása miatt azonban a költségtérítés összege is változik, amelynek
összegszerű megállapításáról határozatban kell dönteni. Ezeknek elfogadását kérjük a
tisztelt testülettől.
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 bizottságunk megtárgyalta a napirendi pontot, mind a két
határozatnál illetve a rendelet-tervezetnél 9 igen, 0 nem és 5 tartózkodás mellett
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. A bizottságunk a rendelet-tervezetet 10 igen, 4 tartózkodás, 1 nemmel
elfogadta, elfogadásra javasolja. A két határozati javaslatot pedig 10 igen, és 5
tartózkodás mellett javasolja elfogadásra. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A bizottságunk a rendelet-tervezet és a két határozati
javaslat esetében 2 igen, 0 nem és 5 tartózkodás mellett nem támogatta.
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, valamint két határozati javaslat kapcsolódik:
I. számú és II. számú határozati javaslat megjelöléssel.
Kérem, szíveskedjenek szavazni először a rendelet-tervezet elfogadásáról, amelyhez
minősített többség szükséges.
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Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, 1
nem és 10 tartózkodással a rendelettervezetet elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete
a megyei önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek és tagoknak,
továbbá a tanácsnokoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni
juttatásról, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (V.9.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 4/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet
módosítására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A megyei önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek és tagoknak, továbbá
a tanácsnokoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról, valamint a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2015. (V.11.)
önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő tiszteletdíja havonként bruttó 95.000,- Ft (a továbbiakban: alapdíj).”
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017.
január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) E rendelet a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Kérem, szíveskedjenek szavazni az I. számú határozati javaslat elfogadásáról,
amelyhez egyszerű többség szükséges.
15 igen, 1 nem és 10 tartózkodással a
közgyűlés elfogadta.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2017. (II. 16.) határozata
Tárgy: Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
elnöke illetményének és költségtérítésének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a
Közgyűlés elnöke illetményének és költségtérítésének megállapítására vonatkozó
javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés Török Dezsőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése elnökének illetményét 2017. január 1. napjától havi bruttó 897.453,forintban állapítja meg.
2. A Közgyűlés Török Dezső Közgyűlés elnöke költségtérítését 2017. január 1.
napjától az 1. pontban megállapított havi illetménye 15%-ának megfelelő
összegben, havi bruttó 134.618,- forintban állapítja meg.
3. A Közgyűlés felkéri főjegyzőjét, hogy az illetmény és a költségtérítés összegének
megváltozásával összefüggő intézkedéseket tegye meg.
4. A Közgyűlés visszavonja a 61/2014. (X.22.) és a 62/2014. (X.22.) határozatát.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a II. számú
határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
15 igen, 1 nem és 10 tartózkodással a
közgyűlés elfogadta a határozati javaslatot.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2017. (II. 16.) határozata
Tárgy: Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a
Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése társadalmi megbízatású alelnökének tiszteletdíját
2017. január 1. napjától havi bruttó 403.854,- forintban állapítja meg.
2. A Közgyűlés Bánné dr. Gál Boglárka a Közgyűlés társadalmi megbízatású
alelnöke költségtérítését 2017. január 1. napjától az 1. pontban megállapított havi
tiszteletdíja 15%-ának megfelelő összegben, havi bruttó 60.578,- forintban
állapítja meg.
3. A Közgyűlés felkéri főjegyzőjét, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés összegének
megváltozásával összefüggő intézkedéseket tegye meg.
4. A Közgyűlés visszavonja a 65/2014. (X.22.) és a 66/2014. (X.22.) határozatát.
Felelős:
Határidő:

3.

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi közbeszerzési
tervének elfogadására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 06. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés.
Önkormányzatunk a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó ajánlatkérő
A Kbt. 42. § (1) bekezdése szerint a Kbt. 5.§ (1) bekezdésében meghatározott
ajánlatkérők – a központi beszerző szervek kivételével – a költségvetési év elején,
legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készítenek az adott
évre tervezett közbeszerzéseikről.
A hivatkozott rendelkezésnek megfelelően elkészült az önkormányzat, és az
önkormányzati hivatal tekintetében is a 2017. évre szóló közbeszerzési terv.
Az önkormányzat tervében a TOP-5.1.1-15-BO1-2016-0001 Foglalkoztatási és
gazdaságfejlesztési együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében tárgyú
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pályázatban felmerült közbeszerzési kötelezettséget igénylő eljárások kerültek
meghatározásra. Jelenleg az eljárások előkészítése folyamatban van.
A hivatal nem tervez közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzést a 2017-es
évben. 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 bizottságunk az I-es és a II-es határozati javaslatot is 10 igen, 0
nem és 4 tartózkodás mellett 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. A bizottságunk 15 igen, és 1 tartózkodással mind a két határozati javaslatot
elfogadta és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A bizottságunk mind a két határozati javaslatot 7 igen, 0
nem és 0 tartózkodással 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 két határozati javaslat kapcsolódik: I. számú és II. számú
határozati javaslat megjelöléssel.
Kérem, szíveskedjenek szavazni az I. számú határozati javaslat elfogadásáról,
amelyhez egyszerű többség szükséges.
23 igen, 0 nem és 2 tartózkodással a
közgyűlés elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2017. (II. 16.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési
tervének elfogadása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
közbeszerzési tervére vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy amennyiben szükségessé válik a
közbeszerzési terv módosítása, az arra vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés
elé.
Felelős:
Dr. Kovács János, főjegyző
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
Melléklet
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2017(II. 16.) határozatához
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2017. évi közbeszerzési terve
A közbeszerzés tárgya

