Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1778-11/2017.
-J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2017. augusztus 31. 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.

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

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

Janiczak Dávid
Lukács András
Marton Péter
Miklós Árpád
Pasztorniczky István
Szabó Gergely
Szabó Roland

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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

Távol:
Bíró László, Hocza Tamás Attila, Káli Sándor, Nyakó István, Nyeste László, Szűcs
Erika Mária, Vécsi István
Meghívottak:
A. Országgyűlési képviselők
1. Csöbör Katalin
2. Dr. Varga László
3. Riz Gábor
4. Demeter Zoltán
5. Hörcsik Richárd
6. Dr. Mengyi Roland
7. Tállai András
8. Egyed Zsolt
9. Gúr Nándor
B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
1. Dr. Lukács Irén főigazgató
C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
1. Dr. Kriza Ákos polgármester
D. napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
1. Dr. Pálvölgyi Tamás, Env-in-Cent Kft. (meghívó szerinti 7.
napirend)
2. Szabó Éva Enikő, Env-in-Cent Kft. (meghívó szerinti 7. napirend)
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megjelent
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
igen

3. Simon Andrea, Env-in-Cent Kft. (meghívó szerinti 7. napirend)
E. az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek képviselői
1. Miskolci Törvényszék
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság – Kovács
Béla r. ezredes
F. a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
1. Stumpf Andrásné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. Barna Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Roma
Önkormányzat elnöke
3. Bán Gergelyné Szónoczky Mária, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Területi Ruszin Önkormányzat elnöke
4. Repka Antalné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák
Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
G. a sajtó képviselői
1. Észak-Magyarország
2. Európa Rádió
3. Irány TV
4. KULCS Magazin
5. Magyar Nemzet
6. MIKOM Kft.
7. MTI
8. Putnok Városi TV
9. Rádió M
10. RTL Klub
11. Szent István Rádió
12. TV2
13. Zemplén TV
14. Sajómente hírportál
15. Szuperinfó
16. Globo TV

igen
nem
nem
igen

nem
nem
nem
nem

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

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Dr. Sáfrány Borbála, a Szervezési-, Jogi és Pénzügyi Osztály vezetője, Bánkuti Eszter
mb. osztályvezető, 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!
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A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése határozatképes, mivel a 29 megyei önkormányzati
képviselőből 21 fő jelen van, az ülést megnyitom.
Kérem, szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni. Jelenléti szavazást kérek.
Szíveskedjenek megnyomni az igen gombot.
Megállapítom,
hogy
21
megyei
önkormányzati képviselő van jelen a
teremben.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (3a) bekezdése alapján tájékoztatom a
Közgyűlést a Közgyűlés legutóbbi ülését követően történt eseményekről és a hozott
döntésekről.














Július első két hetében nyári szabadságomat töltöttem.
07.19. Kazincbarcika, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő társaságában
részt vettem a Kazincbarcikai Kórház Hospice Osztályának javára gyűjtött
adomány átadásán.
07.22. Sárospatak, dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő társaságában
részt vettem a X. Regionális Német Nemzetiségi fesztiválon.
07.28. Tarcal, köszöntöttem a falunapok résztvevőit és díjat adtam át a Tarcal
vezér emlékfutás legjobbjainak.
07.19. Hernádnémeti, köszöntöttem a Borsodi Lecsófőző Vigasság résztvevőit,
s az alkalmat megragadva meg kell említenem, hogy a magyar konyha
dicséretére sok féle jó lecsót főztek a csapatok.
07.31. Miskolc, részt vettem az MFB Pontok hálózatának bővítése alkalmából
rendezett sajtótájékoztatón, amelyet abból az alkalomból rendeztek, hogy az
országban 126 új egység kezdte meg működését. Ezzel könnyebbé válik az uniós
támogatások igénybe vétele.
08.04. Litka, köszöntöttem a két napos határmenti konferencia és fesztivál
résztvevőit. Szóltam a megyei önkormányzat két- és többoldalú
együttműködéseiről.
08.10. Miskolc, a "Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési együttműködés
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében" című projekt paktumszervezetének soron
következő ülését a Megyeházán tartottuk. A testület elfogadta a megyei
foglalkoztatási stratégiát.
08.11. Sajószöged, részt vettem a falunapokon, amely keretében átadták a község
elismerő díjait.
08.12. Hernádkak, részt vettem az idén ötödik alkalommal megrendezett
Borsodi Vágta nevű lóversenyen.
08.18. Felsőzsolca, a hagyományokat folytatva megyénk egyik településének
önkormányzatával közösen tartottuk az államalapítás tiszteletére összehívott
ünnepi közgyűlésünket. Az idei választás Felsőzsolca városára esett. Köszöntőt
mondott Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, az ünnepi beszédet dr. Vitályos
Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára
mondta. Alelnök asszony társaságában átadtam É. Kovács Lászlónak a közgyűlés
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által adományozott Rákóczi-láncot. Köszönöm dr. Tóth Lajos polgármester
úrnak a szívélyes vendéglátást.
08.20. Tarcal, ünnepi beszédet mondtam az augusztus 20-a tiszteletére rendezett
ünnepségen.
08.23. Miskolc, a Megyeházán tartottuk meg a Kassa megyével közös
társulásunk, a Via Carpatia soron következő, 9. közgyűlését, amelyen részt vett
Zdenko Trebula, Kassa megye elnöke és Zakariás István alelnök.

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 2. pontja
szerinti előterjesztés a megyei klímastratégia egyeztetési változatának elfogadására
vonatkozik. Tekintettel arra, hogy a konzorciumi partner Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal határidő módosítást kért 2017. október 31-ig, így az előterjesztés
várhatóan a Közgyűlés novemberi ülésén kerül megtárgyalásra.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a Közgyűlés
napirendjére, így a mai ülésre a következő napirend elfogadását javaslom:
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Emlékplakettjének utólagos átadása

Önkormányzat

Kossuth

Zsuzsanna

2. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről, javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
3. Tájékoztató a KEHOP 1.2.0-15-2016-00006 azonosító számú, Borsod-AbaújZemplén
megye
klímastratégiájának
elkészítése
és
a
kapcsolódó
szemléletformálási tevékenységek megvalósítása című pályázat előrehaladásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
4. Javaslat a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00005 azonosító számú, Borsod-AbaújZemplén megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása
SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása című pályázathoz kapcsolódóan az
Európai Polgármesterek Szövetsége szervezethez való csatlakozásra
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Javaslat a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási
megállapodások,
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködések”
megnevezésű pályázat keretén belül elkészített Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Foglalkoztatási Stratégiája 2016-2021 című dokumentum elfogadására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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6. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-00014 azonosító számú, Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei
felzárkózás-politikai
együttműködések
támogatása
a
helyi
esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan című pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye Környezetvédelmi Programjának
2017-2022 egyeztetési változatáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
8. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
közbeszerzési tervének módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Önkormányzat

2017.

évi

9. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megyei sportélet
támogatása tárgyában kiírt pályázati felhívására beérkezett pályázatok
támogatásának odaítélésére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
10. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megyei értékek támogatása
tárgyában kiírt pályázati felhívására beérkezett pályázatok támogatásának
odaítélésére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
11. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Megkérdezem, hogy a Közgyűlés tagjai részéről
egyéb napirendi javaslat van-e? Amennyiben van, kérem, szíveskedjenek azt
megtenni. A javaslatról a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a napirendi javaslat elfogadásáról.
21 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
napirendi pontokat a közgyűlés elfogadta.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint a Közgyűlés zárt
ülést rendelhet el pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat
vagy más üzleti érdekét sértené.
Javaslom, hogy a következő két napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történjen, amely
· a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megyei sportélet
támogatása tárgyában kiírt pályázati felhívására beérkezett pályázatok
támogatásának odaítélésére” című előterjesztés (9. napirend), valamint
· a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megyei értékek
támogatása tárgyában kiírt pályázati felhívására beérkezett pályázatok
támogatásának odaítélésére” című előterjesztés (10. napirend).
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Kérem, hogy szíveskedjenek szavazni a zárt ülés elrendeléséről, amelyhez minősített
többség szükséges.
20 igen, 1 nem és 0 tartózkodással a
közgyűlés elfogadta. Köszönöm szépen.
Akkor zárt ülés elrendelésére kerül sor.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
61/2017. (VIII. 31.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. augusztus
31-ei ülése napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. augusztus 31-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Emlékplakettjének utólagos átadása

2.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről, javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

3.

Tájékoztató a KEHOP 1.2.0-15-2016-00006 azonosító számú, Borsod-AbaújZemplén megye klímastratégiájának elkészítése és a kapcsolódó
szemléletformálási tevékenységek megvalósítása című pályázat előrehaladásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

4.

Javaslat a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00005 azonosító számú, Borsod-AbaújZemplén megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása
SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása című pályázathoz kapcsolódóan az
Európai Polgármesterek Szövetsége szervezethez való csatlakozásra
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

5.

Javaslat a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási
megállapodások,
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködések”
megnevezésű pályázat keretén belül elkészített Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Foglalkoztatási Stratégiája 2016-2021 című dokumentum elfogadására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

6.

Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-00014 azonosító számú, Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei
felzárkózás-politikai
együttműködések
támogatása
a
helyi
esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan című pályázat benyújtásáról
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Önkormányzat

Kossuth

Zsuzsanna

Előterjesztő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke

7.

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye Környezetvédelmi Programjának
2017-2022 egyeztetési változatáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

8.

