Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1662-17/2017.
-J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2017. április 27. napján 10:00
órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aros János
Balla Gergő
Bánné dr. Gál Boglárka
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
Káli Sándor
Lukács András
Marton Péter
Miklós Árpád
Nyeste László
Pasztorniczky István
Szabó Gergely
Szabó Roland

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

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

Távol:
Bíró László, Nyakó István, Szegedi Judit Katalin
Meghívottak:
A. Országgyűlési képviselők
1. Csöbör Katalin
2. Dr. Varga László
3. Riz Gábor
4. Demeter Zoltán
5. Hörcsik Richárd
6. Dr. Mengyi Roland
7. Tállai András
8. Egyed Zsolt
9. Gúr Nándor
B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
1. Dr. Lukács Irén főigazgató
C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
1. Dr. Kriza Ákos polgármester
D. napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
1. Dr. Töreki Sándor rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos,
bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes (meghívó szerinti 12. napirend)

megjelent
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
nem
igen
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2. Karl Márton, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség
(meghívó szerinti 2. napirend)
3. Demeter Ervin kormánymegbízott (meghívó szerinti 9. napirend)
4. Csomós János, főosztályvezető, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal (meghívó szerinti 9. napirend)
5. Dr. Ujaczki Tibor, főosztályvezető, Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal (meghívó szerinti 9. napirend)
6. Lórántné Orosz Edit, főosztályvezető, Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal (meghívó szerinti 9. napirend)
7. Dr. Asztalos Ágnes, főosztályvezető, Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal (meghívó szerinti 9. napirend)
8. Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-AbaújZemplén megyei elnöke (meghívó szerinti 10. napirend)
9. Tarr Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-AbaújZemplén megyei igazgatója (meghívó szerinti 10. napirend)
10. Trembóczki István, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság (meghívó szerinti 10.
napirend)
11. Lenártek András, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője (meghívó
szerinti 11. napirend)
E. az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek képviselői
1. Miskolci Törvényszék, Dr. Sisák Péter
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség
3. Dr. Vereckei Csaba, megyei rendőrfőkapitány Borsod-AbaújZemplén 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
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igen
igen
igen
igen
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igen
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igen
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

Szent István Rádió
TV2
Zemplén TV
Sajómente hírportál
Szuperinfó
Globo TV

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., 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, meghívott vendégeinket, valamint a hivatal részéről
megjelent munkatársakat! A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatképes, mivel a 29 megyei
önkormányzati képviselőből 25 fő jelen van, az ülést megnyitom.
Kérem, szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni. Jelenléti szavazást kérek.
Szíveskedjenek megnyomni az igen gombot.
Köszönöm
szépen.
24
megyei
önkormányzati képviselő van jelen a
teremben. A közgyűlésünk határozatképes,
a közgyűlést megnyitom.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (3a)
bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést a Közgyűlés legutóbbi ülését követően
történt eseményekről és a hozott döntésekről.
 02.20., Miskolcon, dr. Szinay Attila, az FM helyettes államtitkára és Bánné dr. Gál
Boglárka alelnök társaságában köszönthettem és lebonyolítottuk a Megyeháza
Dísztermében a Földművelésügyi Minisztérium által támogatott és létre hívott
Magyarságunk értékei című általános és középiskola vetélkedő megyei döntőjét.
 03.07., Miskolc, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vezetésével a
Megyeházán megalakult a Megyei Éghajlatváltozási Platform. A KEHOP által
támogatott projekt keretében elkészül a megyei klímastratégia. A rendezvény
keretében aláírtuk az alapító okiratot.
 03.13., Kassa, megtartottuk a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Társulás soros
közgyűlését. Tájékoztató hangzott el a csoportosulás elmúlt évi tevékenységéről, a
pályázatok állásáról és az idei tervekről, leginkább a kis projektek elindításáról.
 03.14., Sajószentpéter, a hagyományokat folytatva megyénk egy településével, az
idén Sajószentpéterrel közösen ünnepeltük március 15-ét. Megkoszorúztuk Kossuth
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Lajos domborművét, majd a helyi Kulturális és Sportközpont adott otthont az
ünnepi közgyűlésnek, ahol Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője
mondott ünnepi beszédet. A rendezvény zárásaként emléktáblát avattunk az épület
falán.
03.15., Hejőbába, részt vettem és ünnepi beszédet mondtam a március 15.-ei
megemlékezésen.
03.16-17., Nagymihályban, a Via Carpatia csoportosulás szervezett egy kétnapos
szakmai konferenciát, ezen vettem részt a felvidéki városban a megyei
önkormányzat munkatársai is részt vettek. Ez a rendezvény a harmadik, ilyen záró
rendezvénye volt a Via Carpatia EGTC-nek, ez volt a záró rendezvény
konferenciája is.
03.21. Edelény, a részt vehettem a Szent János Görög katolikus Gimnázium és
Szakgimnázium környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvényén, ahol dr. Áder
János köztársasági elnök a klímaváltozásról, a környezeti fenntarthatóság
kihívásairól tartott előadást.
03.23-25., Piotrków Trybunalski, Lengyelország közepén egy kis városban (ez
egy 80 ezres kis város). Rendezték meg a lengyel-magyar barátság ünnepét, ahol az
idén dr. Andrzej Duda és dr. Áder János, a két köztársasági elnök jelenlétében
vehettünk részt Budai Erzsébet képviselő asszonnyal a záró ünnepségen.
03.26., Borsi, a nagyságos fejedelem születése előtti tisztelgés jeleként. II. Rákóczi
Ferenc Polgári Társulás ünnepi megemlékezésén vehettem részt és koszorúzhattunk.
Felemelő élmény volt. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Kövér László
házelnök úr aki ünnepi beszédet mondott.
03.28., Miskolc, a Megyeháza adott otthont a Kulcs Magazin 10. születésnapja
alkalmából rendezett partnertalálkozónak, amelyen köszöntőt mondhattam. A
megyei önkormányzat tulajdonában lévő havi magazin 123 száma 20,69 millió
példányban jelent meg az elmúlt 10 évben. Fő feladata a lakosság tájékoztatása az
önkormányzat munkájáról, és az elért eredményekről.
03.30., Lillafüred, részt vettem a Bükki Nemzeti Park megalakulásának 40.
évfordulója tiszteletére rendezett jubileumi ünnepségen, amelyet megtisztelt
jelenlétével dr. Áder János, köztársasági elnök és dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter.
04.13., Taktaharkány, ünnepi beszédet mondtam, és dr. Szemán Ákos
polgármester úrral felavattam a község 1956-os emlékművét, amire a forrást egy
pályázaton nyerte a település.
04.19., Miskolc, a Megyeháza dísztermében ünnepélyes keretek közt aláírtuk a
„Foglalkoztatási és gazdasági együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében”
projekt keretében létrehozott megyei paktum együttműködési megállapodását. 29 fő
vett részt az aláíráson, ez a paktum megállapodás bővülni fog helyi paktumokkal és,
mint közismert az öt éves projekt megvalósítására 2,3 milliárd forint áll majd
rendelkezésre a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül.
04.20., Miskolc, a Borsod-Abaúj-Zemplén megye klímastratégiájának elkészítése és
a kapcsolódó szemléletformálási konferenciát tartottunk ebben a Díszteremben. Erre
képviselőtársaim is kaptak meghívást.
04.24. Miskolc, a Megyeháza Irányító Hatóság részvételével munkaértekezletet és
kerekasztal beszélést tartottunk a 11 helyi paktum részvételével.
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 04.25. Miskolc, Urs Brönnimann úr, a svájci nagykövetség ügyvivőjének a
társaságában részt vehettem a Borsodvíz Zrt., a Svájci-Magyar Együttműködési
Program által támogatott 13 települést is érintő mintegy 70 km hosszan ivóvíz
vezeték cserének a projekt a záró ünnepségén.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § (1)
bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a 2017. évi munkatervben
foglaltaktól eltérően teszek javaslatot a mai ülés napirendjére.
 A munkaterv 9. pontjában szerepelnek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal tevékenységéről szóló tájékoztatók, melyek közül az e) pontban
megjelölt „Tájékoztató a hazai és az Európai Uniós támogatások folyósításáról a
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén” című előterjesztés nem kerül
megtárgyalásra. Ennek oka, hogy a Kormánymegbízott Úr jelezte, hogy ebben a
témakörben a Kormányhivatal már nem illetékes. Itt volt egy változás az elmúlt
időszakban az MVH szervezete kettévált, az egyik része a Kormányhivatalhoz, a
másik része pedig a Megyei Államkincstárhoz került.
 Megjegyzem továbbá, hogy az a) pontban szereplő tájékoztató címe, amely a
munkaterv szerint „Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye mezőgazdaságáról”
címet viselte, megváltozott, de ezzel képviselő társaim találkoztak a kiküldött
meghívóban.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a Közgyűlés
napirendjére.
1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj átadása
2. Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról,
valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a határforgalom alakulásáról
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Előterjesztő:
Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye rendőrfőkapitánya
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016.
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

évi

4. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének végrehajtásáról, javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek
alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 10/2011. (VII. 7.) önkormányzati
rendelet módosítására, valamint Kossuth Zsuzsanna domborművének
elkészíttetésére
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Előterjesztő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke

6. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
7. Összefoglaló jelentés a 2016. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
8. Beszámoló a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs Központ
tevékenységéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
9. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal tevékenységéről,
kiemelten:
a) Tájékoztató
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2016. évi tevékenységéről
b) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye élelmiszerbiztonsági és
állategészségügyi helyzetéről
c) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről,
különös tekintettel a közfoglalkoztatásra
d) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi
állapotáról
Előterjesztő:
Demeter Ervin, kormánymegbízott,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal érintett
főosztályainak vezetői
10. Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóságának tevékenységéről
Előterjesztő:
Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-AbaújZemplén megyei elnöke
11. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
12. Javaslat az Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
13. Javaslat a Nő A Siker Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
14. Javaslat közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére
Előterjesztő:
Miklós Árpád, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportjának
vezetője
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15. Javaslat a megyei önkormányzat képviselői vagyonnyilatkozatának az
önkormányzat hivatalos honlapján való közzétételére
Előterjesztő:
Miklós Árpád, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportjának
vezetője
16. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának
2017. évi odaítélésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
17. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Megkérdezem, hogy a Közgyűlés tagjait van e
egyéb módosító javaslatuk.
Nem látok jelentkezőt.
A javaslatról a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendi javaslat elfogadásáról.
25 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
közgyűlés a napirendi javaslatokat
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
34/2017. (IV. 27.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. április 27-ei
ülése napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. április 27-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj átadása
2. Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról,
valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a határforgalom alakulásáról
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Előterjesztő:
Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye rendőrfőkapitánya
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016.
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

évi
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4. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének végrehajtásáról, javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek
alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 10/2011. (VII. 7.) önkormányzati
rendelet módosítására, valamint Kossuth Zsuzsanna domborművének
elkészíttetésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
6. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
7. Összefoglaló jelentés a 2016. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
8. Beszámoló a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs Központ
tevékenységéről
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
9. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal tevékenységéről,
kiemelten:
a) Tájékoztató
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2016. évi tevékenységéről
b) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye élelmiszerbiztonsági és
állategészségügyi helyzetéről
c) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről,
különös tekintettel a közfoglalkoztatásra
d) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi
állapotáról
Előterjesztő:
Demeter Ervin, kormánymegbízott,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal érintett
főosztályainak vezetői
10. Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóságának tevékenységéről
Előterjesztő:
Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-AbaújZemplén megyei elnöke
11. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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12. Javaslat az Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
13. Javaslat a Nő A Siker Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
14. Javaslat közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére
Előterjesztő:
Miklós Árpád, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportjának
vezetője
15. Javaslat a megyei önkormányzat képviselői vagyonnyilatkozatának az
önkormányzat hivatalos honlapján való közzétételére
Előterjesztő:
Miklós Árpád, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportjának
vezetője
16. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjának
2017. évi odaítélésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
17. Egyebek

1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj átadása

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a megjelent Dr. Töreki Sándor
rendőr dandártábornok urat, rendőrségi főtanácsost, bűnügyi országos
rendőrfőkapitány-helyettest, Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok urat, megyei
rendőrfőkapitányt, valamint a megye rendőri vezetőit, a jelenlevő kedves vendégeket.
Külön tisztelettel köszöntöm a kitüntetetteket abból az alkalomból, hogy a mai napon
kerül sor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjak 2017. évi
átadására.
Narrátor: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Vendégeink! A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről szóló
10/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet értelmében Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Közbiztonságáért Díj adományozható azon személynek, aki a megye közrendjének,
közbiztonságának szolgálatában hosszú időn át kiemelkedő, példamutató munkát
végzett, vagy más magatartással általános elismerést vívott ki a lakosság körében. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 16/2017. (II. 16.)
határozatával döntött a Rendőrség Napja alkalmából e kitüntetésben 2017. évben
részesülők személyéről. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjak
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átadására kerül sor. A kitüntető díjakat átadja Török Dezső, a megyei közgyűlés
elnöke és Dr. Vereckei Csaba megyei rendőrfőkapitány.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Közbiztonságáért Díjat adományoz
Dr. Antal István rendőr ezredesnek,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Encsi
Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének.
Dr. Antal István rendőr ezredes hivatásos rendőri szolgálatát 1993-ban kezdte a
Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályán előadó beosztásban.
1995.
évtől
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Rendőr-főkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztályán főelőadó, majd kiemelt főelőadó. 2000-től a Rendészeti
Alosztály alosztályvezetője, 2006-tól az Igazgatásrendészeti Osztály vezetője.
Ugyanebben az évben az Edelényi Rendőrkapitányság előbb megbízott, később
kinevezett kapitányságvezetője. Jelenlegi kapitányságvezetői feladatait az Encsi
Rendőrkapitányságon 2011. december 31. napjától látja el, 2015-től ezredesi
rendfokozatban. Szolgálati feladatai mellett folyamatosan képezte magát, 2005-ben a
pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen jogász végzettséget szerzett. Rendőri
szolgálatának kezdetétől kiemelkedő hivatástudattal és szorgalommal látja el
feladatait. Fegyelmezett és példamutató magatartása, vezetői területeken szerzett
szakmai tapasztalatai jelentősen segítették abban, hogy a megye egyik leghátrányosabb
térségében az általa irányított rendőrkapitányság kiemelkedő eredményeket ér el.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Dr. Antal István rendőr
ezredes részére a megye közrendjének, közbiztonságának szolgálatában hosszú időn át
végzett kiemelkedő, példamutató munkájának elismerésére Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Közbiztonságáért Díjat adományoz.
Narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése BorsodAbaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjat adományoz
Kszel Gábor címzetes rendőr főtörzszászlósnak,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Miskolci
Rendőrkapitányság Diósgyőri Rendőrőrs Rendészeti Alosztály járőrvezetőjének.
Kszel Gábor címzetes rendőr főtörzszászlós hivatásos rendőri szolgálatát 1990-ben a
Miskolci Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályán járőrként kezdte. 1992-ben a
Diósgyőri Rendőrőrs állományába került járőrvezető beosztásba, ahol azóta is kiválóan
látja el szolgálatát. Az eltelt több mint 25 év alatt számtalan fiatal kezdő kollégáját
segítette mind az elméleti, mind a gyakorlati ismeretek megszerzésében. Szakmai
tudása mellett nagy elismerést érdemel a kollégákkal és az állampolgárokkal szemben
tanúsított humánus magatartása is. Szolgálati feladatait átlagon felüli színvonalon,
példamutatóan végzi. Lelkes odaadó rendőr, problémamegoldó képessége kiváló.
Hivatástudata példaértékű, a munka iránti alázata és kitartása elismerésre és
figyelemre méltó. A rendőrség hivatásos állományában eddig eltöltött szolgálati ideje
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alatt felelősségérzettel, lelkiismeretesen végzett munkája bizonyította rátermettségét és
a rendőri hivatás iránti elkötelezettségét.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kszel Gábor címzetes
rendőr főtörzszászlós részére a megye közrendjének, közbiztonságának szolgálatában
hosszú időn át végzett kiemelkedő, példamutató munkájának elismerésére BorsodAbaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjat adományoz.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése és a jelenlevők nevében ismételten gratulálok a kitüntetetteknek. További
munkájukhoz jó egészséget és újabb szakmai sikereket kívánok.

2. Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról, valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a
határforgalom alakulásáról Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Előterjesztő:
Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye rendőrfőkapitánya
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál Karl Márton
urat, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőrszövetség alelnökét. Felkérem az
előterjesztő Dr. Vereckei Csaba rendőr dandártábornok urat, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye rendőrfőkapitányát, hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a
beszámolót. Kérem továbbá Dr. Töreki Sándor rendőr dandártábornok urat, rendőrségi
főtanácsost, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettest, hogy azt követően, ha
kívánja, egészítse ki szóban. Köszönöm szépen.
Dr. Vereckei Csaba: Tisztelt elnök úr, tisztelt Közgyűlés, hölgyeim és uraim, kedves
kollégák. Először is szeretnék köszönetet mondani kollégáim nevében, hogy a Megyei
Közgyűlés ismételten alkalmasnak tartott arra két rendőrt, hogy ezt a széles körben
ismert és elismert díjat odaítélte nekik. Nagyom szépen köszönjük, óriási elismerés és
nagyon nagy elégtétel a fáradtságos munkájukért. Kérem, engedjék meg, hogy
bevezetőként két személyes gondolattal indítsak és ahogy ezt részletezem egy picit rá
is jönnek arra, hogy mi alapján éreztem én erre késztetést vagy felhatalmazást. Az
elmúlt napokban, több termében is megfordultam a Megyeházának és a bizottsági
meghallgatások alkalmával volt egy számomra nagyon becses kis nosztalgiázás
Lukács képviselő úr részéről. Fölemlegette azt a szituációt, amikor a kinevezésem
előtti megbeszélések, egyeztetések tárgyán azért fölmerült némi kétség azt illetően,
hogy szabad-e egy ilyen beosztást, egy ilyen feladatot egy ilyen fiatalemberre bízni,
jelentem az a fiatalember azóta sajnos megöregedett. Ez most már nem kérdés, ha más
nem, az időmúlás okán, illetve szintén a kezdetek kezdetén nagy lelkesedéssel és nagy
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lendülettel nekifogtam egy szóbeli kiegészítésnek itt a Megyei Közgyűlés előtt és
mindenki figyelmesen, türelmesen végighallgatta a mondandómat, de utána rendkívül
figyelmes, de határozott módon felhívták a figyelmemet arra, hogy az a bizonyos
időkorlát az engem is köt, úgyhogy a jövőben legyek szíves ennek megfelelni. Ez
beégett rendesen és ehhez mérten fogom a szóbeli kiegészítésemet is megtenni. Annak
az időmúlásnak, amit itt az előbb emlegettünk és már tíz éve történt ez a megbeszélés,
van egy olyan pozitív hozadéka, hogy azt tudom mondani, hogy a Megyei
Főkapitányság, azóta is egy kiszámítható, állandó, kiegyensúlyozott teljesítményt
mutat. Nem hullámzó a teljesítmény. Igyekszünk az elvárásoknak, a jogos
elvárásoknak megfelelően teljesíteni és a statisztikai szempontból általam is
figyelembe vett elmúlt 5 év folyamatosan javuló és folyamatosan fejlődő
eredményeket mutat. Az írásos anyagot a szokásos izgalommal és alapossággal
elkészítettük és megküldtük a közgyűlési tagoknak. Ezzel kapcsolatban csak annyit
szeretnék jelezni, hogy aki régebb óta űzi ezt a hivatást, az találkozott már ettől eltérő
formátumú és eltérő bőségű beszámoló anyaggal is. Az Országos Rendőrfőkapitányság belső rendelkezése alapján, minden megyei rendőrfőkapitány
ugyanolyan tartalommal és ugyanolyan terjedelemben készíti el a közgyűlési
beszámolóját az egységesség érdekében, de ki lehet tárgyalni, egyrészt a bizottsági
meghallgatások, másrészt a közgyűlési vita alkalmával. Tehát, ha valami olyan téma
merült föl, vagy maradt megtárgyalatlanul, amiről még szükséges szót ejteni, akkor azt
természetesen meg tudjuk beszélni, illetve én a szóbeli kiegészítésemben próbálom
érinteni ezeket a témákat.
Az értékelésünkkel kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, hogy három pilléren áll ez a
véleményalkotás. Az első pillér az a saját értékelésünk, ami ebben az írásos
anyagunkban elkészült. Ez egy objektív értékelés a számadatokat is tartalmazó
statisztikai rendszerek adatai alapján. A számokkal nehéz vitatkozni, ezek önmagukért
beszélnek. Én nem is részletezném, csak néhány tendenciára hívnám fel a figyelmet,
illetve arra a tényre, hogy szinte valamennyi szakmai szempont alapján javultunk az
előző évhez, évekhez képest. A legszembetűnőbb talán az, hogy a 2012-es év, mint a
statisztikai bázis év az elmúlt öt év kezdő időpontjához képest, majdnem a felére esett
vissza a tavalyi évben a megyében ismerté vált bűncselekmények száma, ami azért egy
nagyon markáns és nagyon határozottan javuló tendencia. De az, hogy az összes
bűncselekményszám csökkent, az csak egy része ennek a szakmai értékítéletnek. Ezen
belül csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, a kiemelten kezelt
bűncselekmények száma, a közterületen elkövetett kiemelkedő bűncselekmények
száma, csökkent a bűncselekményekkel okozott kár. Növekedett a megtérült kár és így
javult a kármegtérítési mutató. Csökkent a 100000 lakosra jutó bűncselekményszám és
mindemellett nőtt az eredményesség és nőtt a nyomozati felderítési arány is a
megyében. Tehát a számadatokon túl a munka minősége is emelkedett. Valamennyi
rendőrkapitányságunkon egységesen ez a folyamat tetten érhető. Egyetlenegy kivétel
van a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság, ahol szeretném megmagyarázni azt, hogy
miért következett be statisztikai számadatok alapján egy növekedés. Ez két sorozat
bűncselekmény eredményes felderítése volt, amikor hosszabb időszakra nézve és több
elkövetőt érintően, egy alapos nyomozati munka eredményezte azt, hogy időben
elhúzódó folyamatok következtében, vagy időben elhúzódó folyamat alatt
bekövetkezett bűncselekmények, utólagosan is eredményes felderítést nyertek. Aztán
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van egy szubjektív oldala a mi értékelésünknek és értékítéletünknek. Ez az
önkormányzati felmérés, ami már 6. alkalommal kerül ki a Belügyminisztériumból és
keresik meg az önkormányzatokat. A megyében 202 település válaszolt erre a 16
kérdésből álló kérdőívre. Ez jellemzi a téma iránti érdeklődést és az aktivitást, egyrészt
a képviselők, másrészt a településvezetők és a lakosság részéről. Jelentem a kezdeti
időszakban, az első alkalommal az elért 4,02%-os értékről, a tavalyi évben 4,31%-ra
emelkedett a mi értékelésünk, illetve a kapott osztályzat, ami egy ötös skálán egy
tisztességes és becsületes eredmény. Ami számomra különösen fontos, hogy a megye
ebből a szempontból végül is egységesnek tekinthető, hiszen mind a 10
rendőrkapitányság 4-es fölötti értékítéletet és osztályzatot kapott. Tehát nem az
következett be, hogy egy jó kapitányság felhúzott egy rosszat is, hanem azt hiszem,
hogy mindenki egységesen jól teljesített. És a harmadik pillére az értékelésünknek, az
az Országos Rendőrkapitányság szakmai értékítélete, mi egyrészt az objektív
adatokból, másrészt pedig a vezetői szubjektív megítélésből tevődik össze. Tehát ez
egy komplex értékelés. Az évértékelő munkaértekezletünkön az országos rendőrfőkapitány volt az elöljáró, aki a tavalyi év teljesítményét a megyét illetően kivételesre
minősítette. Erre rendkívül büszkék vagyunk.
A tavalyi év legjelentősebb eseményeiből csak példálózó jelleggel, csak két-három
dolgot szeretnék kiemelni. A legfontosabb és mindenkit érintő dolog, ez a migrációs
válság kezelése, az illegális migráció elleni rendőri fellépés és a határ őrizete, tehát a
déli határon történt szolgálatteljesítés. Ez az egész magyar rendőrség feladata, így a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság is kivette a részét ennek a
szolgálatnak a teljesítéséből. Hogy érzékeljék a nagyságrendet több, mint 100
emberem több, mint 180 napot volt távol és őrizte a határt a déli vidékeken. Ez egy jó
masszív rendőrkapitányság teljes állományával felérő kontingens, ami ebben
különösen fontos és megbecsülendő, hogy ennek a távollétnek a hatására nem
keletkezett közbiztonsági deficit. Én úgy érzem, hogy a lakosok nem érzékelték és
nem vették észre azt, legalábbis közbiztonsági szempontból, hogy a rendőreink távol
vannak, hiszen a feltételrendszer, a biztosított túlórakeret és az ehhez kapcsolódó
maradéktalan kifizetés lehetővé tette azt, hogy még 4%-al emelni is tudtuk a
közterületen eltöltött óráink számát. Ehhez kapcsolódóan meg kellett birkózni az egész
Európát és nemcsak Magyarországot érintő megnövekedett terrorfenyegetettséggel, az
ebből fakadó feladatokat természetesen maradéktalanul végrehajtotta a megyei
állomány és én úgy gondolom, hogy ennek köszönhető többek között az, hogy nem
történt terrorfenyegetettségből származó rendkívüli esemény megyénkben. És szorosan
kapcsolódik mindkét előző témához, hogy a Kormány döntése alapján megindult a
3000 fő toborzása, akik majd határvadász feladatokat fognak ellátni. Hagy mondjam
el, hogy több, mint 250 helyszínen vettünk részt, toboroztunk éjjel-nappal, hétvégeken,
ünnepek alkalmával, megragadtunk minden lehetőséget és rendkívül eredményes
toborzómunkát folytattunk, hiszen a készenléti rendőrségnek a miskolci osztálya, az
itteni egység, már teljes létszámmal feltöltöttnek tekinthető. Én bízom benne, hogy az
egyrészt óriásit fejlődött a jogi határzár és a fizikai határzár, az ideiglenes biztonsági
határzár mostani tesztüzeme sikeres lesz. És a rendszerbe lépő, most már több ezresre
taksálható új határrendészek szerepvállalása, illetve az új műszaki funkciók sikeres
működése azt eredményezi, hogy az év hátralévő részében, vagy második felében már
mennyiségében és létszámunkat illetően is csökkenni fog az az igénybevétel, ami a
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határra szólít minket és ennek köszönhetően még tovább tudjuk majd növelni a rendőri
jelenlétet a megye közterületein.
Szeretném megjegyezni, hogy továbbra is következetesen alkalmazzuk a
szabálysértési őrizeteknek a jogintézményét, ami pici túlzással és nagyságrendjét
tekintve közelít ahhoz, hogy az ország többi megyéje körülbelül összesen annyi
elzárást és annyi szabálysértési őrizetet alkalmaz, mint itt a megyében. Ez még egy
most csökkenő tendenciát követően is, több mint ezer alkalom volt a tavalyi évben.
Illetve a másik nagyon fontos jogintézmény az ideiglenes megelőző távoltartás, amivel
meggyőződésünk szerint komolyabb bűncselekményeket és tragédiákat tudunk
megelőzni. Ez is kiemelkedő mértékű országos viszonylatban is, hiszen több, mint 500
alkalommal éltünk ezzel a lehetőséggel.
És soha nem esik elég szó és mindig örökzöld téma és mindig újabb és újabb kihívás a
bűnmegelőzés, baleset megelőzés. Ehhez kapcsolódóan jelenteném, hogy
bűnmegelőzési tanácsadóként visszafoglalkoztatott kollégánk most már 14 iskolában
érhető utól és közvetlen információval szolgálnak a pedagógusok és a diákok részére,
illetve ők is közvetítik azokat a szükséges adatokat és információkat, amelyekkel a mi
vezetői döntéseinket és a szakmai munkánkat tudják elősegíteni.
Természetesen mindig vannak olyan témák, ahol elégedetlen az ember és azt mondja,
jogos a kritika és úgy érzi, hogy fejlődni kell. Én három ilyen témát szeretnék
felemlegetni. A legelső és talán a legfontosabb a közlekedésbiztonság. Alaposan
áttárgyaltuk ezt a kérdést és ugyan azt a tendenciát megfordítottuk, hogy tovább nem
növekedett a személyi sérüléses balesetek száma a tavalyi évben, hanem már csökkent
is egy kicsit, de ennek ellenére többen haltak meg közútjainkon, mint az előző évben.
Ez sok mindennek betudható. Én jeleztem, hogy nagyon nehéz, ha valakit önmagától
kell megvédeni és továbbra is vallom azt, hogy a legnagyobb kockázat a
magyarországi közlekedésben az maga a közlekedő személy, a közlekedő vezető. Az,
aki fittyet hány mindenféle szabályra és önmagát és másokat is veszélyeztet. Nekünk
egyrészt egy következetes és felvilágosító, megelőző munkával, másrészt pedig,
nagyon komoly kontrollal kell ezeket az eseteket megelőzni, illetve a felelőtlenségnek
gátat szabni. Szeretném érzékeltetni azt, hogy milyen komolyan vesszük mi ezt, hiszen
azt tapasztaljuk, hogy még mindig nagyon sok az ittas vezetés a megyében. Hogy a
húsvéti átfogó akciósorozatunkat követően az országos összesítés az úgy nézett ki,
hogy közel 100 esetben indult eljárás ittas vezetők ellen, ebből 38-at itt a megyében
fogtunk el, derítettünk fel és ezzel előztük meg a további bajokat. Azt hiszem, hogy
erre nagyon büszkék nem lehetünk, hogy országos vezető szerepet sikerült elérnünk.
Ez ellen küzdünk folyamatosan a kollégáimmal.
A bizottsági meghallgatások során kérdésként merült fel és innentől kezdve fontos, a
fix és a változtatható helyű sebességmérő eszközeinknek az üzemelése hogy alakul. A
fix eszközök működnek természetesen napi 24 órában. A változtatható helyű, tehát a
kézi állványon álló traffipaxok pedig közel 400 mérési ponton üzemelnek és szakmai
vezetői döntésünk alapján, minimum napi 4 órában. Úgyhogy megpróbáljuk a
kockázatot a lehető legalacsonyabbra szorítani. Balesetveszélyes helyeken mérünk,
nem elbújva, jól láthatóan, előre meghirdetett módon, tehát a célunk nem a bírságolás,
hanem a biztonság növelése és a gyorshajtások kiküszöbölése.
A másik óriási probléma és nagy feladat, kihívás a kábítószer-prevenció. Ezt jeleztem
a bizottsági meghallgatásokon is, hogy egy picit úgy érezzük, hogy egyedül maradt a
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rendőrség. Nem a jog és a rendészet eszközeivel lehet igazán hatásos harcot vívni a
mostani társadalmi jelenséggel szemben, hanem elsősorban a megelőzés, a
felvilágosítás, a meggyőzés és a nevelés útján. Ehhez keresünk folyamatosan
partnereket. Első sorban szülőket, oktatókat, pedagógusokat, kollégiumi
munkatársakat, de az egyházak képviselőit és gyakorlatilag bárkit, aki csatlakozik
hozzánk és hajlandó a küzdelembe mellettünk állni és beszállni a felvilágosító
munkába.
Illetve a harmadik téma, amit nem lehet eleget teljesíteni és nincs az a mérték, amit ne
lehetne fokozni, a lakossági visszajelzések alapján a közterületi gyalogos rendőri
szolgálatnak rendkívül jó hatása van, akár a szubjektív biztonságérzetre, akár a
megelőzés tekintetében. A továbbiakban is úgy fogjuk ezt a témát kezelni, hogy
amennyit csak lehetővé tesz a bekövetkezett események száma és küldések
szükségessége, az azon felüli időt a kollégáim mindig gyalogos szolgálatként fogják
teljesíteni.
Ezek után már nem maradt más tisztem, mint nagyon nagy köszönetet mondani
egyrészt az önkormányzati támogatásért, ami megjelenik anyagi és erkölcsi formában
is, óriási segítség számunkra és még mindig azt tudom jelenteni, hogy megbecsült
dolog Borsod-Abaúj-Zemplén megyében rendőrnek lenni, bármelyik területen
vagyunk, emelt fővel járhatunk és a törvénytisztelő lakosság bizalmát és köszönetét
élvezzük. Másrészt köszönetet mondok az együttműködő szerveknek, elsősorban
stratégiai partnerünknek, a Polgárőrségnek, de ugyanígy az ügyészségnek, bíróságnak
és a társszerveknek. Hiszen az ő hozzáállásuk és aktív támogatásuk nélkül ezeket a
szakmai eredményeket nem tudtuk volna elérni. Köszönöm szépen a figyelmet elnök
úr.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen rendőrfőkapitány úrnak a
szóbeli kiegészítését és felkérném, dr. Töreki Sándor dandártábornok urat szintén
tegye meg.
Dr. Töreki Sándor: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Megyei Közgyűlés, kedves vendégek,
tisztelt kollégák. Az országos rendőrfőkapitány úr üdvözletét hozom és köszönöm azt
a támogatást, amellyel a Borsod Megyei Rendőr-főkapitányság munkáját segítették
2016-ban. Én azt gondolom, hogy minden egyes problémára a rendőrség önmagában
nem tud helyes választ adni. Nagyon fontos az az összefogás, ami itt Borsod
megyében kézzel fogható és az a számtalan szolgálati óra, amit a polgárőrséggel
együtt teljesítettek a Borsod megyei rendőrök. E fórumon szintén megköszönöm nekik
azt az együttműködést és szakmai segítséget, amelyet tanúsítottak a kollégáim
irányában. Hiszen elhangzott megyei főkapitány úr beszámolójában is, történtek
közterületi elvonások és a déli határ védelmében a kollégáimat itt Borsod megyében is
meg kellett szólítani és ezt a hiányt polgárőrök szolgálattal igyekeztek pótolni. Én
megköszönöm azt is, hogy ilyen kézzel fogható formában kifejezte a Megyei
Közgyűlés az állománynak azt a köszönetet, amelyet itt ebben a két díjban is láthattam
és a kollégáknak gratulálok, köszönöm szépen a munkájukat. Főkapitány úr említette
az Országos Rendőr-főkapitányságnak az értékelését, igen 2016-ban a Borsod Megyei
Rendőr-főkapitányság szakmai tevékenységét az elöljáró kivételesre értékelte. E
mögött a szám mögött és e mögött a beszámolóban látható szakmai munka mögött