Tervezett eljárástípus

Eljárás tervezett megindítása

TOP-5.1.1-15-BO1-2016-0001
Foglalkoztatási
és
gazdaságfejlesztési
együttműködés
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében projekt keretében marketing célú
események szolgáltatás beszerzése
A szerződés tárgya: I. rész Hirdetések,
marketing célú események, PR cikkek
megjelentetése szolgáltatás beszerzése
A szerződés tárgya: II. rész Nyomdai
költségek szolgáltatás beszerzése
TOP-5.1.1-15-BO1-2016-0001
Foglalkoztatási
és
gazdaságfejlesztési
együttműködés
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében projekt keretében foglalkoztatási
stratégia elkészítése
A szerződés tárgya: I. rész Megyei
Foglalkoztatási Stratégia és kapcsolódó
szakmai
dokumentumok
elkészítésének
beszerzése
A szerződés tárgya: II. rész Foglalkoztatási és
képzési
igények
kérdőíves
felmérése
szolgáltatás beszerzése
TOP-5.1.1-15-BO1-2016-0001
projekthez
kapcsolódó
Foglalkoztatási
és
gazdaságfejlesztési együttműködés BorsodAbaúj-Zemplén megyében projekt keretében

2015. évi CXLIII. törvény
a közbeszerzésekről 113. §
szerinti
összefoglaló
tájékoztatóval induló nyílt
eljárás
szolgáltatás
megrendelése tárgyban.

2017. február

2015. évi CXLIII. törvény
a közbeszerzésekről 113. §
szerinti
összefoglaló
tájékoztatóval induló nyílt
eljárás
szolgáltatás
megrendelése tárgyban.

2017. február

2015. évi CXLIII. törvény
a közbeszerzésekről 113. §
szerinti
összefoglaló
tájékoztatóval induló nyílt

2017. február
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tanácsadói szolgáltatások ellátása
A szerződés tárgya: I. rész Tanácsadás
vállalkozások számára humán politikájuk
fejlesztése céljából szolgáltatás beszerzése
A szerződés tárgya: II. rész Szociális gazdaság
fejlesztése tanácsadás szolgáltatás beszerzése
TOP-5.1.1-15-BO1-2016-0001
Foglalkoztatási
és
gazdaságfejlesztési
együttműködés
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében projekt keretében kötelezően
előírt nyilvánosság biztosítása, szolgáltatás
beszerzése

eljárás
szolgáltatás
megrendelése tárgyban.

2015. évi CXLIII. törvény
a közbeszerzésekről 113. §
szerinti
összefoglaló
tájékoztatóval induló nyílt
eljárás
szolgáltatás
megrendelése tárgyban.

2017. február

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a II. számú
határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
25 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
közgyűlés elfogadta a határozati javaslatot.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2017. (II. 16.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi
közbeszerzési tervének elfogadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi közbeszerzési tervére vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi közbeszerzési tervét.
Felelős:
Dr. Kovács János, főjegyző
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy amennyiben szükségessé válik a
közbeszerzési terv módosítása, az arra vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés
elé.
Felelős:
Dr. Kovács János, főjegyző
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
Melléklet
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2017 (II. 16.) határozatához
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi közbeszerzési terve
A közbeszerzés tárgya