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

9.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megyei sportélet
támogatása tárgyában kiírt pályázati felhívására beérkezett pályázatok
támogatásának odaítélésére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Önkormányzat

2017.

évi

10. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megyei értékek
támogatása tárgyában kiírt pályázati felhívására beérkezett pályázatok
támogatásának odaítélésére
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
11. Egyebek

1.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna
Emlékplakettjének utólagos átadása

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a megjelent megyei önkormányzati
képviselőket, és a jelenlevő kedves vendégeket. Külön tisztelettel köszöntöm Lukács
Lászlóné Asszonyt, a Magyar Ápolási Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Szervezetének vezetőjét, valamint a kitüntetettet abból az alkalomból, hogy a mai
napon kerül sor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna
Emlékplakettjének utólagos átadására.
Kaló Attila, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 10/2011. számú
önkormányzati rendelet 16/B. §-a értelmében 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.
Az Emlékplakett egyetlen alkalommal, 2017. évben kerül adományozásra.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 46/2017. számú
határozatával döntött Semmelweis Nap alkalmából e kitüntetésben részesülők
személyéről.
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A
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
Kossuth
Zsuzsanna
Emlékplakettjének átadása a Közgyűlés legutóbbi ülésén 2017. június 29. napján
megtörtént, azonban akkor nem minden kitüntetett tudta átvenni kitüntetését, így most
kerül sor annak utólagos átadására.
A kitüntető díjat átadja Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke és Bánné dr. Gál
Boglárka, a megyei közgyűlés alelnöke.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Emlékplakettjét adományozza
Frónáné Balla Évának.
Frónáné Balla Éva az érettségi megszerzése után okleveles szakápolói képzettséget
szerzett. 2005-ig a tiszaújvárosi „Ezüsthíd” Gondozóházban gondozói munkakörben
dolgozott, jelenleg a GENERAL-MED’96 Bt. Háziorvosi és Munkaegészségügyi
Szolgálat alkalmazásában áll, a tiszaszederkényi városrész házi- és üzem egészségügyi
szakápolójaként. A betegekkel való kapcsolata, türelme és segítőkészsége példaértékű,
a hivatása áll élete középpontjában. Frónáné Balla Évának a betegek ellátása és a
gyógyítás területén végzett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként a
Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna
Emlékplakettjét adományozza.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése és a jelenlevők nevében ismételten gratulálok a kitüntetéséhez. További
munkájához jó egészséget és újabb szakmai sikereket kívánok.

2. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről, javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Dr. Kovács János Főjegyző Úr
távollétében Dr. Sáfrány Borbála Osztályvezető Asszonyt, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Sáfrány Borbála, osztályvezető: Köszönöm szépen. Az államháztartási törvény
2015. évtől nem teszi kötelezővé, de a Közgyűlés tájékoztatásaként elkészült a B.-A.Z. Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
előterjesztés.
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Összességében megállapíthatjuk, hogy a költségvetési bevételek a módosított
előirányzathoz viszonyítva 77 %-ban teljesültek, ezzel szemben a költségvetési
kiadások 30 %-os felhasználást mutatnak, így jelentős megtakarítást sikerült elérni.
Előirányzat módosításként a módosított költségvetés bevételi és kiadási főösszegében
97.429 eFt emelést javaslunk, amely az 1. számú mellékletben részletezett-elnyert
pályázati támogatások 2017. évi módosított költségvetésbe történő beépítését jelenti.
Tisztelettel kérjük a közgyűlést, hogy a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet
szíveskedjen elfogadni. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a 3
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. Bizottságunk megtárgyalta az anyagot, a határozati javaslatot 9
igen, 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a közgyűlésnek, és ugyanilyen
arányban a rendelet-tervezetet is.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
közgyűlés. Bizottságunk kedden ülésezett és megtárgyalta ezt a napirendet, 9 igen, 7
tartózkodás és 0 nem szavazattal a határozati javaslatot, és 9 igen, 0 nem szavazattal 7
tartózkodás mellett a rendelet-tervezetet is javasolja elfogadni a közgyűlésnek.
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 mind a határozati javaslatot, mind a
rendelet-tervezetet 3 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett nem támogatta.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat és egy rendelet-tervezet kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
15 igen, 0 nem és 6 tartózkodással a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
62/2017. (VIII. 31.) határozata
Tárgy: Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és
elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a rendelettervezet elfogadásáról, amelyhez minősített többség szükséges.
15 igen, 0 nem és 6 tartózkodással a
közgyűlés a rendelet-tervezetet elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2017. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetésének
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-

költségvetési bevételi főösszegét
finanszírozási bevételek főösszegét
bevételi főösszegét

445.979 e Ft-ban
678.167 e Ft-ban
1.124.146 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 2017. évi
költségvetésének
-

költségvetési kiadási főösszegét
finanszírozási kiadások főösszegét
kiadási főösszegét

938.244 e Ft-ban
185.902 e Ft-ban
1.124.146 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 04. sorszám alatt.

3. Tájékoztató a KEHOP 1.2.0-15-2016-00006 azonosító számú, Borsod-AbaújZemplén megye klímastratégiájának elkészítése és a kapcsolódó
szemléletformálási
tevékenységek
megvalósítása
című
pályázat
előrehaladásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 05. sorszám alatt.

11

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Osztályvezető Asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Sáfrány Borbála, osztályvezető: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága között 2016. november
14-én került sor a Borsod-Abaúj-Zemplén megye klímastratégiájának elkészítése és a
kapcsolódó szemléletformálási tevékenységek megvalósítása című pályázattal
összefüggésben a Támogatási Szerződés aláírására. Az azóta eltelt idő alatt a megyei
önkormányzat a pályázat keretében számos tevékenységet megvalósított. Az
előterjesztés az eddig elért eredményekről ad számot, továbbá a tervezett
programokról is tájékoztatást nyújt. Tisztelettel kérem a tájékoztató szíves tudomásul
vételét.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót 2 bizottságunk
tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. Bizottságunk megtárgyalta az anyagot,12 egybehangzó igen
szavazattal javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
közgyűlés. Bizottságunk tudomásul vette a tájékoztatót, egyhangúlag. Köszönöm.
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 és 0 tartózkodással a
közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Köszönöm szépen.

4. Javaslat a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00005 azonosító számú, Borsod-AbaújZemplén megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása
SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása című pályázathoz kapcsolódóan
az Európai Polgármesterek Szövetsége szervezethez való csatlakozásra
12

Előterjesztő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 06. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Osztályvezető Asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Sáfrány Borbála, osztályvezető: Tisztelt Közgyűlés! A Borsod-Abaúj-Zemplén
megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve
új SECAP-ok kidolgozása című támogatási kérelmet a Regionális Fejlesztési Operatív
Programok Irányító Hatósága 2017. május 16-án támogatásban részesítette. A
konzorcium vezetője a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. A konzorciumi
partnerek: Kazincbarcika, Ózd, Sajószentpéter és Tiszaújváros Önkormányzata. A
pályázattal összefüggésben a megyei önkormányzat egyik feladata, hogy
kezdeményezze a csatlakozását a Polgármesterek Szövetségéhez. A Szövetséghez való
csatlakozás feltétele az előterjesztés határozati javaslatának mellékletét képező
nyilatkozat aláírása. Tisztelettel kérjük az előterjesztés megtárgyalását és a határozati
javaslat elfogadását. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést 2
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. Bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja
a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
közgyűlés. Bizottságunk 16 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta, és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
minősített többség szükséges.
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20 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
közgyűlés elfogadta a határozati javaslatot.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
63/2017. (VIII. 31.) határozata
Tárgy: Javaslat a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00005 azonosító számú, Borsod-AbaújZemplén megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAPpá, illetve új SECAP-ok kidolgozása című pályázathoz kapcsolódóan az Európai
Polgármesterek Szövetsége szervezethez való csatlakozásra.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az Európai Polgármesterek
Szövetsége szervezethez való csatlakozásról szóló javaslatot és az alábbi döntést
hozza:
1. A Közgyűlés jóváhagyja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatnak a
Covenant of Mayors/Polgármesterek Szövetsége szervezethez való csatlakozását.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a határozat melléklete szerinti
csatlakozási nyilatkozatot aláírja és a vállalt kötelezettségek sikeres teljesítése
érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 07. sorszám alatt.