16
nagyon komoly erőfeszítése van az állománynak. Én köszönöm szépen a vezetőknek
és beosztotti állománynak azt a munkát, amelyet itt most kézzel fogható formában is a
civil szféra felé meg tudtunk mutatni. Fontos az, hogy a szakmai számok, szakmai
mutatók és az itt élők és az önkormányzatok elégedettsége a közbiztonsággal együtt
mozog és ez úgy szintén tetten érhető Borsod megyében. Ez a legfontosabb és az
elégedettségi mutatókon még sikerült 2016-ban tovább javítani. Én nem szeretném
szaporítani a szót, elfogadásra ajánlom ezt az anyagot és gratulálok a kollégáknak a
munkához és köszönöm a Megyei Közgyűlésnek azt a támogatást, amelyet irányukban
nyújtott 2016-ban. Bízom benne, hogy ez 2017-ben is továbbra is megmarad.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést
dandártábornok úr.
A megküldött rendkívül színvonalas beszámolót két bizottságunk tárgyalta és
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 a beszámolót 9 igen és 3 tartózkodás mellett
tudomásul vette és a Közgyűlésnek 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: Köszönöm a
szót elnök úr. Bizottságink megtárgyalta a beszámolót és 8 igen, 0 nem és 2
tartózkodás mellett tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Janiczak Dávid képviselő úr jelentkezett szólásra, megadom a szót.
Janiczak Dávid közgyűlési tag: Tisztelt elnök úr, tisztelt Főjegyző úr, tisztelt
Közgyűlés, tisztelt vendégeink. A Jobbik kiemelten fontosnak tartja a közbiztonság
helyzetének javítását, ezért szisztematikusan az elmúlt években ezen beszámoló nem
elfogadásával üzenetet küldött lényegében az ország vezetésének, hogy van mit
javítani ezen a problémán. Tudjuk azt, hogy a közbiztonság helyzete több
összetevőnek az eredménye. Főként gazdasági, szociológiai és társadalmi problémák
jelentkeznek akkor, amikor a közbiztonság helyzetét látjuk, ami mint az ország számos
területén, különösen a mi régiónkban nem túl rózsás. Tehát erős kormányzati
beavatkozás szükséges, a jelzésünket továbbra is fenntartjuk, bár más módon. Látjuk
és tudjuk azt, hogy a rendőrség milyen áldozatos munkát folytat, hivatásukat milyen
erős hivatástudattal végzik a megye teljes területén. Még akkor is, ahogy főkapitány úr
is elmondta, ha az állomány jelentős része Magyarország határait védi a déli
határvidékünkön, ahol szintén helytállnak és tudjuk azt, hogy elégedettek a Borsod
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megyei rendőrök munkájával. Emellett itthon is helytállnak megyénkben, hiszen látjuk
azt, hogy eredményesen dolgoznak, folyamatosan hozzák azokat az eredményeket,
amiket a lakosság elvárhat tőlük. Tudjuk azt és természetes szerintem mindenki
számára, hogy minden utcasarkon nem állhat rendőr. Ez kivitelezhetetlen. Nyilván
több helyen ezt térfigyelő kamerákkal igyekeznek pótolni. Azonban a közbiztonság
helyzetének javítása nem csupán a rendőrségen múlik, látjuk azt, hogy ők minden
tőlük telhetőt megtesznek. Azonban lehetőségeik korlátozottak. Korlátozottak a
rendőrség támogatásának tekintetében, korlátozottak az ügyészség tekintetében és
korlátozottak a vonatkozó törvényi jogszabályok tekintetében is. A Jobbik frakció ezen
az ülésen támogatni fogja ezt a beszámolót. Támogatásunk a rendőrségnek szól, a
rendőrség állományának szól, a rendőrség vezetőségének szól. Köszönjük azt az
áldozatos munkát, amit a lakosságért végeznek. Dicséretes és gratulálunk hozzá a
továbbiakban is sok erőt, egészséget és kitartást kívánunk ehhez az áldozatos
munkához. Azonban a közbiztonság helyzetével a továbbiakban sem vagyunk
elégedettek. Most is fenntartjuk azt az álláspontunkat, hogy sürgős beavatkozásra van
szükség, de ezek kormányzati beavatkozások kell, hogy legyenek és nem a rendőrség
részéről, hiszen ők lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek ezért. Köszönjük
szépen a színvonalas beszámolót, köszönjük a szóbeli kiegészítéseket és még egyszer
jó munkát kívánok a továbbiakban. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Megadom a szót Csiger Lajos
frakcióvezető úrnak.
Csiger Lajos frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés, tisztelt Kapitány úr,
tisztelt országos Kapitányvezető-helyettes úr és kapitányok, járási vezetők. Két
bizottságunk tárgyalta ezt az előterjesztést és minden évben tárgyaljuk, hiszen ez egy
törvényi kötelezettség és azt hiszem, fontos számunkra is, hogy képben legyünk,
tisztába legyünk a megyének az állapotával, a megyei bűnüldözés és a bűnmegelőzés
helyzetével. A bűnözési helyzet én úgy gondolom, hogy adottság, bizonyára visszahat
rá a bűnfelderítés, de sokat hallottunk, tudunk arról, hogy utazó bűnözők vannak, tehát
nem természetes, hogyha itt a megyében nagyobb a fegyelem és nagyobb a bűn
felderítés, akkor sokat fog csökkenni a bűneseteknek a száma. Tehát én a
bűnfelderítéssel foglalkoznék, ami benne van az anyagban, hogy ez javult, eddig is
egészen jó érték volt, 58% és 1,4%-al nőtt. Még a kiemelten kezelendő
bűncselekményeknél is 1,3%-os növekedés van. Tehát azt gondolom, ez is hozzájárult
ahhoz, hogy kivételesnek minősítette az Országos Rendőr-főkapitányság a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. évi tevékenységét. Én úgy
gondolom, hogy a beszámoló is egy olvasható beszámoló, hiszen sok példa is van
benne, ami ritka egy ilyen nagy feladatot, egy évet átfogó beszámolóban. Tehát az
teszi számunkra olvashatóvá és illusztrálttá, hogy néhány kiemelt bűneset konkrétan is
le van írva benne. Amit kapitány úr is említett, a szabálysértési eljárások sokszor téma
volt itt a közgyűlésen is és a helyi kapitánysági beszámolókban is. Én azt gondolom,
hogy ebben sokat tudott fejlődni a kapitányság és a törvényi keretek is megváltoztak és
ez így biztos, hogy visszatartó erő. És az, hogy az országos szabálysértési eljárásoknak
a felét Borsod-Abaúj-Zemplén megyében végzik, ez a rendőrségnek a jó munkáját is
dicséri. Másrészt mutatja a megyénknek a bűnözés területén azért fennálló még mindig
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nagyon nehéz terepét. Én azt gondolom, hogy ebben az ügyészség szerepe is benne
van és hogy ez hosszú távon biztos, hogy javítani fog ezeknek a szabálysértési
eseteknek a rendezésén, illetve a csökkenésén.
Beszéltek itt az elégedettségi mutatókról, az önkormányzati felmérésekről és való igaz,
hogy ezt az önkormányzatok lakossági értékelésekre, a lakossággal való
kapcsolattartásra, beszélgetésekre alapozzák és úgy szintén a rendőrségnél is úgy
tudom, ez nem lett itt kihangsúlyozva, hogy a lakossággal való kapcsolattartás egy
kiemelt feladat volt az elmúlt évben és azt hiszem, hogy ez is abba az irányba vezeti a
bűnmegelőzést, hogy nagyobb biztonságban érzik a lakosok magukat. Az
együttműködésről beszéltem ezzel, hogy a lakossággal, önkormányzatokkal, civil
szervezetekkel vagy a polgárőrséggel köztudottan nagyon jó az együttműködése a
rendőrségnek. Tehát ezt tényleg példásnak minősítjük mi is. Nekem ezek után a
gratuláció és a köszönet a tisztem itt a frakció nevében is, ha megengedik a
frakciótársaim. Tehát a kitüntetetteknek is gratulálok és a kapitányságoknak az elért
eredményekért és köszönetünket fejezzük ki az áldozatos munkájukért. Hogyha
megengednek itt a végén kettő olyan felvetést, amire esetleg válaszolni is lehet. A
kiszabadult elkövetők, tehát amikor az általában lopással, rablással gyanúsítottakat
bezárják, és újra kiszabadulnak, utána felerősödnek ezek a bűncselekmények. Én
tudom, hogy erre van valami rendszer és figyelik, hogy ki, mikor szabadul ki, azt
gondolom, hogy ez működik is. Régebben talán ezzel volt egy kis gond, hogy erre
későn tudtak reagálni és újabb sorozatos betöréseket követtek ezek a személyek el.
Ennek a rendszere jó-e most? Hogyan minősítik a megfigyelésük, a figyelemmel
tartásuk az megfelelő-e, vagy van-e ezen a téren valami jogszabályi változtatási igény
esetleg? Egy másik kérdés pedig, a kamerarendszerekkel kapcsolatos. Sok város,
illetve voltak erre pályázatok is működtet kamerarendszert, amelyet legtöbb helyen a
polgárőrség figyel, hiszen a rendőrség állományának ez nem egy olyan feladat, ami
produktív és ez érthető is. És felmerül sok helyen is, mivel a bűnözők gépkocsival
közlekednek rendszámfelismerő kamerarendszert kellene alkalmazni, vagy azokat
kellene elterjeszteni, de ha a rendőrség nem tudja ezt figyelni, akkor milyen módon
látják ennek az elterjesztését, vagy az önkormányzatokkal esetleg miről beszéltek,
vagy van-e valami elképzelésük a jövőre vonatkozóan? Tehát ezt a két kérdést a végén
tettem föl. Újra megismétlem, hogy gratulálunk és köszönetet fejezünk ki. Köszönöm
szépen, hogy meghallgattak.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen szólásra jelentkezett Lukács
András frakcióvezető úr. Megadom a szót.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót elnök úr. Tisztelt megyegyűlés,
tábornok úr, főkapitány úr, kapitány urak. Megszoktuk már, hogy nagyon informatív,
tényszerű és részletes, adatsorokkal alátámasztott rendőrségi beszámolót
tanulmányozhatunk. Főkapitány úr a tegnapi bizottsági ülésre utalva fölelevenítette azt
a picit nosztalgikus visszatekintést, hogy milyen volt az az időszak, milyen
várakozások előzték meg az új megyei főkapitány kinevezését. Az élet bebizonyította,
ahogy tegnap is mondtam, hogy jó kezekbe került a megye rendőri vezetése, amiért ma
is köszönetünket fejezzük ki főkapitány úrnak és a megye teljes rendőri állományának,
kiegészítve és nem elfeledve az itt is képviselt Polgárőr Szövetséget, akiknek úgy
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hiszem, a munkáját külön elismerés illeti. Hiszen ők önzetlenül, sokszor a háttérben, a
kényelmetlen dolgokat is bevállalva végzik áldozatos tevékenységüket. Tisztelt
képviselőtársak. 23 éve hallgatom meg itt minden évben a megyegyűlésben a
rendőrkapitány beszámolóját és visszatekintve az előző évtizedre, évtizedekre nem
volt mindig ilyen békés és nyugodt ennek a beszámolónak a vitája. Nagyon sok bírálat,
nagyon sok kritika, nagyon sok érzelemmel telített fölvetés hangzott el és kőkemény
megfogalmazások a rendőri vezetéssel szemben, hogy mit várunk el, milyen
problémák megoldását és miben kérjük a hathatós és gyors intézkedéseket.
Azóta mindenki változott. Változott a megyegyűlés is, a szemlélete is, a hozzáállása is,
hiszen megtanultuk, hogy nagyon sok kérdést, amit a valamikori rendőrség felé
címeztünk, azt más felé kell címezni. A politikusok felé, az Országgyűlés felé, a
törvényhozás felé, vagy esetleg a saját közösségünk, az itt élő lakosság felé, hiszen
nekünk is és nekik is van tennivaló ahhoz, hogy az emberek biztonságérzete, nemcsak
a szubjektív, hanem a tényleges biztonságérzete, hogyan és miként változzon. És
nemcsak mi változtunk, hanem ami nagyon-nagyon erősen pozitívan érhető tetten és
ezt folyamatosan vissza is igazolják ma már a megye lakói, hogy nagymértékben
megváltozott a rendőri állomány hozzáállása az ügyfelekhez, az utasokhoz, az
utazókhoz, az állampolgárokhoz, tehát az intézkedések kulturáltsága, szakszerűsége.
Ami külön kiemelésre méltó, és ami mellett én azt szeretném, ha nem mennénk el szó
nélkül, mert igaz ugyan, hogy ez ma már természetessé vált, de nem volt mindig így és
ma sem mindenhol így van. Megyénkben büszkék lehetünk arra, hogy ilyen viszony
alakult ki. Tisztelt Közgyűlés a tegnapi bizottsági ülésen részletesen belementünk
szakmai dolgokba, a bűnügyi fertőzöttségbe, az okokba, szociológiai és egyéb
dolgokba és én ezekre nem szeretnék újra kitérni. Viszont azóta fölmerült két olyan
kérdés bennem, amire esetleg választ kaphatnék főkapitány úrtól. Az egyik az
anyagban olvasható, hogy a helyszíni bírságok önkéntes befizetése elég kedvezőtlenül
alakult az elmúlt évben, hisz a korábbi 60%-os befizetési arány, szinte 54%-ra
csökkent, tehát minden második már nem hajlandó szinte befizetni a helyszíni
bírságot. Tudnak-e önök valamilyen magyarázatot, szociológiai, anyagi, életmódbeli
dolgokra vetik vissza elsősorban, vagy egyszerűbb arra várni, hogy felszólítanak még
egyszer és majd lesz valami? Tehát erre volnék kíváncsi. A másik, ami periférikus
területnek tűnik ugyan, szerintem mégsem érdemes elmenni mellette szó nélkül, hogy
a személy-és vagyonvédelem, a magánnyomozói tevékenység érdekében az új
működési engedélyek kiadásai iránt folyamatosan és jelentősen nőtt az igény,
ugyanakkor döbbenetes volt számomra, hogy 7725-ről 6810-re, tehát nagyon jelentős
arányban is és számszerűen is csökkent az érvényes engedéllyel rendelkezők száma.
Mivel magyarázható ez az óriási fluktuáció, mert ötletek nélkül állok előtte. És
befejezésként, mert én sem szeretnék visszaélni a jelenlevők türelmével, szeretném
képviselőcsoportunk nevében is megköszönni főkapitány úr a megye teljes rendőri
állományának a fegyelmezett, felelős, odaadó munkáját. Kívánjuk, hogy a megye
minden lakója érdekében hasonló sikerekkel és növekvő felderítési mutatókkal,
további megnyugtató lépéseket tegyenek mindannyiunk biztonsága érdekében.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úrnak a
hozzászólását. Hozzászólásra jelentkezett Tamás Barna képviselő úr. Megadom a szót.
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Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés,
tisztelt Elnök úr, tisztelt vendégeink. Én felvetésemre nem várok választ. Viszont el
szeretném azt mondani, ami a bizottsági ülésen is elhangzott és ott is elmondtam, hogy
a rendőrök hathatós munkáját azzal fogjuk tudni először is segíteni, ha a politikában a
törvényeket megváltoztatjuk. Ahhoz, hogy az Alaptörvényt meg tudjuk változtatni,
hogy ne a rendőrség teljesítsen határőrizetet és ne ők legyenek a határokon, akik a
határokat védik, hanem a honvédség, ahhoz én azt hiszem, hogy fölfelé kell
tolmácsolni azoknak a pártoknak a vezetőinek, hogy az Alkotmányban mindössze hat
mondatot kell megváltoztatni. És abban a pillanatban több rendőr lesz idehaza, több
rendőr lesz az utcákon és a közbiztonság javulni fog. Ez az egyetlen egy megoldás
van. Semmi több. Semmi más. Én mindenféleképpen a rendőrség munkáját így is
köszönöm, hiszen túlterhelten is elvégzik a munkájukat és nagyon jól végzik a
munkájukat. Sajnos annyi van, hogy nekik a határon is tisztségük van és nekik oda kell
menni, hisz ők védik a határokat. Holott nem a rendőrség feladata lenne. Viszont
ehhez módosítani kell az Alaptörvényt. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Hozzászólásra
jelentkezett Miklós Árpád frakcióvezető úr. Megadom neki a szót.
Miklós Árpád frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Tábornok úr, tisztelt
vendégeink. Én már csak a Jobbik frakció nevében szeretném megköszönni a
rendőrségnek az áldozatos munkáját, megköszönni a színvonalas beszámolót, szívből
gratulálok a két kitüntetettnek és kívánom az Istentől, hogy adjon erőt, egészséget
mindenkinek a munkája folytatásához. Az előttem szólóval maximálisan egyetértek,
hogy vissza kéne állítani a határőrséget és annak lenne a feladata a határok megvédése,
nem a rendőrségnek. Köszönöm a szót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Több képviselőt nem látok
jelentkezni. Felkérem Dr. Vereckei Csaba Rendőrfőkapitány Urat a válaszadásra.
Dr. Vereckei Csaba: Tisztelt Közgyűlés. Először is Csiger úrnak a kérdéseire
válaszolva. Kiszabadult elkövetőkkel kapcsolatban mi nagyon nem is gondolkodtunk
eddig jogszabály változáson, vagy a változtatás szükségességén. Hiszen elsősorban
saját szakmai berkeinken belül kezeljük, megoldjuk és ezeket a feladatokat ellátjuk. A
személyes kapcsolatok, a helyismeret és a személyismeret azért az, jelentem működik.
A helyi rendőrkapitányságokon, rendőrőrsökön lehet, hogy jobban várják már az adott
elkövető szabadulását, mint a család. Tudják a rendőreink, hogy ki az, akire lehet
számítani a közeljövőben és ki az, akire esetleg fokozott figyelmet kell fordítani. Ez a
rendszer nálunk még, ha esetleg informális csatornákat is igénybe véve, én azt hiszem,
hogy hatékonyan működik és elemi érdekünk az, hogy ezeket a változásokat
folyamatosan figyelemmel kísérjük, a fél szemünk ott legyen. Hiszen a legjobb
bűnüldözés, az a bűnmegelőzés. Úgyhogy ezzel az eszközzel mi jelentem élünk
folyamatosan. A kamerarendszerrel kapcsolatban elmondanám, hogy Borsod-AbaújZemplén megyében nincs olyan kamerarendszer, amit a rendőrség működtetne. Ezeket
a feladatokat a megegyezésnek, az együttműködésnek és a támogatásoknak is
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köszönhetően mi még időben átadtuk az önkormányzatok részére, hiszen ezeket a
kamerákat figyelhetik a polgárőrök, figyelhetik a közterület felügyelők, figyelhetik
szolgálaton kívüli rendőrök egyedi szerződések alapján. Az a lényeg én is luxusnak
tartom azt, hogy jól képzett fegyveres, drágán fizetett rendőrök egy ilyen inaktív, vagy
statikus tevékenységet végezzenek, hogy egy sötét szobában ülnek és egy monitort
bámulnak. Ehhez nem kell fegyverrel kiképzett rendőr. Sokkal hasznosabb, ha ez a
rendőr a szolgálati idejét a közterületen tölti el. Természetesen az idő nem áll meg és a
fejlődés nem mehet el mellettünk, úgyhogy egyrészt kialakításra került egy
tevékenységirányítási központ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányságon is, ahogy ez országosan is bevezetésre került. Ez egy rendkívül
korszerű rendszer, számítógépes háttértámogatással és itt megvannak azok a
lehetőségek, hogy a tevékenységirányítási központok a műszaki feltételeknek
megfelelő kamerák képeit a megye bármely kapitányságáról vagy városából behívják.
Mi most folyamatosan azon dolgozunk, hogy ahol működő rendszerek vannak,
azoknak az elérhetőségét megvalósítsuk. Itt a legnagyobb projekt egyébként Miskolc
városában zajlik éppen most, de természetesen vannak élő kameraképeink, éppen a
mezőkövesdi kapitányság területéről is. Mindenkit arra kapacitálunk, ha
kamerarendszert telepít, fejleszt, ilyenben gondolkodik, akkor konzultáljon a
rendőrséggel. A műszaki paramétereket és az elhelyezési helyszíneket, körülményeket
tekintve szakmai alapon közelítsük meg ezeket a döntéseket, hogy aztán a vége az
legyen, hogy minél több helyszínről behívható legyen az a kamerakép. Hiszen nem az
a végcél, hogy majd a rendőrök az ügyleten nézzék ezeket a kamerákat, hanem, ha egy
adott helyszínről jön egy bejelentés és oda nekünk élő erőt kell odaküldeni, reagálni,
akkor sokkal megalapozottabb döntést tudunk hozni, hogyha annak a területnek a
közeli kameraképeit be tudjuk hívni, van szemünk és fülünk, amelyik objektív módon
közvetíti a szükséges információkat és meg tudjuk alapozni a döntéseket. Tehát ez a
műszaki fejlesztés az, amiben én a jövő zálogát látom és mi ebben igyekszünk előre
lépni.
Lukács képviselő úr részére szeretném azt kérni nagy tisztelettel, hogy ezeket a
felvetéseket és kritikákat a továbbiakban is hadd kapjuk már meg, mert ezzel tudunk
minél hamarabb, minél gyorsabban és minél hatékonyabban reagálni. Ezért
igyekszünk minél szorosabb kapcsolatot tartani, akár az önkormányzatokkal, akár a
lakossággal és bármilyen fórummal, ahol a közbiztonság szó elhangzik, vagy
megtárgyalás témájává válik. Várjuk és igényeljük ezeket a kritikákat, felvetéseket,
mert így tudunk mi is igazítani folyamatosan a működésünkön és egyébként ebből
részünkről soha nem volt harag.
A helyszíni bírság megfizetésével kapcsolatban, pedig nagyon sokat szenvedtünk és
szenvedünk a mai napig, hiszen egy eléggé hosszadalmas bonyolult és azt kell
mondjam, hogy nem túl hatékony végrehajtási rendszer kapcsolódik ehhez a
jogintézményhez. Itt én két fronton látom a változás lehetőségét, aminek már érezzük
is egyébként a jótékony hatását. Egyrészt az ön által is említett intézkedési
kultúraváltást követően, egyre nagyobb számban és egyre inkább differenciált módon
alkalmazzuk a figyelmeztetés eszközét, illetve az egyéb eszközöket. Mi is csak
elengedhetetlenül szükséges esetben folyamodunk a helyszíni bírság alkalmazásához.
Másrészt pedig változott itt a jogszabályi környezet is, hiszen ha valaki próbált ez alól
kibújni és nem lehetett megtalálni, nem tudtuk elővezetni, az elég macerás volt. Most
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már el lehet rendelni a körözését és ez a körözés, nagyon sokszor meghozza az
eredményét. Tehát ez is szép lassan átmegy a köztudatba, hogy ez elől eltűnni nem
lehet és szerintem ez is fokozza azért a fizetési hajlandóságot.
A másik a személy- és vagyonvédelem szabályai. Én abban látom a megoldást, hogy a
működés feltételei szigorodtak. Nem lehet most már éhbérért bármilyen kibúvó
mentén, akár törvényellenesen is, vagy jogszabályellenesen is alkalmazni az
embereket és maradtak azok, akik a legális működést tudják biztosítani, ilyen
feltételrendszer mellett. Ez egy természetes szelekció volt, egy olyan törvényi rosta,
ami egyébként egy sokkal megbízhatóbb működést eredményezett ezen a területen. És
most már remélem nem fog szerénytelenségnek tűnni, de nekem van egy nagyon
komoly szakmai sikerem, amit a tegnapi délután, este, illetve az éjszaka folyamán
éltünk meg közösen a kollégáimmal és hadd mondjam el, legalábbis a mi kedélyeinket
rendkívüli módon borzolta ez az esemény. Jó három héttel ezelőtt, húsvét előtti
hétvégén, Nyéstán történt egy rendkívül brutális emberölés, nem tudom szebben
mondani, egy rablógyilkosság. Egy nagyon idős nénit fosztottak ki, de úgy, hogy az
életébe került. Több hetes, mondhatom, azt, hogy éjjel-nappali nyomozásnak és egy
külön nyomozócsoportnak köszönhetően, a tegnapi nap délutánján, estéjén 5 főt
őrizetbe vettünk, akik megalapozottan gyanúsíthatók ennek a brutális
bűncselekménynek az elkövetésével. szerintem a híradásokban az erről megjeleníthető
részleteket már közölte is a sajtószolgálatunk. Úgyhogy nem csak a tavalyi évre,
hanem az idei évre is tudom jelenteni, nincsen olyan emberölési ügy a megyében,
amiben ne derítettük volna föl az elkövetőjét, a tettesét. Ez az adósságunk most
teljesítésre és ledolgozásra került. Egyébként pedig személyesen én magam ennek a
jubileumi 10. beszámolónak a kapcsán, ha kérdeztek volna és lehetőségem lett volna
kívánságlistát előterjeszteni, nem tudtam volna többet mondani és kérni, mint ami
most megvalósulni látszik. Úgy hogy én azt valamennyi kollégám nevében tisztelettel
megköszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen főkapitány úrnak a válaszadást.
Több képviselőtársam nem jelentkezett szólásra.
A beszámolóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait,
hogy szavazzunk a beszámoló tudomásulvételéről.
26 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
beszámolót a Közgyűlés tudomásul vette.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Főkapitány úr a Megyei Közgyűlés nevében
köszönöm a rendőri állomány Borsod-Abaúj- Zemplén megyében végzett munkáját.
Kérem, tolmácsolja ezt a köszönetet az állomány felé. További szép napot önöknek.
Hocza Tamás képviselő úr, a hozzászólásra jelentkezés még az előző napirendi
ponthoz, de nem is ügyrendi, hanem normál hozzászólás lenne? Képviselő úr nem
szoktunk ilyet, de hallgatjuk érdeklődéssel.