Tervezett eljárástípus

-

-

Eljárás tervezett
megindítása
-

Miskolc, 2017. február

4.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 07. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítását
egyrészt a 2017. január 1-től érvényes új, megemelkedett közbeszerzési értékhatárok
(a nemzeti értékhatárok: árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén nettó
15.000.000 Ft, építési beruházásánál nettó 25.000.000-Ft), másrészt közvetett módon a
459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet megjelenése indokolta.
A módosítások egyrészt tehát a Közgyűlés, a Közgyűlés Elnöke, a Főjegyző és
Pénzügyi és Társadalmi Bizottság hatáskörére vonatkoznak, azaz:
1.)
Javasoljuk, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, mint
ajánlatkérő esetében az eljárást lezáró döntés meghozatala 10 mFt helyett 15 millió Ftot meghaladó becsült érték esetén tartozzon a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
hatáskörébe, valamint, hogy a Közgyűlés elnöke az eljárás lezárásáról a 10m Ft helyett
15m Ft becsült értéket meg nem haladó beszerzések esetén döntsön.
2.)
Javasoljuk továbbá, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati
Hivatal, mint ajánlatkérő esetében pedig: az eljárás megindításáról és lezárásáról a
Főjegyző döntsön, azonban a 10m helyett 15 millió forintot meghaladó becsült érték
esetén az eljárást lezáró döntés meghozatala a Közgyűlés határkörébe tartozzon, a
Főjegyző az eljárás lezárásáról a 10m Ft helyett 15m Ft becsült értéket meg nem
haladó beszerzések esetén döntsön.
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A módosítások másrészt a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkoznak,
tehát: javasoljuk a szabályzatban szereplő nettó 500.000,- Ft-os összeghatárt nettó
1.000.000,- Ft összeghatárra módosítani. A nettó 1.000.000 forint értékhatár alatti
beszerzéseknél tehát a Közgyűlés Elnöke, illetve a Hivatal beszerzése esetén a
Főjegyző a döntésért felelős személy. Ezek elfogadását kérjük a tisztelt közgyűléstől.
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. A bizottságunk 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodással 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. A bizottságunk 13 igen, és 3 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit,
a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni. Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
22 igen, 0 nem és 3 tartózkodással a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2017. (II. 16.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának
módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1.)

A Közgyűlés az 5/2016. (II. 18.) határozatával elfogadott, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
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Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata I. Rész I.
Fejezet. 2.2 alpontját, II. Fejezet 4.2. alpontját, II. Fejezet 5. C) pontját, VIII.
Fejezet 1.1. és 1.2. alpontját, valamint a II. Rész I. Fejezet 2.2. alpontját, II.
Fejezet 3.1. alpontját, 4.C) pontját, a VIII. Fejezet 1.pont a) és b) bekezdését a
következők szerint módosítja:
1.1. I. Rész I. Fejezet. 2.2 alpont:
„Az eljárás megindításáról és lezárásáról a Közgyűlés Pénzügyi és
Társadalmi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) vagy a Közgyűlés Elnöke
dönt értékhatártól függően. Az eljárást lezáró döntés meghozatala 15 millió
Ft-ot meghaladó becsült érték esetén tartozik a Bizottság hatáskörébe.”
1.2. I. Rész II. Fejezet 4.2. alpont:
„A Pénzügyi és Társadalmi Bizottság hatásköre:15 millió Ft becsült értéket
meghaladó közbeszerzési eljárások során név szerinti szavazással dönt az
eljárás lezárásáról.
1.3. I. Rész II. Fejezet 5. C) pont:
„Dönt (A Közgyűlés Elnöke)a közbeszerzési eljárás lezárásáról 15 millió Ft
becsült értéket meg nem haladó beszerzések esetén, melyről a Közgyűlés
soron következő ülésén tájékoztatást nyújt a közgyűlési tagok részére.”
1.4. II. Rész I. Fejezet 2.2. alpont:
„Az eljárás megindításáról és lezárásáról a Főjegyző dönt, azonban a 15
millió Ft-ot meghaladó becsült érték esetén, az eljárást lezáró döntés
meghozatala a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.”
1.5. II. Rész II. Fejezet 3.1. alpont:
Közgyűlés hatásköre: „dönt az eljárás lezárásáról 15 millió Ft-ot becsült
értéket meghaladó eljárás esetén,”
1.6. II. Rész, II. Fejezet 4. C) pont:
A Főjegyző: „Dönt a közbeszerzési eljárás lezárásáról 15 millió Ft becsült
értéket meg nem haladó beszerzések esetén,”
1.7. I. Rész VIII. fejezet 1. pont 1.1. alpont és 1.2. alpont:
„1.1. a nettó 1.000.000,-Ft összeget meghaladó beszerzés esetén dönteni
legalább három ajánlat alapján lehet. Az ajánlatok bekéréséről – beleértve
az ajánlatkérés tartalmát és az ajánlattételre felkérésre kerülő ajánlattevők
kiválasztását is – a Közgyűlés Elnöke dönt.
1.2. a nettó 1.000.000,- Ft összeget meg nem haladó beszerzéseket elegendő
megrendelés útján teljesíteni.”
1.8. II. Rész VIII. fejezetének 1. pont a) és és b) bekezdése:
„a.) a nettó 1.000.000,-Ft összeget meghaladó beszerzés esetén dönteni
legalább három ajánlat alapján lehet. Az ajánlatok bekéréséről – beleértve
az ajánlatkérés tartalmát és az ajánlattételre felkérésre kerülő ajánlattevők
kiválasztását is – a Főjegyző dönt.
b.) a nettó 1.000.000,- Ft összeget meg nem haladó beszerzéseket elegendő
megrendelés útján teljesíteni.”
Felelős:
Határidő:

Török Dezső
azonnal, illetve értelem szerint
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5.