5. Javaslat a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási
megállapodások,
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködések”
megnevezésű pályázat keretén belül elkészített Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Foglalkoztatási Stratégiája 2016-2021 című dokumentum elfogadására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 08. sorszám alatt.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Osztályvezető Asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Sáfrány Borbála, osztályvezető: Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés. A
megyei
Foglalkoztatási
és
Gazdaságfejlesztési
Paktum
működtetéséhez
alapdokumentum a Megyei Foglalkoztatási Stratégia. A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Foglalkoztatási Stratégiája 2016-2021 a projektcélok megvalósulását
támogatja, a foglalkoztatás bővülését és a munkanélküliség csökkentését szolgálja,
egyúttal a munkaerőpiac alakulását befolyásoló szervezetek számára irányt mutató
dokumentum. A stratégia megalapozása céljából 500-500 db kérdőíves felmérés
készült a foglalkoztatók és az álláskeresők körében, valamint a szakmai egyeztetéseket
szerveztünk. A Paktumszervezete megtárgyalta, véleményezte, és elfogadta a megyei
stratégiát, ezt követően nyomon követi és értékeli annak megvalósítását. Kérem a
tisztelt közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést 2
bizottságunk tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. Bizottságunk megtárgyalta az anyagot, és 9 igen és 2 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
közgyűlés. Bizottságunk 13 igen, 0 nem, és 3 tartózkodás mellett a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Lukács András frakcióvezető úrnak adom meg a szót. Parancsoljon.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt képviselőtársak.
Én úgy hiszem, hogy nagyon fontos dokumentumot, nagyon fontos előterjesztést
tárgyalunk, amely mellett mégse menjünk el szó nélkül. Nem hiszem, hogy nagy vita
alakulna ki abban, hogy programokból, stratégiai dokumentumokból konkrét
munkahely még sohasem keletkezett, még egyetlen százalékponttal sem javult a
foglalkoztatási helyzet. Ugyanakkor az is biztos, és szerintem ebben sincs vita, hogy
reális helyzetértékelés, jó célok, és megfelelő eszközök nélkül esély sincs a helyzet
javítására. Ehhez a gondolathoz társítva a most megtárgyalandó Foglalkoztatási
Stratégia meggyőződésem szerint megfelelő jó keretet nyújt. Jó érzés volt olvasni az
előterjesztést, annak az első része számomra felüdülést jelentett. Nem a helyzet leírása,
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a helyzetértékelés, hanem az a szemlélet, amivel hozzányúlt a valósághoz. Hiszen
őszinte, reális, lényegi elemeket vett sorba, rakott sorba, ami az itt élő emberek
számára evidencia. Aki régóta ismeri a megye helyzetét, a demográfiai viszonyoktól a
sérülékeny gazdasági szerkezeten át, ha a nagyon is ellentmondásos piaci helyzet, a
kereslet és kínálat elemeit sorba vesszük, akkor minden mondatával egyet lehet érteni,
ami megfogalmazására került. Már nem ennyire jó a helyzet, amikor tovább
boncolgatjuk, és azt nézzük, hogy milyen stratégiai célok fogalmazhatók meg, és
ahhoz milyen eszközrendszer párosult. A stratégiai célokkal még alapvetően egyet is
lehet érteni, hiszen nem nagyon lehet vitatkozni azzal, hogy mi legyen alapvetően a
stratégiai cél, természetesen a foglalkoztatás javítása, megfelelő képzett szakemberek
biztosítása a munkaerőpiac számára, és a kirekesztett vagy a munkaerőpiacon nem
látható személyeknek a bevonása a foglalkoztatásba, amely helyesen van
megfogalmazva. Most lépek egy nagyot, hiszen az idővel gazdálkodni kell. Ha viszont
azt nézzük, hogy az operatív projekt ötletek, elképzelések, tervek azok mennyiben
szolgálják a stratégiai célokat, én nekem erőteljes kételyeim vannak, azok
sikerességében és abban, hogy azokat a célokat amiket a stratégiai tervben
megfogalmazunk azok megvalósulhatnak-e ennek révén. Az látszik, hogy az
előterjesztés is összhangban van a magyar valósággal és a megye valóságával
kulcskérdésként kezeli a szakképzés helyzetét. Meggyőződésem is az, hogy ez lesz
hosszú távon a feltétele annak, hogy javuljon és rugalmasabbá válhasson a megye
munkaerő piaci állapota. A szakképzésben viszont, ha azt nézzük, hogy milyen a
szabályozás, milyenek a szerkezeti elemek, milyen a struktúra, akkor a kételyek úgy
hiszem, hogy mindannyiunkban erősödnek. Az előterjesztésben az utalás szinten
benne van, nekem meggyőződésem, hogy erre a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt
kell fektetni és őszintén szembe nézni azzal, hogy a jelenlegi szabályozás és a
helyzetből adódó kötelezettségek, feladatok mennyire vannak szinkronban.
Meggyőződésem, hogy rövidtávon hozzá kell nyúlni, mert ma úgy tűnik, hogy a
szabályozás, a jelenlegi struktúra fenntartására irányul, nem pedig a munkaerő piaci
igényekre és a valóságos demográfiai helyzetünkből adódó potenciális beiskolázandók
körére. Úgy hiszem, hogy elég cizelláltan fogtam körbe azt a helyzetet, ami a magyar
valóság, és Borsod megye egyes szegregált kistérségeinek helyzetéből következik.
Szerintem sok mindent mutat egy-egy mondat, egy-egy gondolat, amelyből
messzemenő következtetést nem kell levonni, de mutat egy szerintem téves felfogást.
Amikor pl. egy nap arról beszélünk, hogy a lemorzsolódás csökkentésének milyen
útjai, módjai és eszközei vannak, akkor a megoldást itt a szakképzési centrumokban
indítandó felzárkóztató képzésekben látja. Maga a felzárkóztatás nagyon fontos, de ha
ezt leszűkítjük csak a szakképzési centrumokra vagy leszűkítjük csak a Paktumban
részt vevő szereplőkre, akkor messze jutunk attól a céltól, amelyet kitűztünk. Hiszen
sokszereplős ez a terület, és szerintem a szabályozás területén is arra kellene
mozdulnunk, hogy ezt a jelenlegi kínálatot próbáljuk meg szektor semlegesen kezelni.
Nagyon nagy lehetőség van, és nagy szerep hárul a felnőttképzésre. Ezt is az anyag jól
fogja körbe. Viszont ha megnézzük a szereplőket, és beszélünk az utca emberével, az
utca emberén azt értem, hogy a civilekkel kint a terepen, akkor nagyon gyakran jelzik
azt, hogy az alapvető célok, az alapvető törekvések helyesek, viszont sokat árt a
rendszerben, hogy a politika napi szinten belenyúl a képzési kínálat alakításában és a
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képzési résztvevők kiválasztásában. Szerintem ezen változtatni kell, nem csak
szerintem, hanem az érintettek részéről is.
Szumma - szummárum én a végére csak annyit szeretnék mondani, hogy azért fogom
megszavazni a stratégiát, mert még egyszer a helyzetelemzés jó, a stratégiai célok
megfelelőek, viszont bízom benne, hogy bátran nyúlunk hozzá a tapasztalatok
értékelésekor, ha valamikor feszítést látunk, és nem egyedüli szempont az lesz, hogy a
Paktum résztvevőinek mi az érdeke, hanem a megye gazdasági szereplőinek a hosszú
távú érdeke is. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Szegedi Judit képviselő
asszonynak adom meg a szót. Parancsoljon.
Szegedi Judit Katalin közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr, tisztelt
közgyűlés! Én nem a foglalkoztatási paktum keretében belül, de GINOPOS
képzésekben veszek részt a megye minden területén, és az a tapasztalatom, hogy 3-400
órás alacsony iskolázottságúak számára szervezett képzés nem biztos,hogy meghozza
a kívánt eredményt, azonban ennek is van eredménye, hogyha megtanítjuk a higiéniai
szabályok betartására és tovább kellene lépni hogy őket visszasegítsük a munka
világába. Ez az egyik, a másik, hogy az érettségire épülő szakmai képzéseket nem
szívesen szervezik és teszik be a foglalkoztatási osztály képviselői, mert azt mondják,
hogy a rendszerben bent tartani 1 évig elég nehéz, és 1700 óra az napi 8 órával is 13
hónap. Ugyanakkor nekem az a tapasztalatom, hogy az érettségire épülő
átképzésekben az embereknél a lemorzsolódás alacsony. El tudnak helyezkedni,
különösen az egészségügyben, mert ott nagyon nagy hiány van, és itt és most és ezt
mindenhol mondom van egy olyan ahol kimondottan iskolarendszeren kívül lehet
szervezni az általános ápolásügyi és egészségügyi asszisztensi képzést. Ami 1700 óra,
13 hónap alatt meg lehet szervezni és vizsgára lehet őket bocsátani és az egészségügyi
ellátó rendszeren belül megtalálják ezek az emberek a lehetőséget és akkor hatékonyan
tettünk eleget ennek a paktumnak. Nem látom ezt a területet már elmondtam, én
beszéltem ezzel kapcsolatosan a Foglalkoztatási Főosztály vezetőjével is és az a kérés,
hogy ezt a területet tegyük be.
A másik dolog, hogy elég sok Bt., Kft. szervezi ezeket a képzések, és most csak az
egészségügyről beszélek, nekem konkrétan az a kérésem, hogy ezeket a képzéseket ne
adjuk ki Bt-knek, mert nem tudják azt a megfelelő szakmai színvonalat biztosítani,
amit az egészségügy megkíván. Nem akarom nevesíteni, lehetett látni, hogy Fókusz,
Mentor, Jakab Bt., Kft.-k oktatnak gyógymasszőröket, gyógyszertári asszisztenseket,
úgyhogy nekem az lenne a kérésem, hogy azért alakultak a Szakképzési Centrumok, a
megyében van 3, hogy ezeket a képzéseket tereljük oda vissza. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Miklós Árpád képviselő úrnak
adom meg a szót. Parancsoljon.
Miklós Árpád frakcióvezető: Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt közgyűlés.
Nagyon szépen köszönjük ezt az alapos tájékoztatást, hiszen tudjuk jól, ha egy beteget
meg akarunk gyógyítani, akkor a legelső dolog, hogy felmérjük a helyzetét. Ha tisztán
látjuk a jelenlegi állapotokat, akkor tudunk majd előre lépni. Én hosszútávon próbálom
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megközelíteni az egész kérdést és a fő bajnak én azt látom, hogy nagyon magas a
születendő gyermekek között a hátrányos és a halmozottan hátrányos gyermekeknek
az aránya. Ha ezeknek az aránya nő, akkor mi kidolgozhatunk akármilyen stratégiát,
az mind bukás lesz. Akkor továbbra is fokozottan fenn fog állni a szakemberhiány,
munkaerőhiány és közben a szakképzetleneknek a munkanélkülisége. És hogyha
belegondol az ember a azokba a statisztikai adatokba, amiket itt el lehet olvasni ebben
a bőséges tájékoztatóban és alapos tájékoztatóban, hogy például országos átlagban 40
akárhány százaléka a születendő gyermekeknek, házasságon kívül születik. Tehát
nincs férjük, hajadonon szülnek a nők. Országos átlagban ez 40 akárhány százalék, a
megyében viszont bőven 50 százalék felett van. Tehát itt mi a legfontosabb dolog? A
legfontosabb dolog már az óvodában kezdődik, ahol be kell vezetni leghatározottabban
az erkölcsi és a családra nevelést, már 3 éves kortól. Itt kezdődik a stratégiánk az én
meggyőződésem szerint. tehát első dolog, hogy ezt a gender elméletet, ami nyugatról
akar ide áramlani, ezt lestoppolni, semmi szükségünk rá. Az óvodás gyermeket,
kislányokat családanyává nevelni játékosan, megfelelő módszerekkel, értenek ehhez az
óvónők, a fiúkat pedig férfivá nevelni. És ha hallottuk, hogy évente lesz felülvizsgálat,
akkor látom az előrelépést igazán, ha például a következő évi és utána évi és utána évi
kimutatásokban csökkenni fog a hátrányos és a halmozottan hátrányos gyermekeknek
az aránya a születendők táborában. Akkor látom az alagút végét. Ha ez nem
következik be, akkor mondhatunk bármit, semmiből nem lesz semmi, akkor csak
beszélünk és nem úgy lesz, ahogy azt elképzeljük és ebben igen is az az elképzelésem,
hogy lehet lépni megfelelő erkölcsi neveléssel, hazaszeretetre, családszeretetre nevelni
a gyerekeket óvodás kortól. Ott kezdődik minden. Akkor fog javulni ez a házassági
arány is, meg fog javulni a gyermekek összetétele is és hogyha én júliusban nem azt
fogom olvasni, hogy nagyon jó a kormány, mert megszervezte a nyárra is általánosan
az ingyenes gyermekétkeztetést, hanem azt fogom olvasni, mivel nincs rá szükség
megszüntették a nyári ingyenes gyermekétkeztetést, hiszen a megszületett
gyermekeket a szülők táplálják, mint ahogy ez régen is volt, akkor lesz előrelépés.
Kérem ezeknek a megfontolását, mert meggyőződésem, hogy másképp nincs jövőnk.
Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztéshez egy határozati javaslat
kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati
javaslat elfogadásáról, amelyhez minősített többség szükséges.
19 igen, 0 nem és 2 tartózkodással
elfogadta a közgyűlés a határozati
javaslatot. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
64/2017. (VIII. 31.) határozata
Tárgy: A TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások,
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” megnevezésű pályázat keretén
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belül elkészített Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Foglalkoztatási Stratégiája 2016-2021
című dokumentum elfogadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási
megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” megnevezésű
pályázat keretén belül elkészített Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Foglalkoztatási
Stratégiája 2016-2021 című dokumentum elfogadására vonatkozó javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja a BorsodAbaúj-Zemplén Megye Foglalkoztatási
Stratégiája 2016-2021 című
dokumentumot.
2. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy évente adjon tájékoztatást a megvalósítás
tapasztalatairól és a dokumentum felülvizsgálatáról.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 09. sorszám alatt.

6. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-00014 azonosító számú, Borsod-AbaújZemplén megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi
esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan című pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 10. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Osztályvezető Asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Sáfrány Borbála, osztályvezető: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr, tisztelt
közgyűlés. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. július 31-én
nyújtotta be a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei felzárkózás-politikai együttműködések
támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan című pályázatát,
melynek részleteit a tájékozató tartalmazza. A pályázat összköltsége: 74 200 000
forint. A megvalósítási időszak tervezett kezdő időpontja: 2017. november 1., a fizikai
befejezés tervezett napja: 2020. november 1. A pályázat legfőbb célkitűzése a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által megvalósított megyei felzárkózás19

politikai együttműködések támogatása, kapcsolódva a helyi esélyegyenlőségi
programokhoz.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatót szíveskedjen tudomásul venni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót két bizottságunk
tárgyalta. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt elnök úr,
tisztelt közgyűlés bizottságunk 9 igen és 2 tartózkodás mellett tudomásulvételre
javasolja a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt elnök úr, tisztelt
közgyűlés bizottságunk egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: 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.
18 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett a
közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Köszönöm szépen.

7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye Környezetvédelmi Programjának
2017-2022 egyeztetési változatáról
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: Elöljáróban tájékoztatom a jelenlevőket, hogy a
Környezetvédelmi Program a www.baz.hu oldalon elérhető lesz. A programmal
kapcsolatos észrevételt 2017. szeptember 15-ig a teruletfejlesztes@hivatal.baz.hu email címen lehet tenni.
Köszöntöm a környezetvédelmi program készítője, az Env-in-cent Környezetvédelmi
Tanácsadó, Gazdasági, Tervező és Szolgáltató Iroda Kft. képviseletében Dr. Pálvölgyi
Tamás Urat, szakmai vezetőt, témafelelőst, valamint Szabó Éva Enikő és Simon
Andrea munkatársakat.
20