23
Hocza Tamás Attila közgyűlési tag: Tisztelt elnök úr, tisztelt közgyűlés, mivel az
elején a napirendek olyan hírtelen elindultak, csak szeretném jelezni az SZMSZ
szerint, hogy az egyebekben hozzá kívánok szólni. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Világos. Tudomásul vettem, köszönöm szépen.

3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 04. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetését
eddig három alkalommal módosította. A költségvetés irányszámainak jelenlegi
módosítását a következők indokolják:
- a Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat által a közfoglalkoztatás
megelőlegezéséhez adott 1,1 millió forint kölcsön visszafizetése,
- a megyei Értéktár Bizottság működéséhez pályázat útján elnyert 3 millió forint
decemberben történő megérkezése miatt,
- hazai forrású pályázatok lezárására szintén decemberben érkezett 2,5 millió forint,
mely továbbadásra került a Megyei Fejlesztési Ügynökségnek,
- közfoglalkoztatottak támogatására 2,893 millió forint többlettámogatás érkezett,
mely kifizetésre is került 7 fő alkalmazott részére,
- a Megyei Fejlesztési Ügynökségnek adott kölcsön teljes mértékig visszafizetésre
került, s ehhez 8,233 millió forint többletbevételi előirányzat kell,
- a saját bevételekből és a bérkompenzációból nem folyt be a tervezett összeg, ezért
itt 1,5 millió forint előirányzat csökkentést javaslunk.
Így a módosításra javasolt előirányzatként - az 1. számú melléklet szerint – a 2016. évi
költségvetésre beépítésre kerül 16,226 millió forint.
A javasolt előirányzat módosítások befolyásolják a 2016. évi pénzügyi terv bevételi és
kiadási keretszámait, melynek következtében szükséges a Rendelet mellékleteinek
módosítása is. Ezért kérem a Közgyűlést, hogy az önkormányzati rendelet
módosítására vonatkozó javaslatot és mellékleteit elfogadni szíveskedjenek.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az elterjesztést mind a három
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
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Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés bizottságunk megtárgyalta. 8 igen, 0 nem és 4 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: Tisztelt Elnök úr, Közgyűlés.
Bizottságunk 6 igen, 4 tartózkodással fogadta el ezt a napirendi pontot.
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. Bizottságunk a rendelet-tervezetet 8 igen, 0 nem, 2
tartózkodás mellett elfogadta és 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 rendelet-tervezet kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a rendelet-tervezet elfogadásáról, amelyhez minősített
többség szükséges.
15 igen, 0 nem és 9 tartózkodással a
Közgyűlés a rendelet-tervezetet elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének
-

költségvetési bevételi főösszegét
finanszírozási bevételek főösszegét
bevételi főösszegét

769.103 e Ft-ban
351.624 e Ft-ban
1.120.727 e Ft-ban

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

költségvetési kiadási főösszegét
finanszírozási kiadások főösszegét
kiadási főösszegét

888.861 e Ft-ban
231.866 e Ft-ban
1.120.727 e Ft-ban

állapítja meg. (1. melléklet)”
3. §
A R. 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 5., 6. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.
melléklete lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő
második napon hatályát veszti.
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálhatók a Mellékletek
között 05. sorszám alatt.

4.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének végrehajtásáról, javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 06. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, ismertese az
előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Az
Önkormányzat gazdálkodását 2016. évben a pályázati pénzekkel összehangolt, ésszerű
gazdálkodás jellemezte. A költségvetési saját bevételek növelésére a lehetőségek
függvényében törekedtünk, azokat a következő pályázati pénzekkel pótoltuk:
 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 19 millió forint,
 Közfoglalkoztatottak bértámogatása 8,9 millió forint,
 TOP pályázat előlege 348,9 millió forint,
 KEHOP klímastratégia pályázat előlege 15 millió forint,
 Értéktár Bizottságra kapott pénz 3 millió forint,
 NGM döntés előkészítő pályázati összeg 2,5 millió forint,
 Europe Direkt pályázatból 6,2 millió forint.
Az eredeti előirányzatként tervezett bevételekhez viszonyítva, a ténylegesen elért
bevételeink 427 millió forinttal növekedtek. A költségvetéssel kapcsolatos valamennyi
adatszolgáltatási kötelezettségeinket határidőre teljesítettük, a 2015. évi állami
támogatás elszámolása folyamatban van. Hitelállományunk, kifizetetlen számlánk
nincs. A kötelezettségek állománya a pályázati előlegek visszafizetési
kötelezettségként történő kezelése miatt minimális növekedést mutatnak. A
követelések összege az előző évhez képpest 14 millió forinttal csökkent. 2016. évet
505 millió forint feladatokkal terhelt maradvánnyal zártuk, melyből a következő évek
pályázati előlege 380 millió forint, így az éves megtakarítás 125 millió forint. Az
előterjesztés bemutatja a 2016. évi gazdálkodást, ezért kérem a tisztelt Közgyűlést,
hogy a határozati javaslatot és rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az elterjesztést mind a három
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk mind a határozatot, mind a rendelet-tervezetet 8 igen,
0 nem és 4 tartózkodással elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, Közgyűlés.
Bizottságunk a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet is 6 igennel támogatta, 4
tartózkodás mellett. Köszönöm.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát ismertesse véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk mind a határozati javaslatot, mind a
rendelet-tervezetet 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadta és elfogadásra
javasolja a Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés
tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
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.
15 igen, 0 nem és 11 tartózkodás mellett a
Közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
35/2017. (IV. 27.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének végrehajtásáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és
elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a rendelettervezet elfogadásáról, amelyhez minősített többség szükséges.
15 igen, 0 nem és 11 tartózkodás mellett a
rendelet-tervezetet elfogadta a Közgyűlés.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
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2016. évi zárszámadásáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének végrehajtását
1.099.795 e Ft bevétellel,
(1., 2., melléklet)
594.806 e Ft kiadással,
(1., 3., melléklet)
504.989 e Ft maradvánnyal,
hagyja jóvá.
2. §
A közgyűlés az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg teljesítéséből
 a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
működési és felhalmozási kiadását
(3. melléklet),
 a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzati
Hivatal
működési
és
felhalmozási kiadását
(3. melléklet)
összeggel hagyja jóvá.

378.194 e Ft

216.612 e Ft

3. §
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzati Hivatal „0”-ra leírt eszközeinek állományát
összevontan a 7. melléklet tartalmazza.
4. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzati Hivatal adatait összevontan tartalmazó pénzmaradványelszámolást a 8. melléklet tartalmazza.
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5. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzati Hivatal eszközeit rendeltetése szerinti vagyonkategóriánként a
9. melléklet tartalmazza.
6. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által nyújtott kölcsönök lejárat és
eszközök szerinti bontását a 10. melléklet tartalmazza.
7. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi gazdasági társaságokban
való részesedéseit a 11. melléklet tartalmazza.
8. §
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetéséről szóló beszámolót a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

2016.

évi

9. §
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetéséről szóló beszámolót a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet.
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálhatók a Mellékletek
között 07. sorszám alatt.

5.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek
alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 10/2011. (VII. 7.)
önkormányzati rendelet módosítására, valamint Kossuth Zsuzsanna
domborművének elkészíttetésére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 08. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság, módosító indítványt nyújtott be a rendelet-tervezethez,
mely szerint a rendelet 16/B. § (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészüljön ki:
„A kitüntetéssel nettó 100.000.- Ft pénzjutalom jár.” Az indítvány szerint fedezetként
a 2016. évi pénzmaradvány került megjelölésre.
A módosító indítvánnyal én nem értek egyet.
Felkérem Főjegyző Urat, ismertesse az előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
Magyar Ápolási Egyesület kezdeményezésére az Országgyűlés Kossuth Zsuzsanna
születésnapját, február 19-ét a Magyar Ápolók Napjává nyilvánította. Kossuth
Zsuzsanna születésének 200. évfordulója alkalmából pedig az Egyesület 2017-re
meghirdette a Kossuth Zsuzsanna Emlékévet.
Elnök úr javasolja, hogy a Kossuth Zsuzsanna Emlékév alkalmából 2017. évben
kerüljön megalapításra a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth
Zsuzsanna Emlékplakettje”, amely elismerés kizárólag az idei évben kerül átadásra tíz,
a megyében dolgozó ápoló személy részére. Az elismerésben részesülők személyére az
Magyar Ápolási Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete tehet javaslatot.
A
„Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
Kossuth
Zsuzsanna
Emlékplakettje” átadására Semmelweis-nap, a magyar egészségügy napja alkalmából,
előreláthatólag a Közgyűlés 2017. június 29-ei ülésén kerül sor.
Kossuth Zsuzsanna munkásságának tiszteletére Elnök úr javasolja továbbá
elkészíttetni egy Kossuth Zsuzsannát ábrázoló bronz domborművet, amely méltó
helyen kerül elhelyezésre a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
épületében. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést kettő
bizottságunk tárgyalta. Felkérném a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. A Pénzügy és Társadalmi Bizottság úgy a rendelet-tervezetet, mint
a határozatot 12 egybehangzó igen szavazattal támogatta.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnökét ismertesse véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A bizottsági módosító javaslatot elnök úr már ismertette,
ezért nem ismétlem el. Bizottságunk azzal együtt a rendelet-tervezetet és a határozati
javaslatot is 10 egybehangzó igennel támogatta.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen elnök asszony. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük
van, szíveskedjenek azt megtenni.
Lukács András frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Elnök
úrhoz szeretnék hozzászólásom előtt egy kérdést feltenni. Majd a válasz meghallgatása
után kívánom elmondani hozzászólásomat. Azt szeretném megkérdezni elnök úrtól,
hogy miért nem támogatja a bizottság módosító indítványát.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr a kérdést.
Amikor ez a gondolat megszületett, akkor természetesen az vezérelt minket, hogy
minél szélesebb körben társadalmilag ismertté tegyük, hogy Kossuth Zsuzsanna
emlékév van az idén. Az, hogy önmagában 10 olyan emlékplakettett készítünk,
amelyre még eddig nem volt példa, ez már ezt a célt kielégíti. Ha még továbbiakban
egy bronz domborművet is készíttetünk és azt vagy az épület falán, vagy az épületen
belül helyezzük el, akkor ezt a domborművet a júliusi közgyűlésünkön fel is
avathatjuk. Az ön javaslata arra irányul, hogy további 10 személy egyrészt 100 ezer
forinttal, plusz a hozzátartozó járulékokkal kerüljön támogatásra. Ez önmagában több,
mint 1,5 millió forintba kerül. A mostani elképzelésünk, illetve számításaink szerint,
önmagában a plakettek és a dombormű elkészítése is olyan 6-7-800 ezer forintba fog
kerülni. Nem tudjuk még, mert meg kell néznünk ki milyen ajánlattal jön. Ezt további
1,5 millió forinttal kívánja az ön javaslata növelni, mindössze csak a pénzügyi része
miatt nem támogatom. Nem azért, mert egyébként azt gondolom, hogy nem menne jó
helyre ez a nettó 100 ezer forint. Parancsolj képviselő úr.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a választ Elnök úr. Én naiv ember voltam,
én azt gondoltam, hogy a kitüntetés adományozásával nem a névadóról való
megemlékezés a cél, hanem az ágazatban dolgozó ápolók kiemelkedő munkájának
elismerése. Az előterjesztés szerint egy-egy életút megkoronázása azzal, hogy a
Semmelweis-napon, tíz ápoló a szakmai egyesület megyei szervezetének javaslata,
ajánlása alapján kapjon olyan elismerést, amellyel a megye közgyűlése méltó módon
elismeri mindazt az áldozatos, önzetlen munkát, amit végeznek, viszonylag alacsony
anyagi megbecsülés mellett. Mindezek után önmagunkat meglepni egy domborművel
és utána büszkének lenni arra, hogy hogyan emlékezünk meg Kossuth Zsuzsannáról,
kicsit álságos, amelyhez megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy
képviselőtársaim miért adják a nevüket. Fönntartva a javaslatot, kérem szépen, hogy az
ágazat dolgozói felé ennyi gesztust tegyünk. Továbbra is fent tartom a javaslatot.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Frakcióvezető úr köszönöm szépen a
hozzászólását. Nem önmagunkat fogjuk meglepni, hanem nekünk erre van
lehetőségünk. Nem arra van lehetőségünk, hogy Miskolc városának bármely
közparkjában szobrot állítsunk, nem arra van lehetőségünk, hogy bármely más
településen csak úgy szobrot állítsunk, hanem erre van lehetőségünk, hogy az épület
falán, vagy az épületen belül és természetesen mindenki meg lesz híva az ünnepségre.
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Más képviselőnek hozzászólást nem látok. Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet és
egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek először szavazni az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság
módosító indítványáról.
11 igen, 2 nem és 13 tartózkodás mellett
nem nyert támogatást az indítvány.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a rendelettervezet elfogadásáról az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság módosító
indítványa nélkül, melyhez minősített többség szükséges.
21 igen, 5 nem és 0 tartózkodás mellett a
rendelet-tervezetet a Közgyűlés elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek
alapításáról és az adományozás rendjéről szóló
10/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés i) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában és 24. § (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az
adományozás rendjéről szóló 10/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
„g) Borsod-Abaúj-Zemplén
Emlékplakettje”

Megyei

Önkormányzat

Kossuth

Zsuzsanna

2. §
A Rendelet a következő 6b. fejezettel egészül ki:
„6b. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna
Emlékplakettje”
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16/B. §
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna
Emlékplakettje azon Borsod-Abaúj-Zemplén megyében dolgozó ápolók részére
adományozható, akik a betegek ellátása és a gyógyítás területén végzett magas
színvonalú tevékenységükkel hosszú éveken keresztül eredményesen szolgálták a
megye lakosságát.
(2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna
Emlékplakettje bronzból készült, kerek alakú, 10 cm átmérőjű, amelynek előlapján
Kossuth Zsuzsanna arcképe, és „Kossuth Zsuzsanna 1817-1854” felirat, míg
hátlapján „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna
Emlékplakettje 2017” felirat található.
(3) A kitüntetésben részesülő személy a kitüntetéshez tevékenysége méltatását és az
adományozást igazoló oklevelet kap. Az oklevelet a megyei közgyűlés elnöke és
főjegyzője írja alá, és a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat” feliratú
bélyegző lenyomatával látja el.
(4) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna
Emlékplakettje kitüntetés kizárólag 2017. évben, legfeljebb tíz személy részére
adományozható.
(5) Az emlékplakettek átadására a Semmelweis-nap - július 1. - alkalmából,
ünnepélyes keretek között kerül sor.”
3. §
A Rendelet a következő 21/B. §-sal egészül ki:
„21/B. §
(1)

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna
Emlékplakettje adományozására a Magyar Ápolási Egyesület Borsod-AbaújZemplén Megyei Szervezete tehet javaslatot.

(2)

A kitüntetés adományozására vonatkozó javaslatokat 2017. június 15. napjáig
kell megküldeni a megyei közgyűlés elnökének.

(3)

Az adományozásra vonatkozóan a megyei közgyűlés elnöke tesz előterjesztést.”
4. §

A Rendelet 23. § (3) bekezdése a következők szerint módosul:
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„(3)

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna
Emlékplakettje adományozására egyetlen alkalommal 2017. évben a
Semmelweis-nap alkalmából kerül sor.”
5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő
második napon hatályát veszti.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati
javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
21 igen, 1 nem és 4 tartózkodással a
határozati
javaslatot
a
Közgyűlés
elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
36/2017. (IV. 27.) határozata
Tárgy: Kossuth Zsuzsannát ábrázoló bronz dombormű elkészíttetése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Kossuth
Zsuzsannát ábrázoló bronz dombormű elkészíttetésére vonatkozó előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy elkészítteti a Kossuth Zsuzsannát ábrázoló bronzból
készült domborművet, amivel kifejezi munkássága előtti tiszteletét. A dombormű
elkészítésének költségei fedezetét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2017. évi költségvetéséből biztosítja.
2. A Közgyűlés felhívja Elnökét, hogy a dombormű elkészíttetése érdekében
szükséges intézkedéseket tegye meg, továbbá gondoskodjon arról, hogy a
dombormű méltó helyen kerüljön elhelyezésre a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat épületében.
Felelős:
Határidő:

6.

