Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1803-14/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2017. szeptember 28. 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.

Aros János
Bánné dr. Gál Boglárka
Budai Erzsébet
Csiger Lajos
Demkó Dóra
Hocza Tamás Attila
Jámbor Márk István

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

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

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

Távol:
Balla Gergő, Bíró László, Dr. Csiba Gábor Tamás, Janiczak Dávid, Nyakó István,
Szegedi Judit Katalin, 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. Bihall Tamás, BOKIK (meghívó szerinti 6. napirend)
2. Bakos Csaba, MÁV-START Zrt., Területi személyszállítási és
vontatási igazgató (meghívó szerinti 7. napirend)

megjelent
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
igen
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3. Garamvölgyi Mihály, MÁV Zrt. Pályavasúti területi igazgató
(meghívó szerinti 7. napirend)
4. Vizi Zsolt, MÁV Zrt., beruházás lebonyolító igazgató (meghívó
szerinti 7. napirend)
5. Ignácz László, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
műszaki főigazgató (meghívó szerinti 7. napirend)
6. Kocsis Tibor, Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
közszolgáltatási igazgató (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
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
igen
igen
igen

nem
nem
nem
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. Kovács János főjegyző, 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.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Javaslom képviselőtársaimnak, hogy kezdjük meg
a mai munkánkat. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelettel köszöntöm a Közgyűlés megjelent
tagjait, meghívott vendégeinket, valamint a Hivatal részéről megjelent munkatársakat!
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése határozatképes, mivel a 29 megyei önkormányzati
képviselőből 22 fő jelen van, az ülést megnyitom.
Kérem szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni. Jelenléti szavazást kérek.
Szíveskedjenek megnyomni az igen gombot.
20
képviselő
van
a
teremben.
Megállapítom,
hogy
20
megyei
önkormányzati képviselő van jelen a
teremben, Közgyűlésünk határozatképes.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Balla Gergő, Bíró László, Szegedi Judit, Csiba
Gábor, Janiczák Dávid és Vécsi István közgyűlési tagok jelezték, hogy a mai nap
folyamán nem tudnak részt venni a közgyűlésünkön.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (3a) bekezdése alapján tájékoztatom a
Közgyűlést a Közgyűlés legutóbbi ülését követően történt eseményekről és a hozott
döntésekről.
Legutóbbi közgyűlésünk 2017. augusztus végén volt.

09.01-03. Csíkszereda, részt vettem partnermegyei találkozón Hargita megyei
rendezvényen. Mégpedig a Székely termékmustrán, közel 30 terméket mutattak
be. Folyamatosan keressük a konkrét gazdasági együttműködési lehetőségét a két
megye vállalkozói között, ennek volt az egyik ösztönző megkeresése.

09.06. Tiszaújváros, részt vettem a MOL Petrolkémia Zrt. ez valamikor
egykoron a TVK volt. A Szerencsi Szakképzési Centrum, valamint a Debreceni
Szakképzési Centrum Vegyipari Szakgimnázium együttműködésében induló
duális képzés első tanévének ünnepélyes tanévnyitóján. A MOL csoporton belül
Tiszaújvárosban történt az első duális szakképzés megindítása, ehhez a közgyűlés
is bábáskodott.

09.09. Bekecs, beszédet mondtam az I. és II. világháborús hősök és áldozatok
emlékművének az avatásán. Utána pedig polgármester úr meghívására a helyiek
által rendezett a III. Őszi Bekecsi Vigasságon vettem részt.

09.09. Borsodnádasd, Ríz Gábor országgyűlési képviselővel részt vettem a VI.
Megyei Röpülj páva dalos találkozón, ahol 17 település – köztük felvidéki
vendégek is- ezek a kórusok mutatták be produkciójukat.

09.15-17. Yerres, dr. Kovács János főjegyző úr társaságában részt vettem és
beszédet mondhattam a Párizsi Magyar Katolikus Misszió, a Pàrizsi Magyar
Intézet és a Párizsi “Magyar Ház” közös szervezésében megrendezett
hagyományos II. Rákóczi Ferenc emlékünnepségen. A rendezvényen részt vett
többek közt Károlyi György, párizsi magyar nagykövet is.