Tájékoztató
a
területi
nemzetiségi
önkormányzatokkal
megállapodások felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

kötött

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 08. 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
a
területi
nemzetiségi
önkormányzatokkal megállapodást kötött a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján, melyet a Közgyűlés 5/2015. (II. 12.)
határozatával hagyott jóvá.
A Megállapodások IV. pontja 1.) alpontja előírja annak évenkénti felülvizsgálatát a felek
részéről. Ennek megfelelően a felülvizsgálat megtörtént és a hatályos jogszabályok
alapján megállapítható, hogy olyan érdemi változás nem történt az eltelt időszakban,
amely a jelenlegi megállapodások módosítását indokolná.
A nemzetiségi önkormányzatok testületi üléseiken vizsgálták felül megállapodásaikat,
módosítási javaslattal nem éltek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. A bizottságunk 14 egybehangzó igen szavazattal a tájékoztatót
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.
24 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
határozati javaslatot a közgyűlés elfogadta.
Köszönöm szépen.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2017. (II. 16.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi
önkormányzatok közötti megállapodások felülvizsgálata
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok
közötti megállapodások felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot
hozza:
A Közgyűlés a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások
felülvizsgálata alapján a megállapodások módosítását nem tartja indokoltnak.
Felelős:
Határidő:

6.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2017. évi
szabadság ütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 09. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Az önkormányzati törvény 49. § (1) bekezdése
alapján bejelentem személyes érintettségemet, azonban a döntéshozatalban részt
kívánok venni.
Megkérdezem, hogy kíván-e valaki a képviselők közül kizárási javaslatot tenni. Nem
látok jelentkezőt.
Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint a
polgármester előterjesztésére a képviselő testület minden év február 28-ig jóváhagyja a
polgármester szabadságának ütemezését. Tekintettel arra, hogy a törvény értelmében a
polgármesterre vonatkozó szabályokat a megyei közgyűlés elnökére értelem szerűen
vonatkoztatni kell, a jelen előterjesztésben a fenti törvényi előírásnak teszünk eleget,
melynek elfogadását kérjük a tisztelt közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot bizottságok nem
véleményezték. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben
kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.

29

Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
24 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
11/2017. (II. 16.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2017. évi szabadság
ütemezésének jóváhagyása
A Közgyűlés megismerte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökének
2017. évi szabadság ütemezéséről szóló javaslatát és a tervnek megfelelően az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
Hónap
január 20, 27, 31.
február 10, 24.
március 10, 31.
április 7, 10, 14.
május 8-12.
június 12-16.
július 3-14, 31.
augusztus 1-11.
szeptember 4-8.
október 9-13.
november
december 18-22., 27-29.
Felelős:
Határidő:

7.

Munkanapok száma
3 nap
2 nap
2 nap
3 nap
5 nap
5 nap
11 nap
9 nap
5 nap
5 nap
0 nap
8 nap

Dr. Kovács János főjegyző
2017. december 31.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2016. év II.
félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés alelnöke, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár Bizottság elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 10. sorszám alatt.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A
bizottság, megfelelve a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 3.§ (1) bekezdés c)
pontjában foglaltaknak, félévente beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek.
A bizottság 2016. második félévében három ülést tartott: 2016. szeptember 12-én,
2016. október 18-án és 2017. január 31-én volt a harmadik ebben az évben.
A megyei értéktárba felvételre került:
- „A borsodi lakodalmi fonott kalács, mint arnóti, megyei érték”,
- „Tarcali Terézia Kápolna”,
- a „Bekecsi Nagy-hegyi tanösvény és ökoturisztikai Fürdő-park” nemzeti érték,
- „Római katolikus egyház szirmabesenyői temploma”
- a "Rudabányai-tó"
- a "csernelyi krumpli töltelékes derelye"
- „A borsodi májuskosár"
- a Sajósenyei „Máriássy Kúria,
„Magyarságunk értékei” című pályázatról néhány mondat: A vetélkedő, a
regisztrációval együtt négy fordulóra tagolódott, ahol az első három forduló online
módon zajlott a www.baz.hu/ertektar felületen, az utolsó forduló pedig a megyei döntő
2017. február 20-án lesz.
57 csapat regisztrált a vetélkedőre, melyből 29 általános iskolai, 28 pedig középiskolai
csapat volt. 21 volt a határon túli regisztráció. Ukrajnából Kisgejöc, Huszt,
Aknaszlatina, Ungvár, Nagydobrony települések, Hargita megyéből Csíkszereda és
Csíkdánfalva, Szlovákiából Szepsi, Tornalja, Rozsnyó, Boly.
A középdöntőbe jutott 36 csapatból az alábbi 12 csapat (6 középiskolás és 6 általános
iskolás) vesz majd részt a döntőben - nem a továbbjutás sorrendjében -:

az Encsi Váci Mihály Gimnázium Szakgimnázium és Kollégium „Kurucok”
csapata,

a Tokaji Mezőgazdasági Szakképző iskola és Kollégium „Szőlőszemek” csapata,

a Tornaljai Gimnázium „Határok nélkül” csapata,

a Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája „Kossuth kincsei” csapata,

a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium „Hagyományőrzők” csapata,

a MSZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma és Közgazdasági
Szakgimnáziuma „Arany csapata”,

a Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános iskola Kis
kurucok” csapata,

a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola „PATAKI CSODÁK” csapata,

a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szent Imre
Tagiskolája „Telázsi Csapata”,

a miskolci Bársony János Általános Iskola „Bársony Borsok” csapata,

a dédestapolcsányi Lajos Árpád Általános Iskola „Szuperhold” csapata,valamint

a Sajóvámosi Arany János Általános Iskola „Lajtorja” csapata.
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A 2017. február 20-án megrendezésre kerülő megyei döntő szakmai zsűrijének elnöke:
Dr. Szinay Attila a Földművelésügyi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős
helyettes államtitkára. A vetélkedő helyszíne a Megyeháza Díszterme. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A beszámolót 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 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. A
bizottságunk 16 igennel elfogadta és elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A bizottságunk a határozati javaslatot 7 igen egybehangzó
szavazattal elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
25 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
határozati javaslatot a közgyűlés elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
12/2017. (II. 16.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2016. év II.
félévi tevékenységéről.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2016. év II. félévi
tevékenységéről szóló beszámolót, és az alábbi döntést hozza:
1.) A Közgyűlés elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2016.
év II. félévi tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
2.) A Közgyűlés felkéri a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság
szervezési, titkársági, adminisztrációs feladatait ellátó Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztályát, hogy jelen
döntését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (www.baz.hu),
valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár hivatalos honlapján
(www.baz.hu/ertektar) hozza nyilvánosságra.
Felelős:
Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály osztályvezetője
Határidő: értelem szerint

8.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár Bizottság működése tárgyában hozott 26/2013.
(VII.11.), valamint 79/2014. (XII.18.) határozat 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. Jelen
előterjesztésben az alábbi módosításokra teszünk javaslatot:
Miklós Árpád, a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportjának
vezetője írásban jelezte, hogy Balla Gergő megyei önkormányzati képviselő
megyei értéktár bizottsági tagságát a továbbiakban nem tudja ellátni, ezért
javasolta, hogy helyét a bizottságban Jámbor Márk vegye át.
A bizottság 2016. október 18-ai ülésén 49/2016. (X.18.) B.-A.-Z. M. ÉB.
határozatával a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, valamint a
Herman Ottó Múzeum, mint tanácskozási joggal rendelkező szervezetek BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottságba történő felvételét kezdeményezte.
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2017. január 1-től az országos és területi közművelődési szakmai szolgáltatási
feladatok ellátása új szervezeti keretek között valósul meg. A bizottságban
tanácskozási joggal résztvevő Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-AbaújZemplén Megyei Irodájának tevékenységét annak szellemiségét folytatva, az
NMI Művelődési Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el.
Ezekhez kérjük a tisztelt közgyűlés támogatását.
-

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot 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 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. 16 igennel
támogatjuk a határozati javaslat elfogadását.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A bizottságunk is egybehangzóan 7 igennel támogatja a
határozati javaslat elfogadását.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
25 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot a közgyűlés elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
13/2017. (II. 16.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Értéktár Bizottság működése tárgyában hozott 26/2013. (VII.11.), valamint
79/2014. (XII.18.) határozat módosítása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Értéktár Bizottság működése tárgyában hozott 26/2013. (VII.11.), valamint
79/2014. (XII.18.) határozat módosítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést
hozza:
1.) A Közgyűlés a 26/2013. (VII.11.) határozatot a következők szerint módosítja:
a.) A határozat 3. pont 3.1 alpontja helyébe a következő szöveg lép:
„3.1. NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság,”
b.) A határozat 3. pontja a következő 3.10. és 3.11. alpontokkal egészül ki:
„3.10. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár,
3.11. Herman Ottó Múzeum.”
2.) A Közgyűlés a 79/2014. (XII.18.) határozatot akként módosítja, hogy a határozat
1. pontjában a „Balla Gergő” szövegrész helyébe „Jámbor Márk” szöveg lép.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
3.) A Közgyűlés felkéri a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság
szervezési, titkársági, adminisztrációs feladatait ellátó Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztályát, hogy jelen
döntését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján
(www.baz.hu), valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár hivatalos
honlapján (www.baz.hu/ertektar) hozza nyilvánosságra, továbbá, hogy
gondoskodjon az 1. és 2. pontban meghatározott módosítások Működési
Szabályzatban történő átvezetéséről, az érintettek tájékoztatásáról.
Felelős:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési,
Jogi és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő: azonnal

9.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú
Gazdasági Programjának (2015-2019) végrehajtásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 12. sorszám alatt.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal a 2017. évben is elkészítette
tájékoztatóját a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Középtávú Gazdasági
Programjának (2015-2019) végrehajtásáról.
Az előterjesztés tulajdonképp a Hivatal tevékenységének rövid összefoglalója, a
részterületekről ugyanis a 2016. évi közgyűlésekre folyamatosan, részletes beszámolók
készültek. A 11 fejezetet tartalmazó tájékoztató elsőként a TOP végrehajtásának
helyzetéről szól, és a statisztikai elemzéseken, összefoglalókon túl a megjelenő
felhívásokról is számot ad. Ezt követően az egyéb operatív programból megvalósuló
pályázatokat, valamint a megye Környezetvédelmi Programjának elkészítését
ismerteti. A negyedik fejezetben a Megyeházán működő Europe Direct Információs
Központ tevékenységének bemutatása kapott helyet. Az Értéktárról szóló rész a
Megyei Értéktár Bizottságnak a nemzeti értékgyűjtés, illetve a nemzeti érték
azonosítás mentén végzett munkájának eredményeiről szóló beszámolót is tartalmaz,
felsorolva azt, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktárba a 2016-os évben
mely nemzeti értékek kerültek felvételre. A hatodik fejezetben kapott helyet a
Megyekönyv megjelenéséről szóló tájékoztató. (Az új kiadást az tette szükségessé,
hogy a 2009-es megjelenés óta megyénkben számos gazdasági fejlesztés, műemléki
rekonstrukció, turisztikai program valósult meg. A helyi hagyományok, értékek
őrzése, ápolása is nagyobb hangsúlyt kapott az elmúlt években, ami ugyancsak
megjelent a Megyekönyvben.) A felzárkózás politika címet viselő rész a magyar
nemzeti „Roma Platform”-mal való együttműködést ismerteti, majd pedig a
gazdaságfejlesztés kerül előtérbe. Az utolsó fejezet Borsod-Abaúj-Zemplén megye
bányászati lehetőségeiről szól. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot 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 bizottságunk 13 igen 0 nem és 1 tartózkodás mellett tudomásul
vette, és 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, tisztelt
közgyűlés. Tájékoztatót megvitatta bizottságunk és 12 igen 4 tartózkodás mellett
tudomásul vette. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a bizottság véleményét.
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Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A bizottságunk a tájékoztatót 2 igen 0 nem és 5
tartózkodás mellett nem támogatta, nem vette tudomásul.
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 tudomásul vételéről.
16 igen, 0 nem és 9 tartózkodással a
közgyűlés tudomásul vette a benne
foglaltakat. Köszönöm szépen.

10. 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 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.
Magyarország Partnerségi Megállapodásban vállalta, hogy megteremti a koordinációt
és az összhangot a határokon átívelő, transznacionális és régiók közötti
együttműködést biztosító Európai Területi Együttműködés (ETE), Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program (EFOP) és a Területi- és Területfejlesztési Operatív
Program között.
A Nemzetgazdasági Minisztérium RFP Stratégiai, Tervezési és Értékelési Főosztálya a
2017. évi pályázati felhívások meghirdetését megelőzően áttekintésre és egyeztetésre
megküldte a megyei önkormányzatok számára a Területspecifikus Mellékleteket,
melyek szerves része a TKKR.
A fenti programszintű szinergiák megteremtése érdekében a pontozásos szempontok
kialakítása során javasolt olyan értékelési szempontok bevezetése, melyek a határmenti együttműködések projektjeit előnyben részesítenék így kedveznének a térségi,
regionális komplex beruházások megvalósításának, valamint olyan szempontok
bevezetése, melyek EFOP által meghirdetésre kerülő ágazati fejlesztésekhez
kapcsolódnak.
A TKKR javasolt módosításait az előterjesztés melléklete tartalmazza, melynek
elfogadását kérjük a tisztelt közgyűléstől.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot mind a 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. A bizottságunk 13 igen 0 nem és 1 tartózkodás mellett 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: Elnök úr, tisztelt közgyűlés.
Bizottságunk 10 igen és 6 tartózkodás mellett elfogadta, elfogadásra javasolja a
határozatot. Köszönöm szépen.
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.
20 igen, 0 nem és 4 tartózkodással a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
14/2017. (II. 16.) 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. sz
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
2. A Közgyűlés felkéri Főjegyzőjét, hogy a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer
szempontjainak módosításáról szóló javaslatot, valamint az 1. sz. mellékletben
foglaltakat az illetékes döntéshozó részére küldje meg.
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Felelős:
Dr. Kovács János, főjegyző
Határidő: azonnal
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 14. sorszám alatt.

11. 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
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 15. 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 „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések” című pályázat beadásáról 17/2016. (III. 29.)
határozatával döntött.
A határozat 4. pontjában foglaltaknak megfelelően jelen előterjesztés keretében
nyújtunk tájékoztatást a megyei foglalkoztatási paktum megvalósításának
előrehaladásáról.
Bemutatjuk az eddig végzett tevékenységeket, a megyei önkormányzat és hivatala,
mint a paktumiroda és a projektmenedzsment feladatok ellátásának letéteményese, és a
megyei kormányhivatal, mint a foglalkoztatási támogatásokat bonyolító és munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújtó konzorciumi partnerünk tekintetében. Ennek elfogadását
kérjük a tisztelt közgyűléstől.
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 bizottságunk 14 egybehangzó igen szavazattal tudomásul vette, és
a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
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Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
közgyűlés. Bizottságunk 12 igen 4 tartózkodás arányban fogadta el a határozati
javaslatot.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A bizottságunk a tájékoztatót 2 igen 0 nem és 5
tartózkodás mellett nem támogatta.
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 tudomásul vételéről.
20 igen, 0 nem és 4 tartózkodással a
közgyűlés tudomásul vette a tájékoztatóban
foglaltakat. Köszönöm szépen.