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
azonnal

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

Operatív

Program
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A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 09. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztés a Közgyűlés tagjainak később
került kiküldésre, nem az eredeti meghívóval együtt, pont azért, mert a múlt hét
pénteki rendkívüli közgyűlésnek az anyagát beépítettük ebbe az előterjesztésbe.
Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés.
Az előterjesztés részletesen tartalmazza a 2015 óta megjelent TOP felhívások adatait,
és statisztikáját. Kimutatást olvashatnak arról, hogy a megyében hány db pályázat
került benyújtásra a megye területére illetve információt nyújtottunk az igényelt
támogatás összegéről, valamint a rendelkezésre álló keretösszegekről. Bemutattuk az
ez évben meghirdetett TOP pályázatokat is. Az előterjesztés emellett részletekben
menően ismerteti a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés BorsodAbaúj-Zemplén megyében című TOP 5.1.1-es megyei paktum pályázatunk
megvalósításának előrehaladását is. A közgyűlés 2016. november 30-án annak Területi
és Településfejlesztési Operatív Program Előkészítő Bizottsága pedig 2017. február
15-ei és február 16-ai ülésén tette meg döntési javaslatait. Mindösszesen 531 db a TOP
pályázati felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek esetében.
A már ismert 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításának értelmében, ezt
követően a döntési javaslatot az Irányító Hatóság visszaküldte önkormányzatunknak,
mint területi szereplő részére, egyetértés, jóváhagyás céljából. A Borsod-AbaújZemplén Megyei Közgyűlés 2017. április 21-én megtartott rendkívüli ülésén
megtárgyalta a Döntés Előkészítő Bizottság által meghozott döntések jóváhagyása
vonatkozásában jóváhagyott előterjesztést és meghoztat e tárgyba vonatkozó 15 db
határozatát, mely határozatok a közgyűlés ülését követően megküldésre kerültek a
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért felelős helyettes
államtitkára részére. Ennek elfogadását kérjük a tisztelt közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! A beszámolót két bizottságunk
tárgyalta.
Felkérem a Területfejlesztési Bizottság, elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk már meg tudta tárgyalni, mert már előtte megkaptuk az
anyagot. Ezt az előterjesztést, beszámolót, 8-2 arányba elfogadta, és elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek a határozati javaslatot.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
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Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk a határozati javaslatot 6 igen, 2 nem 2
tartózkodás mellett elfogadta, és 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 határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
15 igen, 0 nem és 9 tartózkodással a
közgyűlés elfogadta a beszámolót.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
37/2017. (IV. 27.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának helyzetéről szóló beszámolót
és az alábbi döntést hozza:
A Közgyűlés elfogadja a fent nevezett beszámolóban foglaltakat.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
értelem szerint

7. Összefoglaló jelentés a 2016. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő:
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 10. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés. A
Közgyűlés 52/2015 számú határozatával hagyta jóvá a 2016. évi Belső Ellenőrzési
Tervet. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

37
szóló Kormányrendelet értelmében az éves összefoglaló jelentést a zárszámadási
rendelet-tervezettel egyidejűleg kell a közgyűlés elé terjeszteni. Jelen
előterjesztésünkkel ezen kötelezettségünknek teszünk eleget, és kérjük annak
elfogadását. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Mind a 3 bizottságunk
tárgyalta az előterjesztést.
Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal támogatásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem a Területfejlesztési Bizottság, elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Bizottságunk 10 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk egybehangzóan 10 igennel támogatta
elfogadta, és elfogadásra javasolja határozati javaslatot.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen!
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Pasztorniczky képviselő úr jelentkezett szólásra, megadom a szót.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen Elnök úr! Egy kérdésem
lenne. Nem tudom az előterjesztő, nem néztem, hogy ki az előterjesztő. A kérdésem az
lenne, miután a jelentés nem részletezi az elvégzett vizsgálatokat csupán a
sorszámokra hivatkozik. Visszakerestem a 2015-ös határozatunkat, amiben elfogadtuk
a tervet, abban mindösszesen 3 sorszámú ellenőrzés szerepel, itt 6 sorszámú. A
kérdésem az lenne, hogy mi az eltérésnek az indoka. Köszönöm.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt képviselő úr! Nekem nincs
módom, és lehetőségem visszakeresésre. Azt ígérem, hogy 15 napon belül
rendelkezésre álló lehetőségek szerint meg fogom Önnek adni a választ.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen!
Más képviselő nem jelentkezett szólásra. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat
kapcsolódik.
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Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
25 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
38/2017. (IV. 27.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső
ellenőrzési tervének végrehajtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2016.évi belső ellenőrzési tervének
végrehajtásáról szóló jelentést, és az alábbi döntést hozza:
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi
belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló összefoglaló jelentést elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

8. Beszámoló a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs
Központ tevékenységéről
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 ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt elnök úr, tisztelt Közgyűlés.
Europe Direct irodánk 2013. március 1-jén kezdte meg működését. Az Európai
Bizottsággal a partnerségi keret-megállapodást 5 évre kötöttük, az egyedi támogatási
megállapodás pedig - mely tartalmazza az adott évre vonatkozó cselekvési tervet és az
éves költségvetést - évenként kerül megújításra. Az előterjesztés részletes tájékoztatást
nyújt arról, hogy az információs központ 2016. évben milyen tevékenységeket végzett.
Bemutatásra kerültek a rendezvényeink, kommunikációs tevékenységünk és a főbb
partnereink is.
Tájékozatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés elkészítését követően kaptuk
meg az Európai Bizottság értesítését, az alábbiak szerint: A 2016. évi végrehajtási
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beszámolónk jóváhagyása megtörtént, az éves támogatási összegből az
utófinanszírozott rész kifizetését a Bizottság kezdeményezte, és az összeg
Önkormányzatunkhoz már be is érkezett, 6000 EUR, azaz 1,8 millió forint értékben.
Keretszerződésünk az Információs Iroda működtetésére 2017. év végéig szól, tehát ez
évben az Iroda továbbra is ellátja vállalt feladatait. A 2017. évet követően is fennáll a
további működtetés lehetősége, amely 3 évre, a 2018-2020-as időszakra teszi majd
lehetővé a feladat ellátását. Az erre vonatkozó pályázatot az Európai Bizottság előre
láthatóan ez év nyarán írja ki, augusztus végi benyújtási határidővel. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést két
bizottságunk tárgyalta.
Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 12 egyhangú igen szavazattal 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. Bizottságunk a határozati javaslatot 10 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Káli Sándor képviselő úr jelentkezett szólásra, megadom neki a szót.
Káli Sándor közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A támogatás
összeghatára miatt, mondjuk az előző TOP-os pályázatokhoz képest kis jelentőségű
maga a kérdés. Más szempontból viszont van egy érdekessége és ezt talán úgy tudnám
megfogalmazni, hogy annak idején, amikor a döntés megszületett én ezen jelen
lehettem Miskolc város megbízásából, a Régiók Bizottságában, akkor tulajdonképpen
az alapcél az volt, ami itt is megjelenik, hogy a lakosság számára tegyük lehetővé
azokat az Európai Uniós célkitűzéseket, pályázatokat, jogokat, ami nagyon fontos
lenne. Azért mondom, hogy lenne, mert sajnos azt kell mondanom, hogy a szomszédos
országok is jelentős mértékben elhúztak mellettünk. gondolok itt arra, hogy
valószínűleg önök is figyelemmel kísérik azt, hogy mondjuk az angol nyelvtudás
helyzete az hogy áll Csehországban, hogy áll Szlovákiában. Lényegesen előttünk
vannak szomszédaink. Ez azért is jó nekik, mert így tudják azt, hogy közvetlenül is
sok mindenben fordulhatnak Európai Uniós szervekhez, lehetőségekhez. Azt már csak
halkan jegyezném meg, bár ez nekem a vesszőparipám, hogy én nem nagyon tudom,
hogy Magyarország továbbra is miért egy régió, hiszen hihetetlen pénzeket tudnak
szerezni szomszédaink, testvérvárosunk például Ostrava mindig elhűlten nézett ránk,
amikor mondtuk, hogy Prága, Prága és mondták, hogy miért Prága, nekik közvetlenül
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kell fordulni Brüsszelhez. Mi meg megszoktuk, hogy minden Budapesten keresztül
megy. Lásd az előző TOP-os pályázatot is, ami ugye rendkívül titkos, senkinek nem
mondhatjuk el, azt sem, hogy tulajdonképpen mik az eredményei. De amit én
érdekesnek tartok az tulajdonképpen az, ami az országban sokakban keltett
megütközést. Éspedig az, hogy van egy olyan mondat, amit én nagyon lényegesnek
tartok, hogy a megyei önkormányzat meghatározó feladatköre a terület- és
vidékfejlesztés köré épül, melynek elsődleges pénzeszközei az európai pénzügyi
alapok. Miután úgy tűnik, hogy az ország jeles gazdaságvezetői is elismerik, hogy
fejlődésünk jelenleg az Európai Uniós támogatások miatt van, bennem is az anyag
elolvasása kapcsán az a kérdés felmerült, hogy akkor most, hogy állunk azzal, hogy
állítsuk meg Brüsszelt. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Ezen anyag
elolvasása kapcsán biztos ilyen kérdés merül fel mindenkiben. Én ajánlom önnek,
hogy nézze meg azokat az újságcikkeket, amelyek nem olyan régen, a tegnapi nap
folyamán jelentek meg. Miniszterelnök úr kint járt Brüsszelben és ott helyben
tájékozatta az EU parlamentet, az ottani frakciók képviselőit, hogy miről szól az
„Állítsuk meg Brüsszelt!”. Köszönöm kérdését, más képviselőnek nem látom
jelentkezését.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
25 igen, 0 nem és 1 tartózkodással a
határozatot a Közgyűlés elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
39/2017. (IV. 27.) határozata
Tárgy: a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs Központ szakmai
beszámolójának elfogadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Információs Központ szakmai beszámolójának elfogadására vonatkozó
javaslatot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
A Közgyűlés a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs Központ
szakmai beszámolóját – a mellékletben foglaltak szerint - elfogadja, annak
tevékenységét támogatja.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 12. sorszám alatt.