Felkérem Osztályvezető Asszonyt, hogy az előterjesztést ismertesse, majd azt
követően Dr. Pálvölgyi Tamás Urat, hogy tartsa meg a prezentációt.
Dr. Sáfrány Borbála, osztályvezető: Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a Megyei Környezetvédelmi Program
elkészítése tárgyában 2017. februárjában lefolytatta beszerzési eljárását, majd ezt
követően március 16-án vállalkozási szerződést kötött az Env-in-cent
Környezetvédelmi Tanácsadó Gazdasági Tervező és Szolgáltató Iroda Kft.-vel.
Elkészült Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi Programja 2017-2022
előzetes egyeztetési változata, amely megfelel a törvény tartalmi előírásainak. A
program egyeztetési változatának szakhatósági egyeztetése folyamatban van,
társadalmasítására pedig a megyei közgyűlés általi tárgyalása után kerülhet sor.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem dr. Pálvölgyi Tamás
urat tartsa meg prezentációját.
Dr. Pálvölgyi Tamás: Tisztelt elnök úr, tisztelt közgyűlés. Köszönöm, hogy itt
lehetünk és beszámolhatunk arról a munkáról, amit az elmúlt fél évben végeztünk. Egy
tíz perces előadás keretében szeretnék egy áttekintést adni a programról, ami nyilván
nem lesz teljes körű, hiszen a program terjedelme, jogszabályi előírásai ennél jóval
nagyobb teret tennének szükségessé a prezentációhoz, de nem szeretnénk jobban
igénybe venni az idejüket. 14 szerző vett részt a program kidolgozásában, ezek közül 4
olyan kollega van, aki megyei, tehát kívülről-belülről, ha szabad ezt mondanom ismeri
a megyét. Néhány tényt, adatot, információt ezen a dián feltüntettem. Talán arra
hívnám fel a figyelmet, hogy igyekeztünk egy lehetőség szerint teljes körű SWOT
elemzést elvégezni. Ez egy meglehetősen terjedelmes része a programnak,
mellékletben kapott helyet és itt közel 300 SWOT állítás van megfogalmazva és a
célrendszer, a problémák illetve az értékek nyilván erre a SWOT-ra támaszkodnak.
Rövid áttekintést adnék előadásom első részében a megyei környezeti állapotról. Talán
az egyik legfontosabb környezeti elem a megye környezeti állapota szempontjából a
levegő minőségi állapota. Itt egy kettősség figyelhető meg. Én biztos vagyok benne,
hogy valamennyien jól ismerik a megyének a levegőminőségi problémáit. A kettősség
az az, hogy miközben elsősorban a Sajó-völgyében, illetve Miskolc városában a
levegőminőség, különösen a szálló por és különösen a kis méretű 10 µm-nél kisebb
szálló por vonatkozásában továbbra is rossz és a határértékek túllépése továbbra is
magas, eközben számos olyan térsége, települése található a megyének, ahol akár
gyógyhelyi minőségű levegőminőség van. Tehát egyszerre jelentkezik a 10 µm-nél
kisebb szálló por problémának a megoldása és egyszerre jelentkezik értékként a kiváló
minőségű levegő megoldása nyilván a nemzeti parkoknak a területén illetve azoknak a
puffer zónáiban.
Vizek állapota. A felső kisebb méretű térképeken látják a belvízi, árvízi, illetve
villámárvízi helyzetet. Ezt a programban igyekeztünk kifejteni. E vonatkozásban a
vizek állapotával kapcsolatban tettünk megállapításokat és nyilván azok a
beruházások, amik országos mértékben folynak árvíz-, illetve belvízvédelem
vonatkozásában, azok ezt a kockázatot mérséklik. Nem véletlenül hagytam ki a
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villámárvizet, erre a programban igyekeztünk hangsúlyt helyezni, hogy itt vannak még
további teendők, de ez természetesen nem elsősorban a megyei önkormányzatnak a
feladata. Felszíni vizek, illetve felszín alatti vizek vonatkozásában itt látnak néhány
megállapítást. Ezeket nem szeretném idő hiányában felolvasni. Tendenciáját tekintve a
vízminőség javul. Egy hatótényezőt szeretnék kiemelni, ami viszont roppantul nehezen
kezelhető probléma, határon túlról folyókon érkező szennyezés. Ez a megyében, talán
mondhatom, hogy országos léptékben is kiemelkedő probléma, hiszen nagyon sok
vízfolyás, nem csak a Tiszáról lehet beszélni, tehát nagyon sok vízfolyás a határon
túlról úgy érkezik, hogy nem csak kommunális hulladék, hanem veszélyes hulladék is
úszik le a folyón. Ezzel biztos, hogy valamit kezdeni kell, de azt kell, hogy mondjam
erre olyasfajta megoldás, ami azonnal gyógyírt jelent a problémára, nincsen. Talán a
monitoring lenne az első fontos feladat, amit meg kell oldanunk, hogy tudjuk, legyen
róla információ, hogy mikor és mi jön le a határokon túlról érkező forrásokból.
Földtani érték vonatkozásában, illetve veszélyforrások vonatkozásában szintén kettős
képet mutat a megye. Egyrészt páratlan földtani értékek vannak, világviszonylatban is
páratlan értékek vannak és azt kell, hogy mondjam, hogy programkészítőként vagy
koordinátorként én úgy látom, hogy példaértékű ennek a bemutatása is. Tehát a
megyének nagyon komoly vívmányai vannak, hogy hogyan mutatja be a földtani
értékeit és ezt igyekeztünk a programban néhány beavatkozással tovább erősíteni, de
egyúttal vannak földtani veszélyforrások is. Vannak felszínmozgásos területek. A
földtani veszélyforrások többé-kevésbé le vannak itt is határolva, de vannak további
monitoring teendők és nyilván nem csak monitoring, hanem kockázatcsökkentő
beavatkozásra is szükség lehet. Tehát a megye együtt él a páratlan földtani értékeivel
és földtani veszélyforrásaival is.
Rendkívül fontos értéke a megyének az élővilág. Két nemzeti park, számos
természetvédelmi terület található a megyében. Ezt igyekeztünk a programban, a
helyzetértékelő munkarészben kifejteni. Vannak természetesen a tájat, illetve a
természetvilágot veszélyeztető tényezők is, ezt látják a dián. Megtapasztaltuk, hogy
van a megyében olyan vívmány, ami példa értékű. Bélapátfalva, ahol működő
cementgyár és mészkőbánya volt, a korábbi mészkőbányát példaértékűen rekultiválták
és most már természetvédelmi terület. Tehát természetvédelmi területté avanzsált a
korábbi bányaterület és személyesen is a Lak-völgyi tó partjáról volt szerencsénk
megtekinteni, hogy példaértékű a tájba illesztés is. Tehát ezt lehet jól csinálni. Erre a
megyében van jó példa és biztos vagyok abban, hogy ennek a példának a továbbvitele
az a további tájszerkezet javításához érdemben hozzájárulhat.
Néhány hatótényezőt, hajtóerőt is bemutatnék. Talán az egyik legfontosabb, az a
közlekedés és a közlekedés okozta zaj. Itt egy megyei közlekedéshálózat
forgalomterhelési ábrát láthatnak. Nem hiszem, hogy nagy meglepetést okozok
azoknak, akik itt élnek a megyében, mert pontosan tudják, hogy hol vannak ezek a
területek. Itt nyílván lennének olyan fejlesztési igények, amik messze túlnyúlnak a
megyei önkormányzat hatókörén és nekünk programkészítőknek állandóan gondot
okozott, hogy hogyan fékezzük magunkat az intézkedések, feladatok
megfogalmazásánál, hogy a megyei hatókört ne vétsük el. Nyilván az információ
megosztásban, tudás megosztásban, abban, hogy pénzügyi forrás kerüljön akár
forgalomcsillapításra, zajmérséklésre, zajvédő falra, elkerülő útra. Itt nagyon fontos
szerepe van a megyének, de konkrét beavatkozási lehetősége nagyon csekély.
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Energiagazdálkodás. Ezt én nagyon fontosnak tartom a megye szempontjából, több
okból is. Az egyik az, hogy van a megyének egy jelentős vívmánya, van 12 darab
fenntartható energiagazdálkodási terve, SEAP-ja és elnök úr valamelyik előző
előterjesztésben említette, most folyamatban van 4 településen, 2 településen új
SECAP készítése, ebbe már benne van az éghajlatvédelem is. Illetve 2 településen új
SECAP dokumentum készítése és szintén annak a TOP pályázatnak a részeként, amit
az elnök úr az előterjesztésében említett 8 helyi akciócsoportra is készül majd
fenntartható klíma-és energia akcióterv. Ezzel a vívmánnyal, ha szabad így
fogalmaznom, az biztos, hogy országos léptékben első helyen van a megye akár
lakosságszámra, akár négyzetkilométerre, akár GDP-re vetítem. A számossága
ezeknek a dokumentumoknak országos első, de azt gondolom, hogy európai léptékben
is elől lehetünk ezzel az értékkel. És ezt azért tartom fontosnak, hogy azok a stratégiai
dokumentumok, amik elkészülnek, azok persze nyilván a végrehajtásnak csak az
alapját jelentik, de egy szilárd és erős alapját kell, hogy jelentse. A SEAP
vonatkozásában fontos az energiagazdálkodási helyzetkép és abból a vonatkozásból is
fontos, hogy az egy háztartási fogyasztóra jutó energiafelhasználás az nyilván az
életszínvonalbeli, illetve a megye előtt álló fejlődési pálya miatt hátrébb van az
országos átlagnál, tehát itt várható egy növekedés és ennek a növekedésnek lehetőség
szerint a megújuló energiahordozók útján kell majd teret nyernie. Nagy örömmel
olvastam, hogy Felsőzsolcán lesz majd egy naperőmű. Egy 20 megawattos naperőmű
beruházás lesz és ezt majd be fogjuk írni a programba, mint egy előre mutató
energiagazdálkodási helyzetet.
Turizmus. A turizmust azért tartottuk fontosnak a program szempontjából, mert
egyrészről egy nagyon fontos fejlesztési kitörési pont a megye gazdasága
vonatkozásában, másrészt környezeti szempontból jelenthet problémát. És itt meg kell
találni, ha szabad így mondanom, a királyi utat, hogy hogyan lehet a
turizmusfejlesztést a megye természeti értékeire alapozott turizmusfejlesztést úgy
megvalósítani, hogy az minimalizálja a környezetterhelést. Erre tettünk a programban
egyébként javaslatokat, de semmiféle különlegesség nincsen, tehát itt a szelíd
turizmus, ökoturizmus iránya lehet az, ami a kitörési pontot jelenti.
Hulladékgazdálkodás és szennyvízkezelés. Itt a hulladékgazdálkodásra szeretnék
kitérni. Egyrészt a programban szerepel egy szám, a lakosságtól szelektíven elszállított
hulladék arányára. Ez egy KSH-tól származó 2015. évi érték és 2017. évben ez az
érték már sokkal-sokkal jobb. ennek utána fogunk menni, hogy ez most hány százalék,
de biztos, hogy ez nem 4,2%. Tehát nem javítottuk a korábbi információt, ami a KSHtól származott. A másik, amin majd javítunk, a Területfejlesztési Bizottság ülésén
kaptunk értékes észrevételt az Encsi Hulladéklerakó vonatkozásában, hogy ott
bezárásra került a lerakó és máshova viszik a hulladékot. felvettük a kapcsolatot a
Nemzeti Hulladékkezelési Szakszolgáltató Vállalatnak a helyi műszaki vezetőjével.
Most a nevét sajnos nem tudom megmondani, de minden esetre rajta vagyunk, hogy
begyűjtsük azokat az információkat, amivel pontosítjuk azt, amit képviselő úr felvetett
a Területfejlesztési Bizottság ülésén.
Nagyon röviden kettő dia még a célrendszerről és a végrehajtásról. Ezen nagyon
gyorsan tovább fogok ugrani, mert egy roppant bonyolult ábra, ez szövegesen benne
van a programban, majd a véglegesítés során be fogjuk tenni így grafikusan is. Tehát
van egy stratégiai célrendszer, ami egyrészről követi a IV. Nemzeti Környezetvédelmi
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Programot, ami egy felsőbb szintű dokumentuma minden települési, illetve megyei
környezetvédelmi programnak. Van egy átfogó célkitűzés, amit igyekeztünk úgy
megfogalmazni, ami egyrészt a megyei területfejlesztési dokumentumokkal
harmóniában áll, másrészt azokkal, amiket az egyeztetések során a megyei