09.22-23. Ungvár, Kárpátalja megyei tanács meghívására, akivel
együttműködési megállapodása van a közgyűlésünknek. Önkormányzati
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delegáció utazott a XVI. Nemzetközi Tour Eurocenter kiállításra, ahol a
megyénket egy standdal és a települések által beküldött szórólapokkal tudtuk egy
picit bemutatni.
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 5.
pontjában a közmeghallgatás szerepel. Tekintettel arra, hogy a közmeghallgatást a
Közgyűlés 2017. június 29-ei ülésén megtartottuk, így most arra nem kerül sor.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a Közgyűlés
napirendjére, így a következő napirend elfogadását javaslom:
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és
eljárási rendjéről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
2. Javaslat a „Tisza Vízgyűjtő Programrégió”
megszüntetésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Önkormányzati

Társulás

3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén megye Környezetvédelmi Programja 20172022 című dokumentum elfogadására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
4. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira
benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a döntés-előkészítő bizottság
(DEB) által meghozott döntések elfogadására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2017. I. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés alelnöke, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár Bizottság elnöke
6. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmiés Iparkamara elnöke
7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről
Előterjesztő:
Dávid Ilona, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. elnökvezérigazgatója,
Pelcz Gábor, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
vezérigazgatója
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8. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turizmusáról 2016-ban és 2017. első
félévében
Előterjesztő:
Dr. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
vezérigazgatója
9. Javaslat a „SZÉPHALOMÉRT” Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
10. Javaslat az Actio Catholica Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
11. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja és
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja 2017. évi
odaítélésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
12. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A meghívóban jeleztük a közgyűlés tagjai felé,
hogy 11. napirendi pont zárt ülésen kerül megtárgyalásra és természetesen ezt
javaslom.
Megkérdezem, hogy a Közgyűlés tagjait egyéb napirendi javaslat van-e? Amennyiben
van, kérem, szíveskedjenek azt megtenni. Csiger Lajos frakcióvezető úr parancsolj.
Csiger Lajos, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés! A napirendhez
szeretnék hozzászólni. Látunk itt az asztalunkon egy módosító javaslatot, az első
napirendi pontunkhoz a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelethez, amelyet nem volt időnk áttanulmányozni, és nem
volt időnk egyeztetni, illetve nincs hozzá egy olyan vélemény, ami azt kifejtené, hogy
ezek a módosítások az SZMSZ illetve törvények alapján mennyire indokoltak, ugyan
az előterjesztő ezt megtette, de kíváncsiak lettünk volna a Hivatalnak a véleményére is.
Mivel ezt nem látjuk, azt javasolom, hogy ezt le tudjuk egyeztetni, ezt a napirendi
pontot, vegyük le a közgyűlés napirendjéről, és tárgyaljuk a következő ülésen meg. Ez
a javaslata a FIDESZ frakciónak. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Szavazni fogunk róla. Miklós
Árpád frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Miklós Árpád frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés! Én csak napirend
után szeretnék egy rövid javaslatot tenni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Pasztorniczky
István képviselő úrnak adom meg a szót.
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Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne Csiger
képviselőtársam javaslatával kapcsolatban. Ez akkor a napirendre vonatkozik az
SZMSZ módosítás? Jó értem, tudom támogatni. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Jó az, hogy más javaslat nem érkezett igazából.
FIDESZ frakcióvezető úr által tett javaslat első napirendi pontot vegyük le. Kérem a
közgyűlést, hogy ebben szavazzunk, a szavazáshoz minősített többség kell.
21 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
közgyűlés elfogadta. Köszönöm szépen.
Akkor a napirendünk ez alapján módosul, hogy az első napirendet levesszük, kérem a
közgyűlést, hogy egyben szavazzuk meg a napirendeket.
21 igen, 0 nem 0 tartózkodással a napirendi
javaslatot
a
közgyűlés
elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
68/2017. (IX. 28.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. szeptember
28-ai ülése napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. szeptember 28-ai
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat a „Tisza Vízgyűjtő Programrégió”
megszüntetésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Önkormányzati

Társulás

2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén megye Környezetvédelmi Programja 20172022 című dokumentum elfogadására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
3. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira
benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a döntés-előkészítő bizottság
(DEB) által meghozott döntések elfogadására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
4. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2017. I. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés alelnöke, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár Bizottság elnöke
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5. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmiés Iparkamara elnöke
6. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről
Előterjesztő:
Dávid Ilona, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. elnökvezérigazgatója,
Pelcz Gábor, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
vezérigazgatója
7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turizmusáról 2016-ban és 2017. első
félévében
Előterjesztő:
Dr. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
vezérigazgatója
8. Javaslat a „SZÉPHALOMÉRT” Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
9. Javaslat az Actio Catholica Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
10. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja és
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja 2017. évi
odaítélésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
11. Egyebek