9. Tájékoztató
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
tevékenységéről, kiemelten:
a) Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2016. évi tevékenységéről
b) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye élelmiszerbiztonsági és
állategészségügyi helyzetéről
c) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről,
különös tekintettel a közfoglalkoztatásra
d) Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának egészségi
állapotáról
Előterjesztő:
Demeter Ervin, kormánymegbízott,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal érintett
főosztályainak vezetői
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálhatók a
Mellékletek között 13., 14., 15. és 16. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a
Területfejlesztési Bizottság elfogadott egy javaslatot, mely szerint a megyei
önkormányzat kezdeményezze, hogy a 2018. évi központi költségvetés összeállításánál
dolgozzanak ki a hátrányos helyzetű önkormányzatok számára egy kedvezőbb mezőőri
támogatói rendszert, figyelembe véve a település adóképességét.
A javaslatot nem támogatom, tekintettel arra, hogy a megyei önkormányzatnak a
központi költségvetés összeállítására nincs rálátása. Még véleményt sem kérnek tőlünk
képviselő asszony.
Köszöntöm a napirend tárgyalásánál az előterjesztőket. Előterjesztő képviseletében
Lukács Irén főigazgató asszonyt, Csomós János főosztályvezető urat, dr. Ujaczki Tibor
főosztályvezető urat, Lórántné Orosz Edit főosztályvezető asszonyt, valamint Dr.
Asztalos Ágnes főosztályvezető asszonyt, és felkérem, hogy amennyiben
szükségesnek találják, egészítsék ki a tájékoztatót.
Dr. Lukács Irén, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal főigazgatója:
Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlési tagok, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Nagy
tisztelettel jöttünk önökhöz most is és én az előterjesztésből látom, hogy milyen
kiemelt területek vannak. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak
rendkívül sok hatásköre van, abból adódóan, hogy a Kormány általános hatáskörű
területi államigazgatási szerveként jár el a megyében és a megyén kívül is, mint a
tipikus államigazgatási szerv. Feladataink nagyon sokrétűek tehát és az elmúlt évben is
több, mint 2542 munkatárs dolgozott a megye 16 járásában és mind a 358 településen
elláttuk azokat az államigazgatási feladatokat, amelyeket a jogszabály számunkra
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előírt. A feladataink körébe tartozó ügyek száma is mutatja, hogy mennyire sokféle a
mi tevékenységünk. A Kormány célul tűzte ki, hogy az államigazgatás feladat és
hatáskörét áttekinti és abban a Magyary Zoltán nevéhez fűződő közigazgatási
programot továbbvíve 2017-2020 között a közigazgatás fejlesztését tűzte ki célul,
aminek a területi államigazgatási részét, még 2016-ban különböző beavatkozási
területeken tovább folytatta. Ennek megfelelően hatáskörök kerültek át hozzánk a
központi államigazgatási szervekből, valamint az állami tisztviselőkre vonatkozó
törvény lépett hatályba az elmúlt év július 1-én, amiben a szervezetünk több, mint
50%-át érintő módon, a járásban dolgozó munkatársaink léptek az állami tisztviselői
életpályára és 2017. január 1.-től valamennyi munkatársam állami tisztviselői
státuszba került. Én azt gondolom, hogy a tájékoztató anyag a különböző
szakterületekről jó bőven tartalmazza azokat a statisztikai adatokat, amelyekből
világosan és egyértelműen megállapítható, hogy a munkatársaim a jogszabályi
kereteken túl is, a megye gazdasági helyzetét jól ismerve és azokat a gazdaság
növekedésére irányuló Kormányhatározatokat szem előtt tartva, sok munkával nagyon
sok és hasznos eredményt tudnak magukénak. Én a tájékoztató anyagához hozzátenni
nem kívánok. Talán csak annyit mondanék el, hogy az államigazgatás az elmúlt év
végén döntött arról, hogy éppen a mezőgazdasági szakigazgatás területéről a
vidékfejlesztési hivatal területi kirendeltségét is magába olvasztja és ennek tudható be
az, hogy az MVH területi kirendeltsége 2017. január 1-től a megyei Kormányhivatal
Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályaként kezdte meg a munkáját és a
különböző hatáskörök a megyei szintről a Járási Hivatalokba kerültek. Erősítve ezzel
az elsőfokú eljárást. Továbbá 2016. év eredményei közé tartozik az, hogy a megye 16
járásában mindösszesen 19 Kormányablak került megnyitásra, működtetésre és a
területi ügysegédeinken keresztül a járások valamennyi településén ott vagyunk és
segítjük a jogkereső állampolgároknak a jogait érvényesülni. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Főigazgató asszonynak a
szóbeli kiegészítését. A tájékoztatót két bizottság 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. Az egészet kell ugye véleményezni, mind a négy beszámolót. A
négy tájékoztatót bizottságunk egyhangúlag támogatta és elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen elnök úr. azért vártam ki, mert
nem volt ügyrendi, utána pedig képviselő úr csak normál hozzászólást nyomott, az
pedig majd a későbbiekben fog következni.
Felkérem a Területfejlesztési Bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés. Bizottságunk részletesen meghallgatta, illetve kérdéseket tett fel az adott
területekhez és azt gondolom, hogy ez is a bizottsági munka célja, hogy a konkrét
kérdések ott elhangozzanak és már csak azok a kérdések kerüljenek a közgyűlés elé,
amelyeket nem tudott ott megválaszolni, vagy olyan jelentőségű, hogy itt is el kell,
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hangozzanak. Ez az ominózus kiegészítési javaslat elhangzott és bizottságunk ezt el is
fogadta. Azt nem tudtuk pontosan megmondani, hogy ezt a megyének kell-e
továbbvinni vagy pedig esetleg a Kormányhivatalnak, tehát ez egy eldöntendő kérdés.
Mi felterjesztéssel élhetnénk, de nem szoktunk ilyet csinálni. Minden esetre mi
elfogadtuk ezt a kiegészítő javaslatot, majd a Közgyűlés eldönti, hogy mit tesz vele. A
bizottságunk ekkor 12 fővel ülésezett és 11 igen és 1 tartózkodás mellett foglalt állást
ezek mellett a tájékoztatók mellett. Én úgy gondolom, hogy ez így hasznos volt és
hogyha most konkrét kérdések nem hangzanak el, akkor is a bizottságon ezek
elhangozhattak. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Szűcs Erika ügyrendi.
Képviselő asszony parancsoljon.
Szűcs Erika Mária közgyűlési tag: Köszönöm szépen a szót Elnök úr. Az egyik az,
hogy az SZMSZ-ünk nem rendezi azt, hogy a képviselőknek mennyi hozzászólási idő
áll akkor rendelkezésére, hogyha egy címszó alatt, nagyon különböző témák vannak.
ezért azt gondolom, hogy erről most kellene dönteni, hogy egy címszó 5 perc vagy
megadjuk az elvi lehetőséget, mindegyikhez külön-külön hozzászólni. A másik pedig,
az én indítványom volt a mezőőri kezdeményezés azért, mert majdnem 350
önkormányzatunkból 40 önkormányzat az, amelyik képes mezőőri szolgálatot
működtetni. Itt az első napirend során elhangzott, hogy mindenkinek a szíve-csücske a
közbiztonság és azt gondolom, hogy elsősorban a vidéki kollégák nagyon sokat
tudnának arról mesélni, hogy a közbiztonságot milyen mértékben segíthetné az, hogy
ha a földeken is nagyobb rendet lehetne tartani és megakadályozni a
bűncselekményeket, kártételeket. De én nem azt kezdeményeztem, hogy a megyei
önkormányzat, mert én is tudom. Tehát nem kell elnök úrnak támogatni ezt a
javaslatot, de azzal az indokkal nem tudja visszautasítani, amit mondott, mert én azt
kértem, hogy a megye országgyűlési képviselőihez forduljon a testület, hogy a 2018.
évi költségvetés előkészítésekor gondolják át és próbáljanak javaslatot kidolgozni a
támogatási rendszernek az átalakításáról annak érdekében. Tehát, hogy azoknak
szólunk, akiknek van erre befolyása, ráhatása. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő asszony. Miután a
bizottság is ebben a formában támogatta, semmi akadálya, hogy a Megyei Közgyűlés
minden megyei országgyűlési képviselőt megkeressen és tegyünk egy ilyen javaslatot.
Az ő irányukba semmi akadálya, csak mi nem tudunk kezdeményezni. Az én jogi
értelmezésemben egyébként egy előterjesztés minden esetben szabályozva van, hogy
mennyi időkerettel rendelkezik. Ezt kellene alapul venni, de nem fogom önbe fojtani a
szót, hogyha mégis többet fog beszélni az időkeret túllépése miatt. Jámbor Márk
képviselő úrnak adom meg a szót.
Jámbor Márk közgyűlési tag: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök úr, tisztelt
Közgyűlés, tisztelt jelenlévők. Itt a munkaerő-piaci helyzettel kapcsolatban egy
érdekes jelenség-bár értem, hogy miért- ütötte fel a fejét. Március végén a Megyei
Iparkamara rendezett egy konferenciát az olcsó ukrán munkaerő könnyített
foglalkoztatását támogatva és úgy gondolom, hogy ennek a témának meg kellett volna
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jelennie a munkaerő-piaci helyzetről szóló tájékoztatóban. Legalább annyiban, hogy
milyen hiányszakmák tekintetében fogja itt az országos munkavállalás lehetőségét
biztosítani a külföldiek részére a Magyar Állam és ebben milyen segítséget nyújt a
Borsod Megyei Iparkamara. Ez kapcsolódik a Kormányhivatalnak a beszámolójához,
úgyhogy szerintem jó lenne, ha ezt meg tudnák válaszolni. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Vécsi István
képviselő úr jelentkezett szólásra, megadom neki a szót.
Vécsi István közgyűlési tag: Köszönöm szépen a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés,
az én hozzászólásom is a foglalkoztatási helyzettel kapcsolatosan lenne. Én is azt
gondolom, mint amit az anyagban egy mondattal le van írva, hogy az egyik
legjelentősebb foglalkoztatási politikai eszköz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a
közfoglalkoztatás. Én úgy gondolom, hogy ez a mondat azt is mutatja, hogy mennyire
elmaradott térségben élünk, hisz Sopron megyében vagy a Dunántúlon ilyen mondatot,
én azt gondolom, egy tájékoztatóban nem írnak le, mert ott valójában van elsődleges
munkaerő-piac. De talán ezt támasztja az is alá, ami ebben az anyagban olvasható,
hogy az elmúlt 10 évben Borsod-Abaúj-Zemplén megyének a 10%-a elvándorolt és
csökkent a létszám. Tehát akik jobb életre vágynak, azok itt hagyják ezt a területet.
Épp azért jó azoknak az embereknek a számára, akik itt maradnak, hogy mégis van
közfoglalkoztatás, mert nincs elsődleges munkaerő-piac, illetve nagyon kevés van és
nem tudnak elhelyezkedni. Azt emelném ki erről a területről, amit egyébként ez az
anyag úgy elhallgat. Ez az egyik a munkabér. Olyan nevetséges összegért dolgoznak
ezek az emberek a közfoglalkoztatásban, ami azt gondolom, hogy szégyen, de
nemcsak miránk szégyen, hanem az egész országra szégyen. Ha valaki magyar
embernek születik, akkor a szociális háló biztosít számukra 22800 forintot. Ha
dolgozik - márpedig ebbe a foglalkoztatási helyzetbe bele vannak kényszerítve, mert
egyébként a 22800 forintot sem kapja meg – akkor kap havi 54000 forintot, tehát napi
1000 forintot. Ezer forintért foglalkoztatjuk az embereket 8 órán keresztül és ezért
elvesszük a szabadságukat, esélyük sincs, hogy más lehetőség után, vagy több
jövedelem után nézzenek a munkaidőben. Lehet, hogy ezen változtatni kellene. Nem
beszélt az anyag arról a 2018-as választásokat követő változásokról sem, amire a
Kormány rábólintott, hogy a 25 év alattiakat nem lehet foglalkoztatni vagy csak
megfelelő helyzet kialakulása esetén és ugyancsak ez igaz a szakmunkásokra is. Én azt
gondolom, hogy ez a két dolog abba az irányba tolja el a dolgot, hogy menjenek az
emberek és tanuljanak és az elsődleges munkaerő-piacon legyenek. Az a része, amikor
3 év alatt csak 1 évet dolgozhat, akkor én azt gondolom az már sokkal mélyebb és
húsba vágó, hisz ki fogja az alatt a 2 év alatt a számlákat kifizetni ezeknél a
családoknál. A másik két dolognál pedig, a 25 év alattiaknál meg kellene az oktatást
reformálnunk, lehetne bizonyos szintet elérni és szakmát is tudnának szerezni. A
szakmunkások esetében pedig én úgy gondolom és értem én azt, hogy a munkaerőpiacon az az 5-600 ezer ember, aki elvándorolt külföldre a közfoglalkoztatási
létszámból kívánják föltölteni, de azt is lehet látni egyébként, akik ebben benne
vannak, hogy ez nem lehetséges. Különböző okok miatt. Nemcsak azért, mert 500 ezer
embert nem lehet 200 ezer emberrel pótolni, hanem ennek az összetétele, ennek a
társaságnak szakmailag sem biztos, hogy megfelelő az elsődleges munkaerő-piacon.
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Talán kivezető út lehetne a szociális szervezeteknek a megerősítése. Amikor ki lehetne
vezetni a közfoglalkoztatásból a dolgozókat az elsődleges munkaerő-piacra és én azt
látom, hogy ebben a rendszerben van erre pénzügyileg lehetőség, legfeljebb
valamilyen más szemlélet kellene ahhoz, hogy ez a szociális szervezet megerősödjön.
Én azt láttam egyébként, hogy mióta megjelent a sajtóban az előző közgyűlési
elnöknek, Mengyi Rolandnak az alkotmányos költséggel megjelenő problémája, azóta
úgy háttérbe szorult vagy csendesebb lett a szociális szervezetek körüli hangerő. Fel
kellene egy kicsit erősíteni és biztosítani azoknak az önkormányzatoknak, vagy
azokon a területeken ezt a lehetőséget, mert ezeknek az embereknek a számára nem
lesz más lehetőség, ide nem fog jönni a tőke. Azt pedig látjuk, hogy a megyei
önkormányzat sem fog tudni ezzel a kérdéssel érdemben foglalkozni. Köszönöm
szépen. Az anyagot egyébként korrektnek, reálisnak tartom, tényleg a valós helyzetet
írta le. Ezeket a kis dolgokat megint érthető okokból gondolom, nem domborították ki.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Kicsit felemásra
sikeredett a hozzászólás, hisz úgy kezdte, hogy a közfoglalkoztatásban nem lát igazán
nagy előrelépést, a másik felében pedig arról beszéltünk, hogy mégiscsak jó, de miért
csak 1 évig lehet, mikor 3 évig is lehetne foglalkozatni. Van a megyében jó néhány
olyan település, ahol a polgármesterek lasszóval fogdossák össze az embereket, hogy
legyen 30 közfoglalkoztatott a településen, mert az a 30 közfoglalkoztatott igenis
értékteremtő munkát végez. Mindig is az volt a cél, hogy a közfoglalkoztatásba
bevontak nem a legkvalifikáltabb személyek, de minden alkalommal értékteremtő
legyen. A megyei Foglalkoztatási Főosztály olyan jellegű feladatot végez, ami az
országos eseményekből következik és igenis mindent megtesz annak érdekében, hogy
a lehető legjobb színvonalon történjen, de majd lehetőséget adok arra, hogy
megválaszolja főigazgató asszony. Hozzászólásra jelentkezett Nyeste László képviselő
úr. Megadom neki a szót.
Nyeste László közgyűlési tag: Köszönöm szépen a szót Elnök úr. Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Én is ehhez a témához szeretnék csatlakozni, amit Vécs István
mondott. Én egy véleményt szeretnék megfogalmazni ezzel kapcsolatban. Ha nagyobb
összefüggésekben nézzük a magyar munkaerő-piac helyzetét és kitekintünk egy
szélesebb, országos perspektívára, akkor azt láthatjuk, hogy nyugat-magyarországi
megyékben és nyilván Pest megyében, Budapesten a foglalkoztatási számok rendkívül
kedvezőek az elmúlt időszakban. Ott már-már azt látjuk, hogy 1% körüli a
munkanélküliségi ráta és szinte már nincs lényegében véve, olyan terület, amit ne
töltenének be azonnal. Ezzel szemben Kelet-Magyarország egészen más régiója az
országnak, vagy területe ennek az országnak. Ideértve Nógrádot, Borsodot, SzabolcsSzatmár-Bereget és bizonyos esetben még Hajdú-Bihar megyét is, de nyilván nem
akarok én ilyen nagyon széles kitekintést tenni. Sokkal rosszabbak azok a mutatók,
amelyek az országban egyébként nagyon kedvezően alakulnak bizonyos szerencsésebb
helyeken. Én azt látom egyébként, hogy a megyei mutatók a 2015.-2016. évben, mint
ahogy az anyagban is ez látható, azok javultak. Tehát van mindenképpen előrelépés és
ezt természetesen el kell ismerni. Viszont, ha az országos átlag alakulásához nézzük,
akkor ez még mindig komoly problémákat okoz és még mindig gond egyébként a
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munkanélküliség. És a másik komoly probléma, amit még szeretnék idehozni, hogy az
ellátás nélküliek létszáma, az majdhogynem megegyezik azzal a létszámmal, amelyik
kiszorult a munkaerő-piacról és tartósan nem talál munkát. Na, most így tehát
bizonyos értelemben nyilván van munkaerő tartalék. Ennek a problémája alapvetően
nyilván a szakemberek is és mindenki látja, hogy itt az alacsony iskolai végzettséggel
rendelkezők adják ezeknek a csoportoknak a többségét. Az elmúlt időszakban nagyon
sok olyan programot láttam, amelyek természetesen azt próbálják megcélozni, erre a
problémára is rávilágítva, hogy ezt a munkaerő tartalékot fel lehessen használni a
megye foglalkoztatásában, hogy a különböző hiányterületekre lehessen orientálni az
emberek egy jelentős részét. Az elmúlt években egyébként ugyan ezek a számok
változnak és van egy tendenciózus csökkenés, de érzékelhető változást én mégsem
tapasztaltam az elmúlt időszakban, ami azt mutatja, hogy hiába költünk el egy-egy
programon belül több milliárd forintot egy-egy több éves programciklus
megvalósítására. Érzékelhetően nem oldja meg a megye foglalkoztatási problémáit a
programból adódó egyéb tevékenység. Tehát ilyen értelemben azt látom, hogy ezek a
programok nem érik el a céljukat és nem feltétlenül kezelik ezt a megyét, vagy ezt az
országrészt úgy, hogy a gazdaságfejlesztésben itt nagyon komoly lépéseket kellene
tenni, akár a vidékfoglalkozatásban, hogy itt ne a közfoglalkoztatás legyen az egyetlen
lehetőség, ahogy ezt Vécsi István mondta, illetve természetesen a nagyobb ipari
központok foglalkozatásában sem. Ha megnézem például, nem olyan rég fogadtunk el
egy programot, ami 2,4 milliárd forintot irányoz elő egy programra, ahol nem
túlságosan ambiciózus 1500 főt akarnak bevonni a képzési rendszerbe és olyan 300400 fő alkalmazását remélik ettől. Én csak el kezdtem gondolkodni, hogy mondjuk egy
közepes szakképző iskolának nagyjából egy olyan 8 évi költségvetése lehetne ez az
összeg és hogy az iskolarendszerben milyen lehetőségek lennének ezzel kapcsolatban.
Azt nem tudom, hogy megvizsgálta-e egyébként valaki azt, hogy ezek a költség
tételek, amelyek egy-egy projektnél nagyjából egy olyan 50 százalékosak, de
minimum 40 százalékosak, azok egyrészt ténylegesen megfelelők-e a programban,
nem túlárazottak-e és gyakorlatilag a hatékonyság felé viszi ezt a kérdést.
A másik nagyon fontos probléma az az, hogy itt azt látjuk, hogy a munkaerő-piacról
azok szorulnak ki, akik nem rendelkeznek szakképzettséggel, vagy olyan
szakképzettséggel rendelkeznek, amelyet a munkaerő-piac nem keres. Nagyon komoly
ellentmondást látok azonban abban is, hogy ezek a problémák adottak az országban,
mindennek ellenére van egy 16 éves tankötelezettségi korhatárunk, ami meg
egyébként folyamatosan rakja ki azokat a gyerekeket az intézményekből, akikkel
valamilyen oknál fogva ez a rendszer nem képes foglalkozni és egy olyan helyre
kerülnek, egy légüres térbe, ahol sem a foglalkoztatáspolitika, sem egyéb területeken
nem foglalkoznak velük. Pedig egyébként komoly lehetőség lenne abban, hogyha
ezeket a gyerekeket tovább oktatnánk, tovább próbálkoznánk az ő képzésükkel. Akkor
be tudnának kerülni a munkaerő-piacra valamilyen alapképzettség megszerzésével. A
másik, amit zárásként szeretnék mondani az az, amit Vécsi István is megemlített, hogy
tényleg elég szomorú az, hogy az elsődleges és másodlagos munkaerő-piac szerkezete
itt a megyénkben így alakul. Tehát közel 80%-át adja a bejelentett álláshelyeknek a
közfoglalkoztatás. Persze egyrészről nyílván örülni kell, mert azokon a területeken,
ahol más lehetőség nincs, ez is egyfajta lehetőség. Másik oldalon pedig, ha megnézzük
ennek az egésznek a szerkezetét, akkor egy kicsit szomorúsággal is tölt ez minket el,
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hogy az elsődleges munkaerő-piac egyáltalán nem képes gyakorlatilag felszívni a
munkaerő tartalékot és ha hosszabb távon nézzük ezt a tendenciát, akkor nem is lesz
annyi szakember itt a megyében, hogy egy komolyabb vállalkozás perspektívát lásson
majd abban, hogy letudjon egyáltalán telepedni, hogyha ilyen jellegű problémákkal
kell, hogy szembenézzen. Tehát én ezt látom, hogy nyilván a szerkezetét kell ennek
átalakítani, gazdaságfejlesztésre komolyabb hangsúlyt kellene fektetni és
természetesen ezeket a programokat célzottabban, hatékonyabban és szerintem
azokkal az eszközökkel kellene működtetni, amelyek rendelkezésre állnak és nem
olyan programokkal, amelyek jelentősen túlárazottan próbálják ezt a problémát kis
hatékonysággal megoldani. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Hogy mennyire
versenyhelyzet van a munka elsődleges világában ahhoz nem kell messzire mennünk,
az Miskolc városában is tapasztalható. A Bosch és a Takata egymástól szerzi el a
jobbnál-jobb szakembereket. Ha 10-20 ezer forinttal többet ígérnek, akkor azonnal
otthagyják az egyiket és átmennek a másikhoz, tehát a versenyhelyzet megteremtődött.
Emlékeztetni szeretném képviselő urat 2010-ben az országos és a megyei
munkanélküli ráta, az két számjegyű volt. Most odajutottunk, 2016. utolsó
negyedévében, hogy az országos az 4,4, a megyei pedig 6,4. Azt gondolom, hogy sok
mindent lehet mondani, de hogy ez nem eredmény, azt azért furcsa lenne elismerni.
Lukács András frakcióvezetőnek adom meg a szót.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés,
Főigazgató asszony. Mindig érdekes, amikor a Kormányhivatal különböző
szakterületeiről szóló beszámolókat, tájékoztatókat tekintjük át. A mai nap is azt
mutatja, hogy ennyi fajsúlyos témát egyidejűleg megtárgyalni- ezt magunknak
mondom, lehet, hogy a jövőben érdemes átgondolni és esetleg külön más alkalmakra
szétszedni, mert kevés energia marad és figyelünk egymás türelmére is. Pedig
megérdemelné minden előterjesztés külön-külön az elemzést. Valószínűleg koromnál
fogva én, képviselőtársaimtól eltérően, nem a foglalkoztatás kérdésével foglalkozom,
hanem inkább az egészségügy, a demográfiai helyzet kérdésit tekintem át,
természetesen átolvasva a többit is. Gondoltam, hogy optimistább leszek majd a
végére és jelentős pozitív irányú változásokat tapasztalok a halálozási mutatók
tekintetében. A csecsemőhalandóság már csak az unokák miatt érdekes számomra és
sajnos ebben is gondok vannak vagy a várható élettartam kérdésében és elsősorban a
férfiak tekintetében. Bizony ezek tekintetében egyikben sem büszkélkedhetünk
komoly eredményekkel, országos átlaghoz képest sem, nemcsak a saját elvárásainkhoz
képest. Az anyag nagyon informatív, rengeteg adatot tartalmaz. Valóban tárgyszerűen
mutatja be mindazt, ami ma elérhető és rendelkezésre áll. Viszont úgy érzem
valamennyiünk számára az az érdekes, amit a szakma is olyan gyakran tesz föl, hogy
és mit kezdünk ezekkel az adatokkal, milyen intézkedések következnek az
egészségpolitika tekintetében, a forráselosztás, az intézményrendszer, a személyi
feltételek biztosítása vagy a szervezetfejlesztés érdekében. Bár tudjuk, az egyén és a
család felelőssége a legnagyobb abban, hogy milyen lesz az egészségi állapot, tehát
nem lehet azt mondani, hogy ez közömbös. viszont úgy érzem, ha már eljut valahová
az egészségi állapot vagy a betegség állapota, akkor nagyon-nagyon fontos és nem
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mellékes, hogy milyen időn belül van esélye arra, hogy a betegség megállapítható
legyen, feltárható legyen. Hogy a diagnosztika lezárása után a terápia mennyi időn
belül kezdődhet el, milyen rendszerességgel és milyen feltételek között.
Összehasonlítva más boldogabb nemzeteket, azt lehet mondani a nemzetközi
kitekintésnél, a diagnosztikánál nincs is komolyabb lemaradásunk, hiszen hasonlóak a
mutatók. Viszont ha azt nézzük, hogy a betegség diagnosztizálása után mennyi időn
belül kezdődik el a tényleges kezelés és utána milyen esélye van a betegnek a
gyógyulásra, itt viszont már nagyon-nagyon hátul kullogunk európai viszonylatban,
sőt lassan már a szomszédos országokhoz viszonyítva is. Tehát higgyük el, hogy azért
az döbbenetes, hogy mondjuk egy szívbetegnél kardiológiai szakrendelésre, ha
bejelentkezik, akkor 6-8 hetes várakozás van arra, hogy egy szakember meg tudja
nézni, mi is a gond, ha nem kerül néhányszor sürgősséggel az intenzívre, mert ott
nagyon szakszerűen és perfekt módon látják el az embert. Viszont a mindennapokban
ez az egészségügyi háttér, ez nagyon-nagyon rossz feltételeket teremt a beteg számára.
Nemcsak abban, hogy messze kell utazni, hogy egyre távolabb megy, hogy megfelelő
ellátást kapjon, hiszen az ember a jobb ellátás reményében vállalja azt is. De a
kilátástalanság az, hogy milyen gyakran tudja látni orvos, ez úgy hiszem, hogy
szervezés kérdése, finanszírozás kérdése, egészségpolitika kérdése, ugyanúgy, mint a
szűrésprogramok rendszere. Hiszen ott is voltak nagyon-nagyon jó kezdeményezések,
vannak, ahol nagyon jól megy és mégis a végeredmény, amikor azt nézzük meg, hogy
egy-egy nagyon veszélyeztetett korcsoportból mennyien mennek el rákszűrésre, akkor
elkeserítően rossz az arány. Bennem mindig az fogalmazódik meg, amikor elolvasunk
egy előterjesztést, egy ilyen anyagot is, hogy nagyon szépen szembesít a valósággal,
amiért köszönet. Viszont a hogyan továbbra kevés információt kapunk. Tudjuk nem a
Kormányhivatal hatásköre, felelősségi köre, viszont minket az érdekel állampolgárként
is, a megyegyűlés tagjaként is, hogy mit tudunk mondani a saját környezetünkben az
állampolgárnak, ha ilyen gondjai vannak. Milyen esélyi vannak? Milyen lehetőségei
vannak? Én azt szeretném kérni, hogy a következő évben és azt azért mondom saját
magunk felé, a megyegyűlés felé is, hogy próbáljunk meg ezekkel a kérdésekkel úgy
foglalkozni, hogy a helyzetelemzéstől jussunk el ahhoz, hogy hogyan, mit tehetünk mi
és hogy mit kezdeményezhetünk mi, hogy változzon, javuljon a helyzet. Még egyszer
köszönöm az előterjesztést, a helyzetet viszont elkeserítőnek tartom. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úrnak a
gondolatait. Miklós Árpád frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Miklós Árpád frakcióvezető: Tisztelt elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Sok minden
elhangzott itt a mai napon a megye munkaerő-piaci helyzetéről. Hallottuk, hogy sok a
szakképzetlen munkaerő a megyében, ezért is rossz a helyzet, viszont a jó
szakembereket egymástól szipkázzák el a nagyvállalkozások. Én csak egy mondatban
szeretném felhívni a figyelmet arra, ami még nem hangzott el, hogy én, mint tanár
attól tartok, hogy egyre több olyan szakmunkás papírral rendelkező, bizonyítvánnyal
rendelkező fog kikerülni az iskolákból, akiket csak az a vállalkozó fog alkalmazni, aki
szeretné, ha tönkremenne a vállalkozása. Erre is figyeljünk oda, mert ez a veszély
fennáll. Köszönöm.