önkormányzat munkatársaitól hallottunk. Itt szeretnék köszönetet mondani avégett,
hogy nagyon jelentős segítséget kaptunk a hivataltól, messze túlmenően attól, ami a
hivatali kötelességük lett volna. És szeretném még egyszer a hálámat kifejezni, hogy
mind anyagokban, mind segítségben, egyeztetésben rendelkezésünkre álltak.
Megfogalmaztunk néhány ajánlást stratégiai tervezés, illetve koordináció
vonatkozásában. Ezek között van olyan, ami nem annyira látható, de majd esetleg a
programban nyomon tudják követni. Nyilván a megyei környezetvédelmi programmal
nem áll meg a megyének a környezetvédelmi, illetve fenntarthatósággal,
éghajlatvédelemmel kapcsolatos tevékenysége. Itt ebből a 7 ajánlásból talán arra
hívnám fel a figyelmet, amit magunk részéről, szerzőink, közreműködő kollegáink
nevében is mondhatok, hogy a megyének a társadalmi-, gazdasági helyzete a nem
környezetvédelmi problémái és a környezet ügy az úgy fog össze, hogy egy
fenntarthatósági keretrendszert kell kialakítani a megyében, mert különben, hogyha
szabad így fogalmaznom, az egyik ujjunkat megharapjuk, akkor lehet, hogy az fájni
fog, a másik meg kevésbé. Tehát egy összehangolt társadalmi-, gazdasági-, környezeti
tevékenységrendszert kell felépíteni. Ennek megvan természetesen elsősorban a
nemzetközi és kevésbé hazai gyakorlata, ez a bizonyos LA21 típusú fenntartható
fejlődési stratégia. Mi ezt nagyon fontosnak tartanánk, hogy a megyében ez
elkészüljön. És nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Ha kérdés van akkor pedig
állok rendelkezésre.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a tájékoztatót. Megadom a szót
Miklós Árpád frakcióvezető úrnak.
Miklós Árpád frakcióvezető: Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt közgyűlés.
Én nem is kérdést akarok föltenni, hanem egy érdekes megjegyzést tennék az
elhangzottakkal kapcsolatban. Elhangzott, hogy a folyóinknak itt Borsod-AbaújZemplén megyében az a fő problémájuk, hogy külföldről erednek és elég sok
szennyezőanyagot hoznak, veszélyes hulladékot, stb. Ezzel kapcsolatban csak annyi
megjegyzésem lenne, hogy ezelőtt 16 évvel a Megyei Közgyűlés részéről voltam
kiküldetésben Hágában, ahol egy nemzetközi környezetvédelmi konferencia volt.
2001-ben volt ez. Csehek voltak, magyarok, angolok, voltak többen is. Akkor ott
tárgyalták globálisan Európa környezetvédelmi problémáit és énnekem volt egy
hozzászólásom, aminek az volt a lényege, hogy a Kárpát-medence egy olyan tökéletes
természeti, gazdasági egység, hogy még környezetvédelmet sem lehet folytatni, ha fel
van darabolva. Hát majdnem nekem rontottak ott az EU-s vezetők, hogy én ilyen
szentségtörő dolgot kijelentettem 2001-ben és külön embereket biztosítottak mellém,
hogy elmagyarázzák nekem, hogy értsem már meg, hogy mindenre megoldás az
Európai Unióba való belépés. Tehát gyakorlatilag azt mondták, ha nem is ilyen
szavakkal, hogy a Trianoni gyalázatra megoldás az, ha belépünk az Európai Unióba.
Eltelt 16 év és az előadás alapján megállapítom, hogy nem megoldás a Trianoni
gyalázatra az Európai Unióba való belépés, mert hiába vagyunk már X éve az Európai
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Unió tagjai még mindig meg van az a probléma, ami akkor megvolt, hogy a Tisza ered
Ukrajnából, a Szamos, a Maros ered Romániából jön a méreganyag, pusztulnak a
halak, vagy éppen a kiirtott fák miatt úszik a magyar Alföld az árvíz miatt. Jó lenne, ha
nem tudom hány év után az Európai Unióban megoldást találnának erre a problémára
is. Köszönöm a meghallgatást.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm frakcióvezető úr. Megadom a szót
Pasztorniczky István képviselő úrnak.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés, tisztelt
témavezető úr. A bizottságban is a szokásosnál sokkal alaposabban tárgyaltuk ezt a
témát, vagy legalábbis az én hozzászólásom egy kicsit bővebb volt. Most is talán egy
kicsit részletesebb lesz. Egyrészt azért, mert elolvastam az anyagot, ez pedig annak a
következménye, hogy hozzám személy szerint is közel áll. Elhangzott a bizottságban,
hogy fontos része az anyagnak a környezeti állapot helyzetértékelése. Itt el kell
mondani és azzal indítanám és máris egy hiányosságaként említeném az anyagnak,
hogy a megye utolsó környezetvédelmi programja 1999-ben készült és 2002-ig volt a
benne levő szöveg szerint érvényben. Gyakorlatilag a megyének nincsen 15 éve
környezetvédelmi programja és azt gondolom, hogy ez egy olyan körülmény, amit
mindenképpen legalább említés szinten az előzményekben és a környezeti állapot
értékelésénél az anyagban is szerepeltetni kell. Ebben felelősségünk van nekünk is,
ugyanis törvényi előírás lett volna a program alkotása, sőt az évenkénti beszámoló a
zárszámadás keretében, amit én visszakerestem egy-két évre visszamenőleg nem
találtam, de hát, ha program nem volt ez nem is annyira érdekes. Ez négy kormányzati
cikluson keresztül terjedő probléma. Az első Orbán-kormánynál még volt
környezetvédelmi, nem tudom talán államtitkári szintű képviselete a
környezetvédelemnek, ami azóta megszűnt, a korábbi minisztériumról meg nem is
beszélve. Talán ez is az oka ennek a hiányosságnak, de ezen túl vannak olyan tárgyi
tévedések, amire utalt is a témavezető úr, hogy például az Encsi Hulladéklerakó, mint
működő hulladéklerakó van említve az anyagban. Tudjuk jól, hogy a tavalyi évben
történt olyan döntés a Hernád-völgyi és az Abaúj térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás között, összejött egy fúzió, ami azt eredményezte, hogy arra a világörökségi,
Tokaj-hegyaljai történelmi borvidéki kultúrtájra szállítják a világörökségi területen
kívülről a szemetet, ami számomra elfogadhatatlan. Lehet itt mindenféle
gazdaságossági érvekkel érvelni, de ha visszaemlékszünk környezetvédelmi
szempontból mekkora tiltakozás volt a Szerencs környékén tervezett szalmaerőmű
ellen, azt gondolom, hogy ez a döntés semmivel sem kisebb környezetvédelmi súlyú és
veszélyeztető tényező. És ráadásul ez a terv is a megye érvényes területrendezési
tervével is ellentétes, ugyanis abban a Hernád-völgyi térség lerakójaként az Encsi
lerakó volt megjelölve.
További tárgyi tévedés az anyagban, vagy hiányosság inkább a távhő szolgáltatásoknál
6 város van felsorolva, Sátoraljaújhely nem szerepel. Ez nem is emiatt a tény miatt
érdekes, hanem amiatt, hogy miért nem szerepel vajon. Ezek szerint a hatósági
nyilvántartásba valahol, valaki hiányosságot vétett. Tehát utána kell járni, hogy ennek
is mi az oka. És ha már az energiánál tartok, mert ez az energiagazdálkodási témánál
szerepel. Megemlítette témavezető úr ezt az egy-két napos hírt a kormánydöntés
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alapján, hogy Felsőzsolcánál létesül napelem telep. Itt mondanám el, hogy
Sátoraljaújhelyen - én ottani képviselő is vagyok – ott is van ilyen terv, hogy ez mikor
fog realizálódni, fog-e realizálódni az majd a jövő zenéje. Mindenesetre üdvözlendő a
megújuló energiahasznosítás, de azért vannak ennek bizonyos tájképvédelmi és
természetvédelmi vonatkozása is. Ez a felsőzsolcai is 40 hektárt fog le, azért az, nem
egy kis terület egy olyan dombvidéken, ahol ez a tájban látszik és ez azért komolyan
mérlegelendő szempont.
A közlekedési infrastruktúránál is lenne egy-két észrevételem. Többek közt a
helyzetértékelésnél érdemes lenne megemlíteni a Mezőzombor-Sátoraljaújhely vasút
villamosítását, ami folyamatban van és ha igaz az Infrastruktúra Zrt. honlapja szerint
2019-re fog elkészülni a legfrissebb hírek szerint. Egy másik hatótényező értékelés a
zaj vonatkozásban is a 37-es főút kapcsán van az leírva, hogy Gesztely környékén 13
ezer egység jármű/nap, Szerencsen 10-11ezerre csökken. Felhívnám a figyelmet, hogy
láttuk a térképet is, bár annyira nem volt feltűnő, nekem is csak az írott anyagból
derült ki, hogy ez a csökkenő gesztelyi forgalom Sátoraljaújhelynél a Gesztelyit is
meghaladó mértékű forgalom. ezt csak azért mondom el, mert nekem régi
vesszőparipám, hogy a 37-es négysávosítását nem Miskolctól kell végig vinni, hanem
a másik oldalon is el kell kezdeni, mert ott van egy túlterhelt csomópont. Talán ezt is
lehetne az anyagban említeni. A vízi közlekedésnél csak egy pontatlan mondat, hogy a
Bodrog és a Tisza egyes szakaszain lehet vízi közlekedést végezni. Ennek a két
folyónak a teljes megyei szakasza hajózható. És a folyó felsorolásánál, amit Miklós
Árpád képviselőtársam is említett a határon túlról jövő szennyezéseknél, talán érdemes
lenne különbséget tenni a Bodrog, Tisza és a másik három folyó Sajó, Hernád, Bódva,
amik végül is Uniós tagországból erednek, tehát az Uniós normák annál jobban
érvényesíthetők, mint a Kárpátalján és Erdélyben eredő Bodrog és Tisza esetében.
Talán ott kétfelé lehetne venni ezt az 5 folyót.
És végül még egy olyan témát megemlítenék, de úgy is társadalamasítva lesz ez az
anyag még és akkor majd el lehet mondani. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Megadom a szót Lukács
András frakcióvezető úrnak. Parancsoljon.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm szépen elnök úr, tisztelt közgyűlés. Én az
előterjesztés egy mondatát idézném szó szerint indításként. „Megállapítható tehát,
hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye az országos átlagnál kedvezőbb helyzetben van a
természeti erőforrások, az ökológiai állapot tekintetében, míg rendkívül rossz,
leszakadó helyzetben van a humán erőforrások tekintetében.” Igen. Az ember alakítója
is és elszenvedője is mindazoknak, amiket elkövet és amivel befolyásolja a
természetet, a természeti környezetet akár épített, akár természetes közegében van ez
jelen. Én úgy hiszem, ahogy egy sommás megállapítástól elvárható, azért ettől sokkal
árnyaltabb a kép. Én az egyszerűbbel kezdem, bár hatásait tekintve ez a sokkal
nehezebb ügy, a humán erőforrás tekintetében, ha a megye lakosságának átlagos
állapotát, környezettudatosságát, a magatartásban megnyilvánuló szemléletet nézzük,
akkor valóban ez a helyzet. Ha a szakember gárdát nézzük, akik a környezettel
foglalkoznak, a környezetvédelemmel, akkor viszont ettől sokkal jobb a helyzet,
nemcsak a képzés tekintetében, hiszen a Miskolci Egyetem ennek az egyik fontos
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bázisa, hanem pontosan abból a helyzetből adódóan, hogy két nemzeti park, nagyon
jól szervezett erdőgazdaság, nagyon sok tájvédelmi körzet, tehát megvan az a szellemi
potenciál, amelyre építve a jövőben a környezettudatosságban előre lehet lépni és előre
is kell lépni, ahogy az anyag több helyen is visszatér erre. Az igazi problémát
szerintem a valóságos helyzet és annak a sokszínű lerakata mutatja. Itt
képviselőtársaim is felvetettek néhány elemet. Valóban, ha azt nézzük meg, hogy az itt
élő emberek egészségi állapota, daganatos megbetegedései és így tovább, tehát akár a
mortalitás, akár a morbiditási mutatókat nézzük az országos átlagnál jóval
kedvezőtlenebb. Ha az életkilátásokat nézzük, várható élettartamot, ismét a
legrosszabbak között szerepelünk sajnos, de hát mindez valaminek a következménye
és nem lehet mindent csak az életmódra, az életvitelre ráfogni, annak jelentős szerepe
van, de valóban a környezeti hatásoknak legalább ennyire fontos a szerepe. És akkor,
amikor arról beszélt a képviselőtársam is, hogy a közlekedési infrastruktúra milyen,
hogyan várható ezen a területen a javulás én úgy hiszem, mindenki tudna olyan
területeket mondani, ahol nagyon-nagyon indokolt volna a gyors és hatékony
beavatkozás. A 35-ös út, a 36-os út, de a 26-os út, ha konkrét számokat mondunk,
Sajószentpéteren már naponta több, mint 17 ezer gépjárműegység halad át a
belvároson, aminek a következtében időnként olyan állapotok vannak, hogy a fűtési
szezonban kriminális a helyzet több, mint ötszörösét mérik időnként a határértéknek.
Ha jól emlékszem a csúcs valami 578 százalékosa az egészségügyi határértéknek, tehát
emellett nem szabad elmenni szó nélkül. Itt valóban a megyei közgyűlésnek, megyei
önkormányzat bár közvetlen befolyásoló, döntéshozó szerepe nincs és lehetősége
sincs, de a jelző szerepet igenis érvényesítni szükséges és kell. Szerintem harcosabban
kellene kiállni ezeknek a területeknek a mielőbbi intenzívebb fejlesztése tekintetében.
Örüljünk, hogy a 25-ös úton azért most már úgy tűnik, hogy valami történik és ott lesz
egy jelentős javulás. De a többi, a Tokaj melletti területtől kezdve, mindenki tudna
akut, nagyon fontos problémákat felvetni a közlekedési feltételek javításában és nem
csak a főútvonalakban, hanem ami az előterjesztésből is és a napi tapasztalatból
következik, a 4 és 5 számjegyű utak állapota, lassan nem kátyúk vannak, hanem az út
hiányzik. Az ott lévő területen élők el vannak nagyon sokszor valóban keseredve, hogy
a mentő lassan nem tud kimenni néhány településre. De nem szeretném erre elvinni a
dolgokat. Valóban az időhiány miatt csak néhány dolgot említenék.
A víz helyzet. Egyrészt nagyon jó, hogy ilyen adottságaink vannak, hiszen a parti
szűrésű kútjaink kiváló minőségűek, mind a Bódva, mind a Sajó völgyében. De ott
vannak azok a problémák, amik a záportározók viszonylag alacsony szintjében vannak
jelen, vagy a Rakacai tó jelenlegi állapotában víztározóként üzemel, de gyakorlatilag
totálisan eliszapolódott, alig tudja már betölteni a funkcióját. Két évtizede fogalmazza
meg minden kormányzati ciklusban a szakma azt, hogy lépni kell, lépni kell, lépni
kell. Szerintem, ezeken a területeken is valóban erőteljesebben kellene fogalmaznunk
és hallatni a hangunkat.
És a legvégén, nézem az időt és egyetlen egy mondatot, az energiahasználatról.
Meglepő és jó dolgok vannak benne. Nem újak. Az, hogy az energiafelhasználást
mennyire befolyásolja az a lakásállomány, amivel a megye rendelkezik. Éppen ezért
szerintem, amikor a következő időszakról beszélünk, Uniós támogatások
felhasználásáról, akkor igenis nekünk markánsabban kell képviselni azt a szemléletet,
hogy a magánlakások utólagos hőszigetelésére nagyobb források álljanak
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rendelkezésre, ne csak az önkormányzati ingatlanok, ami nagyon fontos és elsődleges,
egyetértek ezzel és támogatom, hogy legelőször ezek az ingatlanok kerüljenek
felújításra, energiatakarékossá tételre, de utána ne álljunk meg, mert annál kevesebb
lesz a kibocsátás, minél kevesebb az igénybevétel. Itt viszont ezen a területen engem
meglepett az, hogy a megújuló energiaforrások mellett, a szén hasznosítása előkerül.
Ismerjük, hogy a megye szén vagyona óriási tartalék. Ugyanakkor ott van az a félelem,
hogy hogyan lehet azt hasznosítani, hogy a környezetre a legkisebb terhet rója ne csak
a kitermelés, hanem a hasznosítás is. Tehát én az hiszem, ha mindezekről bővebben
szól majd az anyag, akkor meg lehet nyugtatni az embereket, hogy ne aggódjanak
jobban, mint amennyire kell és fogadjanak el olyan javaslatokat, amelyek ebben
szerepelnek, de ma még nincsenek teljesen kibontva és egy konkrét, ténybeli dolog,
hogy az ásványvizek, gyógyvizek regisztrált lelőhelyei hol vannak. Kimaradt egy
belőle, amiről én tudok, sajószentpéteri kútként van nyilvántartva, Múcsony
külterületén található, de edelényi IV-es aknához tartozó Borsodi Ásványvíz
Gyógykút, ami ásványvíz és gyógyvíz minősítéssel is rendelkezett, az valahogy
kimaradt a felsorolásból. Ennyi és köszönöm szépen az alapos előterjesztést.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Csiger Lajos frakcióvezető
úrnak adom meg a szót.
Csiger Lajos frakcióvezető: Tisztelt elnök úr, közgyűlés. Jó ez a program, jó ez a
terv. Lehetnek apróbb hiányosságai és lehetne sorolni ezeket. Én három dologra
szeretnék rávilágítani és abban egyetértésre találni.
Első az, hogy minden cégnek kell manapság már környezetvédelmi programjának
lenni, illetve környezetirányítási rendszerének. Ezeket is jó lenne áttekinteni, hogy
meg van-e és utána ezt tényleg figyelni, hogy azok a cégek, akik növekednek és elérik
azt a szintet, amikor ezt már csinálni kell, mert igazából a szennyezőanyag kibocsátók
azok legtöbbször a gazdálkodó szervezetek.
A másik az, hogy azt mondtuk, hogy szemléletformálás a fő célunk és akkor itt van
nekünk a Kulcs Magazinunk, amelyben folyamatosan környezetvédelmi, környezeti
rovatot kellene akkor működtetnünk, hiszen ez 150 ezer háztartásba eljut és a saját
lapunk és ezen keresztül tudnánk ezt a szemléleti formálást elvégezni.
A harmadik téma pedig, hogy az anyag végén több táblázat is található a 9. táblázat, az
egy ilyen forrást, ráfordítást különböző szervezetek részéről tartalmaz, a 10. táblázat,
ezt évente elosztja és a megállapításban, hogy milyen intézményi háttér kellene, itt
feladatokat határoz meg Borsod-Abaúj-Zemplén megyének. Én szerintem ezt
minimum legalább egy főállású környezetvédelmi szakemberrel kellene nekünk
teljesíteni. Itt évente 12 millió forint jött ki, hogy annyit kellene ráfordítanunk 5 éven
keresztül, vagy 6, ha ezt is bevesszük 6. Ennek egy része, hogy egy alkalmazottat ezzel
a feladattal csak megbízni, aki az előző szemléletformálást, figyelést is elvégezné és
akkor azt hiszem, hogy többet tennénk, mint amennyit eddig tettünk a
környezetvédelemért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Válaszadásra Pálvölgyi úrnak
adom meg a szót.
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Dr. Pálvölgyi Tamás: Köszönöm szépen, nagyon röviden. Egyrészt megköszönöm
mindannyiuknak, képviselő uraknak, hogy magas szakmaisággal megfogalmazták
észrevételeiket és ezeket be fogjuk építeni, különösen akkor, ha a társadalmasításra
megkapjuk írásban a fölvetéseiket. Néhány konkrétumot azért mondanék, ami talán az
előadásból kimaradt. A Sátoraljaújhely távfűtés vonatkozásában a Magyar Energia-és
Közműhivatalnak az adatbázisából dolgoztunk. Fogjuk újra ellenőrizni. Biztos
képviselő úr jobban tudja, mint a hivatal és ahogy ön is említette a hatósági
adatbázisoknak a bizonytalanságába ütköztünk. Ugyanez a helyzet a gyógyvizekkel,
nagy valószínűséggel. De hát mi abból tudunk dolgozni, amit a hatósági adatbázisok
tartalmaznak és nyilvánvalóan, ha azt feltételezzük csak egy egy éves késlekedés van
adott esetben egy hatósági adatbázisban a nyilvánosságra hozatal és a ténylegesen
képződő információk között, akkor az adhat egyfajta indokoltságot erre a
pontatlanságra. Abszolút egyetértek, hogy sommás az a megállapítás, ami a humán
erőforrásokra vonatkozott, ezt javítjuk majd. Arra gondoltunk, amit képviselő úr is
említett ott a szemléletformálás vonatkozásában a lakossági attitűd és nem a megyében
rendelkező reális szakértelemre, mert az valóban kiemelkedő, példaértékű és megvan.
Erre a bázisra alapozva kell nyilván a lakossági és mondhatom a lakosság mellett a
döntéshozói szemléletformálást is alakítani és itt csatolnék át bizottsági elnök úrnak a
fölvetésére a vállalati környezetirányítási rendszerek összegyűjtésére, elemzésére és
becsatornázására a program végrehajtási folyamatába. Ugyanis azon kívül, hogy a
vállalatoknak ténylegesen van ilyen dokumentuma, ami egyébként túlnyomó részt a
termelési folyamatokra terjednek ki, adna egy lehetőséget arra, amire külföldön
számos jó gyakorlat van és biztos vagyok benne, hogy a megyében is van erre
lehetőség, a vállalat és a települési önkormányzat között, vagy önkormányzatok között
olyan együttműködésre, aminek a kimenetele az az, hogy a környezeti hatóterében
lévő települések számára valamiféle kompenzációt fizet. Erre megvannak a metodikák.
Ez lehet területfejlesztési hozzájárulás, lehet konkrét akciónak a finanszírozása és azt
gondolom, hogy ezt is fel lehetne tárni, hogy hol van erre potenciál a megyében, hol
lenne erre szükség és itt függ össze a rendelkezésre álló tudáskapacitás és a vállalti
környezetvédelmi irányítási rendszerek, illetve a települések környezeti állapota.
A harmadik dolog, amire szeretnék én is ráerősíteni, igyekszünk az anyagban ezt
tovább erősíteni, az épületenergetikának a jelentősége. És teljesen egyetértek, hogy a
középületek mellett, vagy akár azt mondom szakmai szempontból, hogy előtt a
lakóépületek a megyében, most számot nem tudok mondani, az anyagban benne van,
hogy hány, az építész szakma által Kádár-kockának hívott lakóépület van. Tudják
10x10m-es alapterület, sátortető,’70-es, ’80-as években épült, gyakorlatilag szigetelés
nélkül és azoknál a településeknél, ahol majd készül SECAP és ott konkrét vállalást
kell tenni CO² kibocsátás csökkentésre, ott ennek az elsődleges útja és azért
bátorkodom mondani, hogy elsődleges, mert a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia ezt
egyértelműen kimutatja, hogy a lakóépületekben tudjuk a legkisebb költséggel a
legnagyobb energia megtakarítást elérni és ennek elsődleges célterülete lehet a Kádárkockás családi házak, illetve a panelépületek. Itt azért van egy jó hír is, hogy a panel
rekonstrukció vonatkozásában viszont a megyében nagyon-nagyon jó példák vannak,
bár nagyon kevés adattal rendelkezünk ezekről, de van olyan, a megyében megvalósult
panel rekonstrukció, ahol semmiféle extra innovatív beruházás nem volt, tehát
szokásos beruházási komponensekkel: nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés,
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egyebek, gépészeti korszerűsítés, 50% energia megtakarítás. Elfeleződik az
energiafelhasználás. Tehát, hogyha ezekből tudnánk egy csokrot összegyűjteni és jó
gyakorlatként úgymond kiajánlani és még finanszírozási forrást is teremteni hozzá,
akkor itt nagyon jelentős vívmányok lehetnek. 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 9 igen, 2 tartózkodás mellett tudomásulvételre
javasolja a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt elnök úr, képviselő
testület. Bizottságunk egyöntetűen tudomásul vette a tájékoztatót.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat,
azonban kérem a közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
16 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett a
közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Köszönöm szépen.