12. Beszámoló a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. beolvadásos különválásával
kapcsolatban tett intézkedésekről
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 16. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend megtárgyalásánál Lenártek
András Urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A
NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatai a jogi környezet megváltozása
miatt kiüresedtek. A három tulajdonos megyei önkormányzat a társaság beolvadásos
különválás jogcímen történő megszüntetéséről döntött. Az átalakulás ezen formája
több hónapos folyamat, több jogi, pénzügyi, számviteli feladat elvégzésével jár.
A Közgyűlés 2016-ban három alkalommal tárgyalt e tárgykörben előterjesztést, és a
34/2016. (V. 24.) határozatával, a 40/2016. (VI. 23.) határozatával és az 51/2016.
(VIII. 30.) határozatával hozta meg azokat a döntéseket, amelyeket a Polgári
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Törvénykönyv, az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról
szóló 2013. évi CLXXVI. törvény és a számviteli törvény rendelkezései előírtak.
A NORDA Kft.-t a cégbíróság 2016. november 30-ai hatállyal törölte a
cégnyilvántartásból, a törvény által biztosított 90 napon belül azonban még a
számviteli jogszabályok által előírt feladatokat el kell végezni. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A beszámolót két 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. A bizottságunk 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, tisztelt
közgyűlés. Bizottságunk is megtárgyalta ezt az előterjesztést, kérdés is hangzott el 11
igen 3 tartózkodás mellett elfogadtuk a határozati javaslatot.
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 szépen a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés.
Az előterjesztés korrekt módon mutatja be azt a folyamatot ahol tart ma a NORDA
megszűntetésével összefüggő eljárás, viszont szeretném a jelen levő Megyei
Fejlesztési Ügynökség ügyvezetőjét megkérdezni, hogy a beolvadás után, a jelenlegi
gazdasági helyzete milyen a cégnek? Mivel az első napirendnél nem kaptam rá választ.
Kért-e és ha igen mennyi működési támogatást illetve hitelt a tulajdonostól erre a
gazdasági évre? Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Ügyvezető urat megkérem,
hogy jöjjön a mikrofonhoz a jegyzőkönyv részeként.
Lenártek András, ügyvezető: Tisztelt közgyűlés köszönöm szépen frakcióvezető úr
kérdését. A november 30-ai állapotot rögzíti a mostani előterjesztés. Egy hosszú
folyamat végén vagyunk, ahogy főjegyző úr is említette, tulajdonképpen már csak a
cégbírósági bejegyzés és a tulajdonosok által való jóváhagyás a kérdés az MFÜ-re
vonatkozóan. A további feladatokat illetően arról tudok beszámolni Önnek, hogy az
utóbbi hónapokban rengeteget dolgozunk, rengeteg olyan munkába kezdtünk bele, ami
összefüggésben van az európai uniós pályázati lehetőségekkel. Önkormányzatoknak és
vállalkozásoknak is végzünk ilyen feladatokat, függetlenül attól, hogy Területi
Operatív Program, Vidékfejlesztési Program. Nemzetközi programjaink is vannak, 3
nyertes programunk, de nyilvánvalóan a továbbiakban is fogunk pályázni. Az
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elmondottakból is azt hiszem kiderül, hogy semmiféle működési jellegű támogatást
nem kértünk a tulajdonostól, terveink között nem is szerepel ilyen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pasztorniczky István képviselő
úr parancsolj.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Annyit szeretnék
hozzátenni az előterjesztéshez, hogy mint a korábbi előterjesztések tárgyalásakor is
jeleztük, a Polgári Törvénykönyvben a Felügyelő Bizottságoknál előírt, és nevesített
tulajdonosi ellenőrzés továbbra sem teljesül. A demokratikus jogelveknek megfelelően
ugyanis az ellenzék nem kapott egyetlenegy helyet sem a Felügyelő Bizottságban, így
nincs igazán rálátásunk se a NORDA tevékenységére, se a jogutód Megyei Fejlesztési
Ügynökség gazdasági társaság tevékenységére, úgyhogy ezt szeretném jelezni, ezt az
igényünket, hogy az ellenzék is kapjon vagy delegálhasson egy tagot a Felügyelő
Bizottságba fenntartjuk, és ezért tartózkodunk a szavazásnál. Köszönöm, mert ez még
nem teljesült.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr, tudomásul vettem.
Más hozzászólást nem látok.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
17 igen, 0 nem és 7 tartózkodással a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
15/2017. (II. 16.) határozata
Tárgy: a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. beolvadásos különválásával kapcsolatban tett intézkedésekről szóló
beszámoló elfogadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a
NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. beolvadásos különválásával kapcsolatban tett intézkedésekről szóló
beszámolót, és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés elfogadja elnökének a NORDA Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
beolvadásos különválásával kapcsolatban tett intézkedésekről szóló beszámolóját.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a beolvadásos különválás folyamatának
lezárásával összefüggésben szükségessé váló tulajdonosi döntéseket meghozza,
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intézkedéseket megtegye, eljárási cselekményeket elvégezze és az ezekhez
kapcsolódó dokumentumokat aláírja.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a Közgyűlés elnöke
azonnal

A közgyűlés zárt ülésen folytatódik, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz.

A zárt ülés követően:

15. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Budai Erzsébet képviselő asszony jelezte
hozzászólási szándékát. A bizottság elnök asszonyának megadom a szót.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Köszönöm a
szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Szeretném tájékoztatni a közgyűlést arról, hogy a
közgyűlés tagjai a vagyonnyilatkozatokat elkészítették és leadták, így mindenki
gyakorolhatja a közgyűlési tisztséggel járó feladatokat. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pasztorniczky István képviselő
úrnak adom meg a szót. Parancsoljon.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt közgyűlés,
Elnök úr. Képviselőcsoportunk megbízásából, mint területileg érintett képviselő én
terjesztem elő azt a javaslatot, ami egy közelmúltban történt tragikus balesethez
kapcsolódik. Sátoraljaújhely külterületen történt, és aminek azon túl, hogy 4 halálos
áldozata volt, meglehetősen szimbolikus tartalma is van és nem csak a megyében,
hanem országosan is elég nagy visszhangot keltett. Arról volt szó, hogy két
személygépkocsi frontálisan ütközött, az egyikben a közeli gyárból éjszakai
műszakból hazautazó dolgozó, családfenntartó családanyák utaztak öten munkában
megfáradtan. A másik autóban, ami jelenlegi információnk szerint a baleset
keletkezésében vétkes volt, pedig szintén megfáradt férfiak utaztak, de nem a
munkában fáradtak meg. Sajnálatos módon, - és ez a szimbolikus jelentősége ilyen
társadalomban ami a miniszterelnök szerint is munka alapú társadalom létrehozására
vagy kiteljesítésére irányul, éppen a dolgozó családanyák vesztették életüket négyen, 4
árvát hagyva maguk után. A sátoraljaújhelyi képviselőtestület Szamosvölgyi Péter
polgármester úr javaslata alapján 100-100 ezer Ft segélyben részesítette az áldozatok
családjait. Én most azt a javaslatot tenném a közgyűlésnek, hogy összeg megjelölése
nélkül, de hát azt gondolom, hogy legalább ilyen mértékben szükséges lenne az, hogy
segítsük az áldozatok családjait, ugye a temetésben. Az egyik családban 3 gyerek
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maradt árván, úgyhogy én még arra is javaslatot tennék, hogy az árván maradt
gyerekeknek is nyújtsunk valamilyen segélyt. Ismétlen nem egy általános nem egy
közönséges balesetről van szó, hanem egy szimbolikus tartalmú súlyos tragédiáról.
Ezért ehhez kérném képviselőtársaim támogatását ehhez a javaslathoz. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Épp azt kérdeztem
Főjegyző úrtól, hogy tudjuk ezt kezelni. Mindenféleképpen valakinek valamilyen
módon kérvényezni kellene. Sátoraljaújhely városa hogy kezelte ezt polgármester úr?
Segítséget kérhetnénk?
Szamosvölgyi Péter közgyűlési tag: Mi a testületi ülésen a napirend előtt a
javaslatomra plusz napirendi pontként minden elhunyt hozzátartozójának 100.000 Ftot ajánlottunk fel a költségvetés terhére, egyhangúlag elfogadta a testület, és ennyi
volt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Te voltál az előterjesztője polgármester úr?
Szamosvölgyi Péter közgyűlési tag: Én voltam természetesen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Meg fogjuk találni ennek a formáját. Viszont
akkor kérnék mégiscsak egy szavazást ebben a kérdésben, hogy a közgyűlésnek a
támogatását én élvezzem.
Döntsünk arról, hogy ki az, aki támogatja, hogy mind a 4 család támogatásban
részesüljön?
24 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
köszönöm a közgyűlés támogatását.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Képviselő úr meg fog történni az előterjesztés.
Rajtad vagy polgármester úron keresztül a családokkal felvesszük a kapcsolatot.
Köszönöm szépen, más képviselő nem jelezte Egyebekben való hozzászólását, nekem
nincs Egyebekben más, most úgy néz ki, hogy március 15-ei ünnepi közgyűlésünk az
előzetes egyeztetések szerint Sajószentpéteren lesz, időben meg fogják tudni
képviselőtársaim mikor, hol tartjuk az ünnepi közgyűlésünket. Köszönöm a mai
munkát, jó pihenést kívánok mindenkinek!

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke
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