49

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr gondolatait.
Felkérem Főigazgató asszonyt, hogy válaszoljon.
Dr. Lukács Irén, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal főigazgatója:
Azt gondolom, hogy egy nap is kevés lenne valóban, hogy egy olyan nyugvópontra
kerüljünk, hogy mindannyian megegyezhessünk abban, hogy milyen beavatkozási
pontok kellenének, mert a világon azért vagyunk, hogy jobbá tegyük. Viszont a megye
munkaerő-piaci, szociális, egészségügyi állapota az nem 2016., az nem egy év
eredménye, hanem azt gondolom, hogy a rendszerváltást követő időszakra, azt
megelőző időszakra datálható az a tendencia, ami 2016-ban egyfajta állapotot tükröz.
Mi arra vállalkoztunk itt önök előtt, hogy ezt a tájékoztatást megadjuk önök számára.
Azért gondoltuk, hogy komplex módon, mert minden mindennel összefügg. Az, hogy
mennyi a megyében a várható élettartam, nőknél és férfiaknál 50 év alatt és 50 év
fölött és egyáltalán mennyit kell várnunk egy betegség diagnosztizálására és azt
követően a gyógyító beavatkozásokra, az nagyon összetett dolog és azt gondolom,
hogy jól mondta frakcióvezető úr, hogy a mi kompetenciánkat meghaladja. Egyben
azonban azt gondolom, hogy egyetértünk, az egészségmegőrzésre kell fordítani a
legnagyobb hangsúlyt, a tudatos, egészségtudatos nevelésére a fiataloknak. Már a
kisiskolás korban, de mi több, 5 éves korban ajánlják a gyermekeket bevezetni a
sportba. A tömegsportnak a támogatása és tömegsport űzése az, ami a legjobban segít
bennünket és a jövő nemzedék iránti felelősség is megmutatkozik abban, hogy a
sportra, a tömegsportra szánt pénzeszközök kormányzati szinten oda kerülnek, ahová
szükség van. Nagyon sok olyan kérdést és megjegyzést kaptunk, aminek azért örülök,
mert a Kormány 1139/2017. (III.20.) határozatával van összefüggésben. Elhangzott itt
az a vélemény, hogy a 25 év alatti fiatalokkal akkor mi lesz, mind kiszorulnak? Nem.
Nem szorul ki egyetlen olyan réteg sem, érintett sem a közfoglalkoztatás és a
munkaerő-piac világából, de természetesen az a Kormányzati cél, amely a
közfoglalkoztatásba bevont létszámot maximalizálja és azt sem rögtön teszi, hanem
2020-ig folyamatosan 150 ezer főre kell csökkenteni a közfoglalkoztatottak havi
átlagos létszámát. A 25 év alatti fiatalokkal kapcsolatosan pedig egy törekvést ír elő,
hogy lehetőség szerint csak abban az esetben legyenek közfoglalkoztatottakként
foglalkoztatva az Európai Uniós támogatásból, az úgy nevezett GINOP-ból, ha az
Ifjúság Garancia Rendszer keretében működtetett komplex munkaerő-programban
nem tudunk kínálni nekik olyan reális lehetőségeket és olyan lehetőségeket, ami majd
megteremti számukra, hogy az elsődleges munkaerő-piacon találják meg a
boldogulásukat. Ebben még nagyon sok tennivalónk van és azt gondolom, hogy
pontosan ezért az egész képzési palettánkat át kellett tekinteni. Nyilvánvalóan
központi szinten is áttekintettük. Nagyon széleskörű kutatásokat is végeztünk, hogy
milyen szakmacsoportokra van szükségük ahhoz, hogy a vállalkozások fejlesztése
során a legjobb munkaerőt kapják meg. Elhangzott itt Miklós Árpád úr véleményeként
az, hogy a szakmunkásképzésben az ott tanuló gyermekeknek a tudása meglehetősen
hiányos. Pontosan ezért reflektáltunk arra, hogy a fiatalok számára a szakma
megtanulásán kívül kompetencia alapú fejlesztéseket – egyébként ez a
közfoglalkoztatottak esetében is így van -, komplex programon belül a
kompetenciáikat fejlesztjük. Az a készség kell, hogy bennük élénk legyen és
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meglegyen, amivel aztán az élethosszig való tanulást tudjuk számukra biztosítani és
hogyha az élet úgy hozza, hogy az egyik szakmaterületről kiszorulnak, akkor igenis
tudjanak minden további válság nélkül átképződni a megfelelő tudásra szert téve,
ismételten be tudjanak kapcsolódni a munkaerő-piaci áramlatba. A hiányszakmák
tételes felsorolásával kapcsolatosan azt tudom önnek mondani, hogy most sorolhatnék
tízet körülbelül, de nemcsak ennyi van. A Foglalkoztatási Főosztály a képviselő úr
számára a hiányszakmák köréről fog tudni tájékoztatást adni, hogyha ezt megengedi
nekünk. Én azt gondolom, hogy összefoglalóan én ennyit szerettem volna elmondani
és minden adat, amelyet önök számára megküldtünk az nem teljes körű. Nem lehet
néhány oldalon ezt láttatni, ráadásul nem is az adatok sokasága, hanem az
összefüggések azok, amelyek sokkal mélyebb elemzést kívánnak mintsem, hogy egy
tájékoztató 5 percébe össze tudnám önöknek foglalni. Köszönöm szépen a
figyelmüket.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Főigazgató asszony válaszát.
Tamás Barna képviselő úr maradt-e olyan kérdés, amit nem sikerült feltenni?
Tamás Barnabás közgyűlési tag: Nem kérdést szerettem volna feltenni, ezért vártam,
amíg itt elmondták. A szakképzésről egy mondat. Azok az emberek is, akik nem
szakképzettként kerülnek ki csak OKJ-s képzéssel kerülnek ki, mi most 224 embert
képezünk a téli időszakban. Ebből körülbelül 200 fog a versenyszférába visszakerülni.
Akármilyen szakmunkás, visszaviszik és az, aki az értékteremtő közmunkaprogramot
kitalálta, azt meg kell koronázni. Ezeknek az embereknek a fizetése nem lehet több. Jó
lenne, ha több lenne, de már így sem akar visszamenni a versenyszférába. Így sem
akar, mert ő nagyon jól érzi magát az értékteremtő közmunkaprogramban. Ő dolgozik
is, el is végzi a munkáját. Ezen a területen nekünk, mint polgármestereknek ez nem jó,
ez rossz, hogy elmennek a valamennyire is képzett embereink. Viszont, ha többet
fizetnénk nekik még jobban nem akarnának a versenyszférába visszakerülni. Tehát a
feladat az, hogy nem csak az önkormányzatok és nem csak a megyei képviselők
számára, mindenki számára, hogy ezek az emberek visszamenjenek, hiszen
munkaerőhiány van most már. Tudomásul kell venni. Ha kijönnek ezek a pályázatok,
amikről most döntöttünk, a TOP-os pályázatok, hol lesznek az emberek, ki fogja ezt
végrehajtani? És én Miklós Árpád képviselőtársammal csak annyiban nem értek egyet,
hogy azt akarja egy cég fölvenni, aki majd tönkreteszi. Fel fogja venni, az OKJ-s
képzettet is fel fogja venni, azért, mert nyilvánvaló kevesebb a szakmunkás, kevesebb
a képzett ember. Viszont nekünk meg az önkormányzatoknak az a feladatunk, hogy
ezeket az embereket télen, amikor nincs úgy munkájuk akkor képezzük és
visszakerüljenek az elsődleges foglalkoztatási helyre. Ez a legfontosabb dolog.
köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselőtársaimnak a
napirendnél tanúsított aktivitást. A tájékoztatókhoz nem tartozik határozati javaslat.
Kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk először az a) pontban szereplő tájékoztató
tudomásulvételéről.
Az a) pontban lévő tájékoztató pedig a Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztály 2016. évi tevékenységéről szól.
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22 igen, 0 nem és 0 tartózkodással
tudomásul vettük a tájékoztatót. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, hogy szavazzunk a b) pontban szereplő
tájékoztató tudomásulvételéről, amely az élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi
helyzetről szól.
22 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
tájékoztatót tudomásul vettük. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, hogy szavazzunk a c) pontban lévő
tájékoztató tudomásulvételéről, munkaerő-piaci helyzetről, különös tekintettel a
közfoglalkoztatásra.
22 igen, 0 nem és 0 tartózkodással
tudomásul vettük a tájékoztatót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: És kérem, hogy szavazzunk a d) pontban szereplő
tájékoztató tudomásulvételéről. A megye lakosságának egészségi állapotáról szól.
22 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
tájékoztatót tudomásul vettük.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Főigazgató asszony köszönjük a szépen elkészített
tájékoztatókat, az uraknak is köszönjük.

10. Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Igazgatóságának tevékenységéről
Előterjesztő:
Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-AbaújZemplén megyei elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 17. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál az
előterjesztő Tarr Zoltán Urat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-AbaújZemplén megyei igazgatóját, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja,
egészítse ki a tájékoztatót.
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Tarr Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
igazgatója: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés! Mindenek előtt engedjék meg, hogy
Taskó József úr szívélyes üdvözletét tolmácsoljam Önök felé, aki országos elnökségi
ülésen vesz részt. Én abban bízom, hogy elkészített anyag egy átfogó pillanatképet tár
Önök elé a megye agráriumáról és az igazgatóság tavaly évi tevékenységéről, így
kiegészítéssel nem kívánok élni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! A tájékoztatót Pénzügyi és
Társadalmi Bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Bizottságunkon
mivel nem jelent meg a képviselő a bizottsági ülésen, így nem szavazott, és nem
tárgyalta a napirendi pontot.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt. A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban
kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a
tájékoztatót tudomásul vettük.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen a tájékoztatót igazgató úr.

11. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 18. 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
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség ügyvezetése javaslatot tett a
Társaság cégnevében vezérszó beépítésére, amely következtében szükséges a
Közgyűlésnek az Alapító Okirat vonatkozó rendelkezésének módosításáról döntést
hozni.
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A vezérszó elősegíti a cég azonosítását, illetve más, azonos vagy hasonló
tevékenységű cégtől való megkülönböztetését. A vezérszó a cégnévben az első helyen
áll.
A javasolt vezérszó a „BORA 94” szöveget foglalja magába, amelyből következően a
Társaság teljes neve:
BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
A Társaság rövidített elnevezése: BORA 94 Nonprofit Kft.
A névmódosításra vonatkozó javaslatot a Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta,
és elfogadta.
A határozati javaslat 1. mellékletét képezi az egységes szerkezetű Alapító Okirat, mely
tartalmazza a változó, módosított részeket félkövér dőlt betűtípussal írva. Kérjük az
előterjesztés elfogadását a tisztelt közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Az előterjesztést két
bizottságunk tárgyalta.
Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. Bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr! Bizottságunk
10 igen szavazattal támogatta az előterjesztés határozati javaslatát.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű
többség szükséges.
22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot a közgyűlés elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
40/2017. (IV. 27.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-017021) Alapító
Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41. § (6) bekezdésében és a 42. § 7. pontjában biztosított hatáskörében
eljárva – alapítóként úgy dönt, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09017021) Alapító Okiratát 2017. május 1. napjától a következők szerint módosítja:
1.1. Az Alapító Okirat „Preambulum” első mondata az alábbiak szerint módosul:
„ALAPÍTÓ OKIRAT
(egységes szerkezetben)
Preambulum
A Miskolci Törvényszék Cégbírósága által Cg.05-09-017021 cégjegyzék szám
alatt bejegyzett BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a
továbbiakban: Társaság), figyelemmel a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.), a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.),
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban:
Civil tv.) rendelkezéseire, a törvény erejénél fogva bekövetkező jogutódlás miatt (a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács alapító tag jogutódja a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat) az alábbiak szerint működik
tovább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.), a Civil tv., a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény rendelkezései szerint.”
1.2. Az Alapító Okirat „1. A Társaság neve:” című pontja az alábbiak szerint
módosul:
„(1) A Társaság cégneve: BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(2) A Társaság rövidített elnevezése: BORA 94 Nonprofit Kft.”
2. Az Alapító Okirat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal
érvényben maradnak, és a társaság Alapítója az Alapító Okirat jelen módosítással
nem érintett részeit magára nézve továbbra is kötelezőnek ismeri el.
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3. A Közgyűlés elfogadja a határozat 1. melléklete szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
4. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az Alapító Okirat módosításával, illetve a
határozat végrehajtásával kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére, a
Miskolci Törvényszék, mint cégbíróság előtti cégeljárás során szükséges eljárási
cselekmények elvégzésére, iratok aláírására.
5. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy
5.1. a Társaság Alapító Okirata módosításainak a cégnyilvántartásban történő
átvezetése iránt intézkedjen,
5.2. a változások átvezetése tárgyában hozott cégbírósági végzést, és az ügyvédi
ellenjegyzéssel ellátott módosított Alapító Okiratot a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat részére küldje meg .
Felelős:
Határidő:

Török Dezső a Közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János főjegyző
Lenártek András ügyvezető
azonnal, illetve értelem szerint

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 19. sorszám alatt.

12. Javaslat az Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 20. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés. Az
Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Nagy Imre 2017.
február 28. napján érkeztetett levelében anyagi támogatásért fordult a Borsod-Abaúj-
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Zemplén Megyei Közgyűlés elnökéhez, a „Nemzeti Összetartozás Napja” elnevezésű,
Sajószentpéteren 2017. június 10-11. napja között megrendezésre kerülő rendezvény
megvalósítására.
Az előterjesztést az alapítvány támogatás jellege miatt, tehát hogy alapítvány
támogatásáról van szó, SZMSZ-ünk értelmében a közgyűlésnek kell megtárgyalnia.
Elnök úr 100.000,-Ft összeggel javasolja támogatni a rendezvény költségeit.
Köszönöm szépen!
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Az előterjesztést a Pénzügyi és
Társadalmi Bizottság tárgyalta.
Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. Bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű
többség szükséges.
19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot a közgyűlés elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
41/2017. (IV. 27.) határozata
Tárgy: Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az Összefogás
Sajószentpéterért Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést
hozza:
1.

A Közgyűlés az Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány (3770 Sajószentpéter,
Erőmű u. 23.) (a továbbiakban: Alapítvány) részére 100.000,- Ft támogatást
biztosít, amelyet az Alapítvány kizárólag a „Nemzeti Összetartozás Napja”
elnevezésű, Sajószentpéteren 2017. június 10-11. napja között megrendezésre
kerülő rendezvény költségeinek fedezésére fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklete „Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére biztosítja.
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Felelős:
Határidő:

2.

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.

Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
értelemszerűen

13. Javaslat a Nő A Siker Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 21. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés. A
Nő A Siker Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Lévay Adrien 2017. március 01.
napján érkeztetett levelében anyagi támogatásért fordult a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés elnökéhez, a 2017. március 7-9. napja között, Miskolcon
megrendezendő konferencia megvalósítására.
Kérelmében előadta, hogy az Alapítvány 2016-ban azzal a céllal jött létre, hogy
szövetségese legyen minden olyan női civil szervezetnek és kezdeményezésnek, mely
segíti a nők esélyegyenlőségét, társadalmi szerepvállalásukat, valamint a közpolitikai
gondolkodást.
Elnök úr 100.000,-Ft összeggel javasolja támogatni a konferencia költségeit.
Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! A javaslatot a Pénzügyi és
Társadalmi Bizottság tárgyalta.
Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
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Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. Bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű
többség szükséges.
19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot a közgyűlés elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
42/2017. (IV. 27.) határozata
Tárgy: Nő A Siker Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Nő A Siker Alapítvány
támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Nő A Siker Alapítvány (3530 Miskolc, Arany János utca 11-13.; a
továbbiakban: Alapítvány) részére 100.000,- Ft támogatást biztosít, amelyet az
Alapítvány kizárólag a 2017. március 7-9. napja között, Miskolcon megrendezett
konferencia költségeinek fedezésére fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.
20.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklete „Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre” sora terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

2.

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.

Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
értelemszerűen

3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
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Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács János főjegyző
értelemszerűen

14. Javaslat közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére
Előterjesztő:
Miklós Árpád, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportjának
vezetője
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 22. 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.
Miklós Árpád frakcióvezető úr 2017. április 10-én írásbeli javaslatot nyújtott be a
Közgyűlés ülésén történő megtárgyalásra.
A javaslat közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére vonatkozik,
csatlakozva Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntéséhez, amelyben a
330/2016. (XI.29.) sz. határozatában kezdeményezte, hogy az Országgyűlés adjon
törvényi úton közkegyelmet a 2006. október 26-tól 2010. április 25-ig terjedő
időszakban a hatalom erőszakos gyakorlása, vagy megtartása elleni politikai ellenállás
körében elkövetett cselekmények miatt.
A csatolt határozati javaslatban az Országgyűlés felé kérésként kerül
megfogalmazásra, hogy a társadalmi béke és megrendült igazságérzet helyreállítása
érdekében alkosson közkegyelmi törvényt.
A döntéstervezet szerint a Közgyűlés határozatát dr. Áder János köztársasági elnök úr,
Pogácsás Tibor államtitkár úr, valamint Kerepes Város Önkormányzat polgármestere
Oláh János részére kell megküldeni. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Az előterjesztést két
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk 11 igen, 1 nem és 0 tartózkodással a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
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Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Bizottságunk
a határozati javaslatot 8 igen, 2 nem 0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Lukács András frakcióvezetőnek adom meg a szót.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt képviselőtársak.
Úgy tűnik, kezdődik a választási kampány. Hiszen 7 évvel, a úgynevezett
rendszerváltozás második köre után eszébe jut valakiknek, hogy közkegyelmi kérvény
legyen. 2006 őszi, úgynevezett” általános tüntetések- szó szerint szeretném felolvasnierőszakos elnyomásának, 10. évfordulója megfelelő alkalmat adtak arra, hogy
közkegyelmi kérvényt fogadjon el az Országgyűlés. Kedves képviselőtársak! Pici
emlékeztetés, néhány perccel ezelőtt a 9. napirendnél, amikor Szűcs Erika képviselő
asszony a mezőőri szolgálattal kapcsolatban az Országgyűlés feladatkörébe utalandó
témát feszegetett, akkor Elnök úr azt mondta, hogy ebben a megyei közgyűlésnek
nincs dolga. Minden képviselő forduljon nyugodtan az országgyűlési képviselőhöz, és
kezdeményezze, hogy a szükséges döntéseket hozzák meg. Bennem azért fölmerül
néhány kérdés. Politikailag nagyon jól meglovagolható mindaz, ami 2006 őszén
zajlott. Viszont számomra minden erőszakos cselekmény elítélendő, nem tolerálható,
és közkegyelemben főleg olyan esetekben amelyek nem csak az egyik oldalon, hanem
a nem politizáló állampolgárok körében is fölháborodást és félelmet keltettek, hogy
azokra utólag azt mondani, 11 év elteltével, hogy nem történt semmi, és akiket az első
napirend keretében megdicsértünk hogy a saját közrendünk érdekében végzik a
munkájukat, a rendőrök, azok voltak azok, akik elnyomták, leverték erőszakos módon
az állampolgárok jogos elégedetlenségének a megnyilvánulási formáit.
Kedves képviselőtársak! Számomra, ha valaki a TV székházat megostromolva
kifosztja, felgyújt autókat, felborogat gépkocsikat és fölgyújt, az jogos
felháborodásában sem követhet el ilyet. Arra hivatkoznak az előterjesztésben, hogy
elismerten hazugsággal szerezte meg, illetve tartotta meg a hatalmat az akkori
Kormány.
Kedves képviselőtársak! Valóban akkor elhangzott, hogy hazudtunk éjjel-nappal, de
amikor már álmában is hazudik a hatalom, azzal szemben, ha most kimennek az utcára
és gyújtogatnak, akkor mit fog mondani ez a megyegyűlés? Nyugodtan tegyék, mivel
jogos felháborodásukban nézőpontjuknak így adnak tanúságot, így mutatják ki. Így
jogos felháborodásukban nyugodtan tegyék, mert hogy ez nem csak hogy bocsánatos
bűn, hanem teljesen elfogadható.
Képviselőtársak! Én elgondolkodnék ezen a kezdeményezésen, a politikai szándékot
értem, viszont azt az üzenetet, amivel a nyugalmat kereső állampolgároknak üzenünk,
nem hiszem, hogy büszke lesz rá bárki, ha ezt valaki megszavazza. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr, megadom a
szót Miklós Árpád frakcióvezető úrnak, ő az előterjesztő is egyébként.
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Miklós Árpád frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Meggyőződésem,
hogy a két megmozdulás, ami több mint 10 évvel ezelőtt volt, és a mostani, ég és föld
egymáshoz képest. Több mint 10 évvel ezelőtt egy olyan elemi erejű megmozdulás
volt az országban, amire az 1956-os forradalom és szabadságharc óta nem volt példa.
Úgy Budapesten, mint a vidéki városokban tömegek mentek heteken, hónapokon
keresztül az utcára, hogy kifejezzék a tiltakozásukat a gyalázat ellen. És mi történt? Itt
biztos, hogy külföldről támogatott civil szervezetek e mögött a megmozdulások
mögött nem voltak. Itt mindenki saját költségén ment Budapestre, én köztük voltam jól
tudom. Ott, akik elkövettek rablást a TV székháznál, azok már megkapták a
büntetésüket. Itt arról van szó, hogy több mint 10 évvel az események után az kelt
közfelháborodást, hogy olyanok, akik tehettek erről és gyalázatot követtek el a Nemzet
ellen büntetlenül létezhetnek, és olyanokat több évre akarnak elítélni, akikre az
égvilágon semmit nem bizonyítottak rá. És ugye a bíróság független, a bíróság
kimondja, persze akkor nem tiltakozhatunk ellene, de ez közfelháborodást vált ki, és
pont az lenne a célja a kegyelmi közkegyelmi törvénynek, hogy ilyen ne legyen.
Nyugodjanak meg a kedélyek, eltelt több, mint 10 év, ha már a főbűnösök nincsenek
megbüntetve, akkor akit 10 év alatt nem tudtak konkrét bizonyítékokkal elítélni, mert
rabol, tört zúzott, azokat hagyják békén, a bírság foglalkozzon olyan ügyekkel ami a
dolga, így ne kelljen sokszor évekig várni, hogy a bíróság meghozza az ítéletét.
Sokszor olyanokkal kell foglalkozni, amire semmi szükség Kérem képviselőtársaimat,
hogy igenis forduljunk olyan kéréssel az Országgyűlés felé, hogy igenis hozzon egy
ilyen közkegyelmi törtvény. Hiszen úgy tudom, hogy civil kezdeményezés is van,
hogy aláírást gyűjtenek, hogy kérjék az országgyűlési képviselőket, hogy igenis
hozzák meg ezt a törvényt a köznyugalom érdekében, és én is ezt kérem Önöktől, hogy
szavazzák meg, hiszen ez egy kérés az Országgyűlés felé. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úrnak a
hozzászólását. Több képviselőt nem látok jelentkezni. Az előterjesztéshez egy
határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
18 igen, 4 nem, és 0 tartózkodás mellett a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
43/2017. (IV. 27.) határozata
Tárgy: közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezése
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozta:

62
A Közgyűlés Kerepes Város Önkormányzata által kezdeményezett felhívást támogatja,
és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) alpontja alapján kéri az Országgyűlést,
hogy a társadalmi béke és megrendült igazságérzet helyreállítása érdekében alkosson
közkegyelmi törvényt.
Felhívja a Közgyűlés Elnökét, hogy a határozatot a dr. Áder János Köztársasági Elnök
úr, Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, valamint
Kerepes Város Önkormányzat polgármestere, Oláh János részére küldje meg.
Felelős:
Határidő:

A Közgyűlés Elnöke
azonnal

15. Javaslat a megyei önkormányzat képviselői vagyonnyilatkozatának az
önkormányzat hivatalos honlapján való közzétételére
Előterjesztő:
Miklós Árpád, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportjának
vezetője
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 23. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés.
Miklós Árpád, a Közgyűlés Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportjának vezetője javaslatot nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a megyei
közgyűlés tagjai vagyonnyilatkozatának nyilvánossága érdekében a nyilatkozatok a
benyújtásukat követő 15 napon, illetve első alkalommal jelen határozat elfogadását
követő 15 napon belül kerüljenek fel a megyei önkormányzat hivatalos honlapjára.
Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés, a törvény ilyenfajta kötelezettséget nem ír elő,
álláspontunk szerint a vagyonnyilatkozatok nyilvánossága a jelenlegi formában is
biztosított. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést 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. Ahogy Főjegyző úr is elmondta, hogy nyilvánosak a
vagyonnyilatkozatok, azt bárki megtekintheti, így a bizottságunk 5 igen, 7 nem
szavazattal nem javasolja elfogadásra.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság vizsgálta, megkérem a bizottság elnök asszonyát
ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Bizottságunk a határozati javaslatot 4 igen, 6 nem
szavazattal, 0 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. Lukács András frakcióvezetőnek megadom a szót.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm szépen. Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt képviselőtársak. Bár az előterjesztés indoklási részében elég sok minden össze
van keverve, egyetlen-egy releváns mondatot meg kell hivatkozni valóban. A második
bekezdésben, az önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozat közérdekből nyilvános.
A többi, ami alatta van, hogy a megyei önkormányzat önállóan, demokratikusan hozza
döntéseit, ebből a szempontból teljesen irreleváns. Nem hiszem, hogy erre kell
hivatkozni és ezt az ellentmondást feloldani, hiszen itt nincs ellentmondás. A
nyilvánosság az biztosított a testület munkájára akkor, amikor az nyilvános ülésen
hozott döntésekről szól. A vagyonnyilatkozatról pedig meggyőződésem, hogy példát
vehetünk most is, nemcsak az előző napirendnél néhány képviselőtársam. Akinek
nincs takargatnivalója nyugodtan hozza nyilvánosságra a megyei önkormányzat
honlapján. Ha a megyei közgyűlés ezt a javaslatot nem támogatja, kezdeményezni
fogjuk – bár nem volt egyeztetés -, hogy frakciónk tagjai hozzák nyilvánosságra a
megyei közgyűlés honlapján, önkéntesen. Majd meglátjuk, hogy kinek milyen
takargatnivalója van. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Pasztorniczky
István képviselő úr jelentkezett szólásra, megadom a szót.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés.
Annyiban vitatkoznék, vagy talán kiegészíteném ezt az előterjesztést, mert abban nem
olvastam a jogszabályi előírásra vonatkozóan. A saját Szervezeti és Működési
Szabályzatunk 3 §-át felolvasom, mert egyetlen mondatból áll. „A megyei
önkormányzat önállóan, demokratikus módon, széleskörű nyilvánosság biztosításával
intézi a megye közügyeit és látja el az önként vállalt feladatait.” Azt gondolom, hogy a
széleskörű nyilvánosság az nem azt jelenti, hogyha valaki bejön munkaidőben,
bekopog valamelyik irodába és hogyha megtalálja az illetékest akkor leültetik és elé
teszik azt a vagyonnyilatkozatot, amit esetleg meg szeretne nézni, vagy akár mind a
29-et. Nem ez a széleskörű nyilvánosság. Széleskörű nyilvánosság az, ha a honlapon
fenn van és bárki, bármikor korlátozás nélkül megtekintheti. Én azt gondolom, és azt
hiszem, hogy a Jobbik frakció nevében is mondhatom ezt, hogy nekünk Jobbikos
képviselőknek nincs takargatnivalónk. Ezek szerint az MSZP-seknek sincs,
amennyiben nem szavazzák meg, ebből kizárásos alapon az következik, hogy a
harmadik frakciónak, a Kormánypárti frakciónak pedig van. Tehát én kérem, hogy
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szavazzák meg, mert ez semmilyen hátrányos következménnyel nem jár arra, akinek
nincs takargatnivalója. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Nincs itt senkinek
takargatnivalója. Egyébként is furcsa lenne, mert valóban évek óta mindenki
folyamatosan leadja határidőre a vagyonnyilatkozatát. Más hozzászólót nem látok
jelentkezni. De. Csiger Lajos parancsolj.
Csiger Lajos frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, Közgyűlés. Mivel ezt nem írta elő a
törvény, hogy fel kell rakni a honlapra mi dolgunk az, hogy mit rakjunk fel a honlapra.
Van olyan önkormányzat, aki felrakja, van olyan, aki nem. Tehát mivel, hogy nincs
erre szabály, ezért minden önkormányzat maga dönti el, hogy fölrakja-e vagy sem. Az
enyém például fönn van Mezőkövesden, de több képviselőtársamé vagy polgármesteré
is fönn van. Én nem tudom megmondani, hogy olyan gyorsan hozzá lehet jutni, hogy
az interneten rákattintok és akkor már lehet nézni, hogy ki, mit rakott föl. Lehet, hogy
ez is jó. De mi most úgy gondoljuk, hogy annyit megér ez a dolog, hogy bejöjjenek és
nézzék meg itt, ha valakit ez érdekel. főleg a sajtó szokott ezzel foglalkozni. Látjuk,
hogy Miskolc városnak, ha fölkerül a vagyonbevallása, akkor ezt kielemezgetik,
kipellengérezgetik. A megyei közgyűlését még én eddig nem láttam, van, aki már látta.
Régebben csináltak ilyet. Mindenkinek szíve-joga, hogy eldöntse. Mi a FIDESZ
frakció többségében nem támogatjuk ezt, úgyhogy nemmel fogunk szavazni erre.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Budai
Erzsébet képviselő asszonynak adom meg a szót.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
képviselőtársak, 19. éve veszek részt a megyei közgyűlés munkájában, bízom abban,
hogy akik szintén elég régen teszik ezt, meg tudják azt erősíteni, hogy személyében
senkit soha meg nem bántottam, akár ellenzékiként ültem itt, akár kormánypárti
képviselőként. Az a véleményem, hogy egymás tiszteletben tartása, az azért nagyonnagyon fontos és én törekedtem is erre mindig. Úgyhogy magam nevében kikérem azt,
hogy aki ezt nem támogatja, annak biztos takargatnivalója van. Ketten is ezt mondták.
Ezt minősíthetetlennek tartom, sértőnek tartom. Ezer más oka lehet az eltérő
véleményeknek és még vádaskodónak is tartom. Úgyhogy kikérem magamnak és
kikérem mindenkinek, akinek más erről a véleménye. Ennyit szerettem volna
mondani.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő asszonynak. Más
hozzászólást nem látok.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
8 igen és 15 nem, 0 tartózkodás mellett a
Közgyűlés a határozati javaslatot nem
fogadta el. Köszönöm szépen.
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A 16. napirend tárgyalása zárt ülésen történik.
(A zárt ülés követően)

17. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
15/2017. (II.16.) határozata alapján felhatalmazta a Közgyűlés elnökét, hogy a
NORDA Nonprofit Kft. beolvadásos különválásával összefüggésben a tulajdonosi
döntéseket meghozza, a szükséges intézkedéseket megtegye. Erről a feladatról
szeretnék most beszámolni.
Először szeretném ismertetni a témával kapcsolatos korábbi döntéseket:
1. A NORDA Nonprofit Kft. Taggyűlése a 2016. június 09. napján meghozott
taggyűlési határozatoknak megfelelően elhatározta a NORDA Nonprofit Kft.
szétválását, beolvadásos formában kívánja megvalósítani.
2. A 2016. év augusztus hónap 30. napján kelt Szétválási Szerződés I. fejezete I.3./
pontja a szétválás napjaként 2016. év november hónap 30. napját határozta meg.
A Taggyűlés határozatai és a befogadó társaságok befogadó határozatai alapján a
szétválás akként történt, hogy a NORDA Nonprofit Kft. a szétválás során megszűnt, és
a különváló Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tag beolvadásos
különválás formájában beolvadt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba. A másik két
társtulajdonos megyénél is ehhez hasonló metodikával zajlott le a szétválás, vagyis az
Ő megyei Fejlesztési Ügynökségükbe olvadt be.
A NORDA Nonprofit Kft. megszűnésének időpontja a cégbíróság határozata alapján
2016. év november hónap 30. napja volt, ezt követően az egyes jogi személyek
szétválásáról szóló törvény értelmében 90 nap áll rendelkezésre a végleges
vagyonmérleg és vagyonleltár elkészítésére.
A NORDA Nonprofit Kft. Taggyűlése novemberi határozatával döntött arról, hogy a
NORDA Nonprofit Kft megszűnésével összefüggésben a zárási feladatok ellátásával a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség ügyvezetőjét bízza meg.
A végleges vagyonmérleg elkészítése a számviteli törvény szerinti független
könyvvizsgáló auditálását követően határidőre megtörtént. A Norda Nonprofit Kft.
taggyűlése elfogadta a dokumentumokat, mely a cégbíróságra 2017. február 27.-én
benyújtásra, illetve letétbe helyezésre került.
A benyújtott zárómérlegek alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nkft esetében a Norda Nonprofit Kft-ből különváló vagyona a jogutódlást
követően 63 millió 573 eft saját tőke összeggel realizálódott. A folyamat tehát
zökkenőmentesen befejeződött, az Ügynökségünk jó eszközalapokkal láthat neki a
korábbi közgyűléseken már ismertetett és megváltozott tevékenysége teljesítéséhez.
Erről szerettem volna képviselőtársaimat tájékoztatni.
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Illetve Hocza Tamás képviselőtársunk jelezte, hogy Egyebekben kíván hozzászólni,
megadom neki a szót. Parancsoljon képviselő úr.
Hocza Tamás Attila közgyűlési tag: Köszönöm szépen a szót Elnök úr! Tisztelt
Közgyűlés! Elnök úrtól szeretnék tájékoztatást, illetve információt kérni, egyrészt egy
útszakasszal kapcsolatban, ami a 37-es főúttal párhuzamosan Sárospatakról
Sárazsadány, Olaszliszka, Bodrogolaszi érintésével Vámosújfaluig fut. Civilek
szerveztek korábban tüntetést, és a helyi lakosok érdeklődnek, hogy ígéretet kaptak
arra az országgyűlési képviselőtől, hogy felújítják ezt az utat, mert ők kénytelenek
kimenni a 37-es főútra, ha nem szeretnék károsítani a gépjárműveiket, hogy mikor lesz
ha valóban lesz ennek az útszakasznak a felújítása?
A másik kérdésem pedig a Gibárti szerpentinnel kapcsolatos. Látható, hogy a leomlott
domboldalt támfallal, vasbeton támfallal erősítik meg. Várható e ennek a Gibárti
szerpentinnek az egyirányúsított forgalomnak a feloldása, különös tekintettel arra,
hogy most már a ZHK és a Hernádmenti Hulladékkezelő is ezt a szerpentint terheli a
hulladékszállító gépjárművekkel. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úrnak a kérdését.
Annyit tudok mondani képviselő úrnak, hogy megkérdezzük a Közútkezelőt, azt
tudom, hogy még ebben az évben Közútkezelő kapott egy rendkívüli alapot, majdnem
10 milliárd Ft-ot, ami ilyen jellegű hibáknak a kijavítására van. De azzal kapcsolatban,
hogy a Megyei Közútkezelő hogy döntött a forrás felhasználásáról, kis időt kérek és
megpróbálok tájékozódni, és akkor talán részletesebb választ fogok tudni adni Önnek.
Csiger Lajos frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Csiger Lajos frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. Kicsit elhúzódott
már a közgyűlésünk, nekem lenne egy olyan javaslatom, hogy az ilyen alapítványi
igényeket, amik 100.000 Ft-os nagyságrendűek, azokat Elnök úr saját hatáskörben
döntse el, és minket csak tájékoztasson róla. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Megértettem. Főjegyző úr mindjárt megadja a
választ az alapítvánnyal kapcsolatban.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt frakcióvezető úr. Ez törvényi
rendelkezés, azért nem tudunk előle kitérni. Ha megtehettük volna az SZMSZ-ben már
átruháztuk volna Elnök úrra a hatáskört.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Aros János képviselő úrnak adom meg a szót.
Aros János közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Képviselő úrnak szeretnék válaszolni.
Hiszen az említett útszakasz Sárospataktól indul, a 37-essel párhuzamosan futva
Bodrogolaszit is érinti. Ahogy korábban Hörcsik képviselő úr a sajtótájékoztatón
elmondta, illetve az érintett településnek, Bodrogolaszinak polgármestere is elmondta,
reményeink szerint egyébként a Közútkezelőhöz tartozó útszakasz még az idén
felújításra kerül. Az örömteli hírt lehet továbbítani.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úrnak, hogy
megválaszolta. Több jelentkezőt nem látok. Köszönöm szépen a mai munkát
mindenkinek. További szép napot kívánok mindenkinek!

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke