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

2017.

évi

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 12. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Osztályvezető Asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Sáfrány Borbála, osztályvezető: Tisztelt közgyűlés. A közgyűlés 2017. február
16-i ülésén fogadta el a megyei önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét. A
közbeszerzésekről szóló törvény értelmében az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben
nem szereplő közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is lefolytathat, ebben az esetben a
közbeszerzési tervet módosítani kell, megadva annak a módosításnak indokát. Jelen
előterjesztésben a közbeszerzési terv módosítására teszünk javaslatot, mely a TOP
3.2.1-15 Önkormányzati Épületek Energetikai Korszerűsítése Borsod-Abaúj-Zemplén
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Megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-á, illetve új
SECAP-ok kidolgozása elnevezésű pályázat keretében lefolytatandó közbeszerzési
eljárás megvalósítása miatt vált szükségessé. Ehhez kérjük a tisztelt közgyűlés
támogatását.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Két 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 11 egybehangzó 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 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
65/2017. (VIII. 31.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi módosított
közbeszerzési tervének elfogadása.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítására
vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a határozat melléklete szerint elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat 2017. évi módosított közbeszerzési tervét.
Felelős:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
2. A Közgyűlés elrendeli a 2017. évi módosított közbeszerzési terv Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat honlapján (www.baz.hu) történő közzétételét.
Felelős:
Dr. Kovács János, főjegyző
Határidő: azonnal
Melléklet
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
65/2017. (VIII. 31.) határozatához
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2017. évi módosított közbeszerzési terve
A közbeszerzés tárgya
TOP-5.1.1-15-BO1-2016-0001
Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési
együttműködés Borsod-AbaújZemplén megyében projekt keretében
marketing célú események
szolgáltatás beszerzése
A szerződés tárgya: I. rész
Hirdetések, marketing célú
események, PR cikkek megjelentetése
szolgáltatás beszerzése
A szerződés tárgya: II. rész Nyomdai
költségek szolgáltatás beszerzése
TOP-5.1.1-15-BO1-2016-0001
Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési
együttműködés Borsod-AbaújZemplén megyében projekt keretében
foglalkoztatási stratégia elkészítése
A szerződés tárgya: I. rész Megyei
Foglalkoztatási Stratégia és
kapcsolódó szakmai dokumentumok
elkészítésének beszerzése
A szerződés tárgya: II. rész
Foglalkoztatási és képzési igények
kérdőíves felmérése szolgáltatás
beszerzése
TOP-5.1.1-15-BO1-2016-0001
projekthez kapcsolódó
Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési
együttműködés Borsod-AbaújZemplén megyében projekt keretében
tanácsadói szolgáltatások ellátása
A szerződés tárgya: I. rész
Tanácsadás vállalkozások számára
humán politikájuk fejlesztése céljából
szolgáltatás beszerzése
A szerződés tárgya: II. rész Szociális
gazdaság fejlesztése tanácsadás
szolgáltatás beszerzése

Tervezett eljárástípus

Eljárás tervezett megindítása

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

2017. február

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

2017. február

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

2017. február
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TOP-5.1.1-15-BO1-2016-0001
Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési
együttműködés Borsod-AbaújZemplén megyében projekt keretében
kötelezően előírt nyilvánosság
biztosítása, szolgáltatás beszerzése

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

2017. február

TOP-3.2.1.-15-BO1-Önkormányzati
épületek korszerűsítése-BorsodAbaúj-Zemplén megyében
megtalálható, LEADER Helyi
Akciócsoportok részére Fenntartható
Energia és Klíma Akcióterv
(SECAP) kidolgozása, valamint a
SECAP-ok összefogása

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

2017. augusztus

Miskolc, 2017. augusztus

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem vendégeinket, hogy az üléstermet a zárt
ülés időtartamára szíveskedjenek elhagyni.
A zárt ülést követően:

11. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A 2017. október 23-i ünnepi közgyűlés
előkészületei már elkezdődtek, de a helyszín még nem tisztázott.
Képviselőtársak előre nem jelezték hozzászólási szándékukat, így a közgyűlés mai
ülését ezennel bezárom. Köszönöm szépen a mai munkát mindenkinek.

Dr. Kovács János
főjegyző megbízásából távollétében:

Dr. Sáfrány Borbála
osztályvezető

Török Dezső
a közgyűlés elnöke
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