1. Javaslat a „Tisza Vízgyűjtő Programrégió” Önkormányzati Társulás
megszüntetésére
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: A „Tisza Vízgyűjtő Programrégió”
Önkormányzati Társulást a Bács-Kiskun Megyei, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei, a
Csongrád Megyei, a Hajdú-Bihar Megyei, a Heves Megyei, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a közgyűléseik
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által elfogadott társulási megállapodással 2000. július 5. napjától kezdődő hatállyal
hozták létre. A társulás működése az elmúlt 17 évben nem bizonyult teljes mértékben
eredményesnek, leginkább a megfelelő pénzügyi források hiánya miatt. Az utóbbi
időben a szabályozási környezetben történt változás miatt a társulás céljának
megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat sem sikerül előteremteni. A Társulási
Tanács a 2017. szeptember 6-ai ülésén döntést hozott, a társulás megszüntetésének
elhatározásáról. A megszüntetés jogi folyamatának lezárása érdekében szükséges a
társulásban részt vevő önkormányzatok közgyűléseinek döntése is. Ezen döntés
meghozatalára tesz javaslatot az előterjesztés.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy
bizottságunk véleményezte. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. Bizottságunk 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés
tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Az én
információim szerint két megyei közgyűlés már tárgyalta ezt a témát. A Hajdú-Bihar
megyei és a Jász- Nagykun - Szolnok és mind a kettő elfogadta. Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
minősített többség szükséges.
22 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
69/2017. (IX. 28.) határozata
Tárgy: a „Tisza Vízgyűjtő Programrégió” Önkormányzati Társulás megszűntetése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a tárgyban
megjelölt előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés - figyelemmel a „Tisza Vízgyűjtő Programrégió” Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa 4/2017. (IX.6.) határozatában foglaltakra, - elhatározza a
„Tisza Vízgyűjtő Programrégió” Önkormányzati Társulás (törzskönyvi azonosító
szám: 382957, székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.) 2017. november 30-ai
hatállyal történő megszűnését, az erről szóló megállapodást a határozat 1.
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
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2. A Közgyűlés felkéri, illetőleg felhatalmazza elnökét, hogy a „Tisza Vízgyűjtő
Programrégió” Önkormányzati Társulás megszűnésével kapcsolatban szükséges
intézkedéseket megtegye, eljárási cselekményeket elvégezze, a kapcsolódó iratokat
aláírja.
Felelős:
Török Dezső, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 69/2017. (IX. 28.)
határozatának 1. melléklete
„Tisza Vízgyűjtő Programrégió” Önkormányzati Társulás
megszüntető megállapodása
amellyel a „Tisza Vízgyűjtő Programrégió” Önkormányzati Társulás tagjai
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat,
székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviseli: Rideg László, a Közgyűlés elnöke
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat,
székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
képviseli: Török Dezső, a Közgyűlés elnöke
a Csongrád Megyei Önkormányzat,
székhelye: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 2-4.
képviseli: Kakas Béla, a Közgyűlés elnöke
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat,
székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 54.
képviseli: Pajna Zoltán, a Közgyűlés elnöke
a Heves Megyei Önkormányzat,
székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.
képviseli: Szabó Róbert, a Közgyűlés elnöke
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat,
székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
képviseli: Kovács Sándor, a Közgyűlés elnöke
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
képviseli: Seszták Oszkár, a Közgyűlés elnöke
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egyező akarattal kinyilvánítják és rögzítik azon elhatározásukat, hogy a
közgyűléseik által Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a
által biztosított felhatalmazás alapján létrehozott és működő „Tisza Vízgyűjtő
Programrégió” Önkormányzati Társulást (a továbbiakban: Társulás) 2017.
november 30-ai hatállyal jogutód nélkül megszűntetik, a következők szerint:
1. A megszűnő Társulás adatai
1.1. A megszűnő Társulás elnevezése: „TISZA VÍZGYŰJTŐ PROGRAMRÉGIÓ”
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
1.2. A megszűnő Társulás székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
1.3. A megszűnő Társulás törzskönyvi azonosító száma (PIR): 382957
1.4. A megszűnő Társulás adószáma: 15382953-1-05
1.5. A megszűnő Társulás KSH statisztikai számjele: 15382953-8413-327-05
1.6. A megszűnő Társulás vezetője: Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
2. A Társulás megszűntetésének körülményei
2.1. A Társulás megszűntetéséről döntést hozó szervek megnevezése, székhelye:
-

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat,
székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

-

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat,
székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.

-

a Csongrád Megyei Önkormányzat,
székhelye: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 2-4.

-

a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat,
székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 54.

-

a Heves Megyei Önkormányzat,
székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.

-

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat,
székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.

-

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
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2.2. A Társulás megszűnésének időpontja: 2017. november 30.
2.3. A Társulás megszűntetésének módja: alapító szerv általi jogutód nélküli
megszüntetés.
2.4. A Társulás megszüntetésének oka: a Társulás céljának megvalósítását a társulási
formánál kedvezőbb szervezeti formában valósíthatják meg a Társulást létrehozó
megyei önkormányzatok. A jelenlegi jogi és egyéb szabályozó eszközök nem
teremtenek lehetőséget a Társulás számára megfelelő pénzügyi eszközök
bevonására.
2.5. A Társulás által ellátott közfeladat jövőbeni ellátásának módja: a Társulást
létrehozó megyei önkormányzatok a feladatok jövőbeni ellátásának módjáról
önállóan határoznak.
3. A Társulás megszüntetésével összefüggő rendelkezések
3.1. A kötelezettségvállalás rendje:
3.1.1. A megszűnő Társulás által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: teljes
körűen és teljes mértékben.
3.1.2. A megszűnő Társulás általi kötelezettségvállalások határideje: 2017.
december 31.
3.2. A Társulás megszűnéséig a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal végzi.
3.3. A Társulás bankszámláján megszűnésének időpontjában lévő pénzösszeg a
Társulás tagjai által ténylegesen teljesített befizetések arányában kerül
visszafizetésre a tag megyei önkormányzatok részére a Társulás megszűnését
követő 15 napon belül.
4. A Társulás iratainak megőrzése
A Társulás működésével összefüggő iratokat a Társulás mindenkori székhelye szerinti
megyei önkormányzati hivatal őrzi meg az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően.
5. Záró rendelkezések
5.1. A Társulást megszüntető megyei önkormányzatok rögzítik, hogy
5.1.1. jelen megállapodás érvényességéhez a megyei önkormányzatok
közgyűléseinek döntése szükséges,
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5.1.2. a megszüntető megállapodásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában
a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni,
5.1.3. a Társulás megszüntetésével összefüggésben felmerülő esetleges kérdéseket
elsődlegesen egyeztető tárgyalások útján rendezik.
Kelt: Miskolc, 2017. augusztus 3.
ZÁRADÉK
A „Tisza Vízgyűjtő Programrégió” Önkormányzati Társulást megszüntető megyei
önkormányzatok a következő határozatokkal döntöttek a „Tisza Vízgyűjtő
Programrégió” Önkormányzati Társulás megszűnéséről:
1) a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat:
2) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat:
3) a Csongrád Megyei Önkormányzat:
4) a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat:
5) a Heves Megyei Önkormányzat:
6) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat:
7) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat:
A Társulást megszüntető megyei önkormányzatok törvényes képviselői aláírásukkal
látják el a megállapodást:
…………………………………………
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Rideg László, a közgyűlés elnöke

…………………………………………
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat
Török Dezső, a közgyűlés elnöke

…………………………………………
Csongrád Megyei Önkormányzat
Kakas Béla, a közgyűlés elnöke

…………………………………………
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Pajna Zoltán, a közgyűlés elnöke

………………………………………
Heves Megyei Önkormányzat
Szabó Róbert, a közgyűlés elnöke

………………………………………
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat
Kovács Sándor, a közgyűlés elnöke
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………………………………………………………..
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke

2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi Programja
2017-2022 című dokumentum elfogadására
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: A Területfejlesztési Bizottság a Környezetvédelmi
Programhoz módosító indítványt fogadott el, amelyet majd a Bizottság elnöke
ismertet. A módosító indítványt támogatom, ezért arról nem kell külön szavaznunk.
Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés!
2017. júliusában elkészült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi
Programja 2017-2022 című dokumentum előzetes, egyeztetési változata, mely az
önkormányzat Közgyűlésének 2017. augusztus 31-ei ülésén bemutatásra került. A
Megyei Önkormányzat a dokumentumot 2017. augusztus 25-én véleményezés céljából
megküldte az érintett szakhatóságok részére, valamint 2017. szeptember 1-jén
elindította az egyeztetési változat társadalmasítását. A beérkezett javaslatok
tekintetében a környezetvédelmi program készítői egyeztettek a megyei
önkormányzattal és a szükséges módosítások átvezetésre kerültek. A megye
Környezetvédelmi Programja 2017-2022 című dokumentum egységes szerkezetbe
foglalt változata a határozati javaslat mellékletét képezi, melynek elfogadását kérjük a
tisztelt közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot egy bizottságunk
véleményezte. Felkérem a Területfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök
úr, tisztelt közgyűlés. A terv elkészült, a múltkori ülésünkön tárgyaltuk és
gyakorlatilag azokat a pontosításokat, amelyek itt elhangoztak, átvezették, illetve a
társadalmasítás során bejött véleményeket is. Ez a két javaslat ez nem került akkor
időben a kidolgozóknak vagy az elkészítőknek látókörébe, ezért azt a bizottságon
tárgyaltuk meg. Specifikus célok között szerepel az, hogy mit szeretnénk
megvalósítani ebből a tervből a C1.3.-ban a zajterhelés mérséklésénél az, hogy a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal a megyét érintő stratégiai
zajtérképek és az zajvédelmi intézkedési tervek végrehajtásában és felülvizsgálatában
fogunk részt venni. Én, illetve a bizottság is úgy gondolta 11 igen szavazattal, ennyien
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voltunk ott, hogy a végrehajtásban nem igazán tudunk mi részt venni, hiszen nincsen
hozzá apparátusunk, tehát a zajvédelmi intézkedési tervek végrehajtását végrehajtás
szót kívánjuk törölni és a felülvizsgálatában részt kívánunk venni, illetve azt el tudjuk
látni, de a terv végrehajtásában nem tudunk szerepet vállalni, ezért ezt a
végrehajtásában szót javasoljuk kivenni.
A második módosító javaslat a C1.7 specifikus célból van. Pontosan így szól:
Kommunális hulladékok és a gyengébb minőségű szenek (faszén, tőzeg, lignit)
égetéséből eredő egészségügyi kockázatok mérséklése, az érintett települések
társadalmi csoportok felkészítése, tájékoztatása. Ez lenne a célunk, ebből úgy
gondoljuk, hogy a kommunális hulladékégetés egyértelműen nem lehet cél, és nem
lehet az embereknek ezt megengedni, törvények is tiltják természetesen. Viszont a
gyengébb minőségű szenek, a faszén nem tudom, hogy idetartozik-e, eltüzelése az még
ma is sok embernek egyáltalán a téli időszak átvészelését jelenti, és országosan máshol
is történnek ilyen tüzelések. Én úgy tudom, hogy a minisztériumnál is van erről
előterjesztés, de nem biztos, hogy nekünk kellene ezt megelőzni és felvenni a céljaink
közé. Úgyhogy a bizottság is egyetértett vele, hogy a gyengébb minőségű szenek és
utána zárójelbe tett 3 felsorolás, az kerüljön törlésre ezek közül a célok közül.
Ez a két módosító javaslat volt egyébként. Ezt a másodikat 8 igen, 3 tartózkodás
mellett fogadta el a bizottságunk.
Így az egész előterjesztést 10 igen szavazattal akkor már 10-re csökkentünk. 0
tartózkodás 0 nemmel fogadtuk el, és javasoljuk elfogadásra a tisztelt közgyűlésnek.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Pasztorniczky István képviselőnek adom meg a szót.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen a szót Elnök úr. A
bizottságban ugyan már választ kaptam rá, de a jegyzőkönyv kedvéért szeretném, ha itt
is megerősítené az előterjesztő. Egyébként köszönöm, hogy a korábbi javaslataimat
beillesztették az anyagba. Ez is az egyik volt, hogy az Encsi Hulladéklerakó
bezárásával ugye létrejött egy fúzió, az Abaúj-Hernádvölgyi Társulás és az AbaújiZempléni Társulás között. Én amiatt aggódtam, hogy az encsi térségből a
bodrogkeresztúri lerakóba fogják szállítani a szemetet. Ebben az anyagban az szerepel,
hogy nem oda, hanem Sajókazára szállítják, úgyhogy azt kérném az előterjesztőtől,
hogy itt a közgyűlés előtt is erősítse meg, illetőleg azt, hogy ez az információ kitől
származik, és melyik hatóság ellenőrzi. Ez az egyik hozzászólásom, a másik része a
dolognak, a Csiger frakcióvezető úr által említett lignit téma, ami egy kicsit, hogy
mondjam felemás dolog, ugyanis egyik oldalról nem tudunk más alternatívát nyújtani
a lakosság azon részének, akinek az anyagi lehetőségei csak a lignitet engedik meg,
másik oldalról viszont nem tiltja meg az állam a lignitnek a kiskereskedelmi
forgalmazását, holott ezzel meg lehetne akadályozni a lignittel való tüzelést. Tehát itt
azért van egy tudathasadásos állapot, azt gondolom, hogy a jó megoldás az lenne, de
ez csak álom, hogy a lakosságnak legyen megfelelő fizetőképessége, jobb
vásárlóértéke, hogy a jobb minőségű szeneket vegyék meg, de ez nincs így. Én a
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magam részéről ezzel kapcsolatban tartózkodnék, mert a jó megoldás most még
hiányzik. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Lukács András frakcióvezető
úrnak adom meg a szót.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt képviselőtestület,
tisztelt jelenlevők. Valóban egy környezetvédelmi program második körös vitájának
akkor van értelme, ha az első körben elhangzott észrevételek beépülnek az
előterjesztés végleges formátumába. Ez alapvetően megtörtént, egyetlen egy esetben
volt feledékenység, valószínűleg amikor az ásványvizek felsorolása történt meg,
Borsod megye elsőként elismert ásványvize továbbra is kimaradt a felsorolásból,
hiszen a Borsodi Ásványvíz 1968 óta elismert ásványvíz, Múcsony 084/2-es helyrajzi
számon 64-es kútkataszteren van nyilvántartva, kérem, hogy az előző észrevétel
alapján is, a felsorolásba tegyük be ezt az ásványvizet.
A másik észrevétel, hogy nagyon fontos a megyében a levegő minősége, a közlekedési
infrastruktúra fejlesztéséből adódó környezetterhelés csökkentése. Nekem
meggyőződésem az, ami valami miatt kimaradt az előterjesztésből, hogy a megye
adottságait figyelembe véve a szennyezettség mértéke káros hatásainak
csökkentésében az erdősítés fokozása egy olyan lépés lehetne, ami a hosszabb távú
levegőminőség megóvását segíthetné, ezért úgy hiszem, hogy kezdeményeznünk
kellene a továbbiakban is a megye erdősítettségének további fokozását.
A közlekedési infránál pedig nem mehetünk el szó nélkül amellett, amit az
előterjesztés helyesen bemutat, hogy a településeken átmenő közlekedés, az jelentős
szállópor koncentrációt jelentő zajterhelést és egyéb károkat is okoz a településeken.
Elsősorban a Sajó-mente településeit sorolnám fel a 26-os mentén, Sajószentpéter,
Kazincbarcika, Vadna, Putnok, Dubicsányt ne hagyjuk ki. Az elkerülő utak régóta
húzódó elmaradása az jelentősen javítanák e térségben élők egészségügyi helyzetét. Én
úgy hiszem, hogy ezt az előterjesztésben is ki kellene egészíteni. De, ha Tokajról, mint
másik szegmense a megyének, ott is milyen régóta beszélünk arról, hogy Tokajt
elkerülő utat egy új híddal meg kellene építeni. Meggyőződésem, hogy legalább a
kezdeményezés szintjén oda kell tenni. Szerencsés, hogy már nem nagyon kell már
foglalkozni vele megyei szinten, hogy a régi 3-as út a régi Hernád völgye hamarosan
ebből a szempontból kedvezőbb helyzetbe kerül, hiszen az M30-as megépítésével az
ott élők közvetlen zaj és szállópor vagy súlyosabb emissziós határértékeinek elérése
csökkenhet. Mindezek mellett én az előterjesztésben nagyon pozitívnak tartom ezek
mellett a negatívumok mellett, hogy konkrétan foglalkozik azzal, hogy mindez a
megyei önkormányzatnak a következő években mibe kerül. Azok a beavatkozások,
amelyekben szerepe van, szerepe lehet, ez az a költségigény, amit Borsod-AbaújZemplén megye önkormányzata közgyűlésének mindenképpen föl kell vállalnia,
hiszen az előterjesztés által bemutatott évi maximum 12 millió Ft-os saját erő ez a
költségvetés jelenlegi forrásai között is megteremthető. Én az előterjesztést a fenti
kiegészítésekkel együtt a frakciónk nevében elfogadásra ajánlom. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr a
hozzászólását. Nem látom több hozzászóló jelentkezésként. Pasztorniczky képviselő
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úrnak azt tudom mondani, hogy bizottsági ülésen ott volt a ENV-IN-CENT
Környezetvédelmi Tanácsadó Iroda Kft. és be fogja építeni természetesen az általa
elmondottakat, hisz az látszik, hogy elég rugalmasan kezelte az elmúlt időszakban is.
Frakcióvezető úr által elmondottakat is át fogjuk adni természetesen. Az ásványvizet
mindenféleképpen be kell építeni. Én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy
Borsod-Abaúj-Zemplén megye talán az egyetlen megye az országban, amely az
általános tartalékban megnyert forrásából Környezetvédelmi Programot fog készíteni.
Az összes többi megye úgy tudom, hogy várakozik, azt várják, hogy állami
finanszírozásból meg fogják oldani. Ebből a szempontból mi példamutatók vagyunk,
és ilyen támogatottságot élvez a 153 oldalas anyag, ami valójában egy fajsúlyos anyag,
és szinte mindenre kiterjed. Úgy ahogy annak idején megkértük az előterjesztőtől azt
gondolom, hogy egy jó irányba megyünk. Emellett folyamatban van a klímastratégia
kialakítása és SEAP, SECAP rendszer jövőbeni megalkotása. Azt gondolom, hogy a
mi megyénk első lesz e téren, a többi megyét megelőzi.
Miután több hozzászólót nem látok, kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez
kapcsolódó határozati javaslat elfogadásáról a Területfejlesztési Bizottság módosító
indítványával együtt, amelyhez egyszerű többség szükséges.
22 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
70/2017. (IX. 28.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi Programja 2017-2022 című
dokumentum elfogadása.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a BorsodAbaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi Programja 2017-2022 című dokumentumra
vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a határozat melléklete szerint elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Környezetvédelmi Programja 2017-2022 című dokumentumot.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
2. A Közgyűlés elrendeli a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi
Programja 2017-2022 című dokumentumnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat honlapján (www.baz.hu) történő közzétételét.
Felelős:
Dr. Kovács János, főjegyző
Határidő: azonnal
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 05. sorszám alatt.
3. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira
benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a döntés-előkészítő bizottság
(DEB) által meghozott döntések elfogadására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 06. sorszám alatt.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: A Közgyűlés 2017. április 21-ei ülésén
hozott határozataival egyetértett a döntés-előkészítő bizottságnak a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott támogatási kérelmek
vonatkozásában kialakított döntési javaslatával. 2017. július 10-én és július 25-én az
Irányító Hatóság a döntés-előkészítő bizottság (DEB) döntési javaslatát ismételten
megküldte a területi szereplő részére, melyben a korábbi javaslatától eltérő döntési
javaslatot fogalmazott meg. Az előterjesztésben szereplő Szendrő, Gönc és Putnok
városok által benyújtott támogatási kérelmeket illetően elutasításra tett javaslatot.
Alsózsolca város két benyújtott támogatási kérelme esetében a támogatások
csökkentésére tett javaslatot. A támogatások csökkentéséről az Irányító Hatóság
jogosult dönteni. A területi szereplő április 21-ei döntésével az érintett pályázatokat
támogatta. Elnök úr, mint előterjesztő javasolja, hogy a Tisztelt Testület a döntéselőkészítő bizottság döntési javaslatában foglaltakkal szemben az elutasítást illetően
korábbi határozatain ne változtasson, a támogatás csökkentése ügyében fogadja el az
Irányító Hatóság javaslatát a csatolt határozati javaslatoknak megfelelően. 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 az anyagot megtárgyalta és mind a két határozatot
támogatja, az első határozatot 8 igen, 1 nem 1 tartózkodással, ugyanilyen arányban a
második számú határozatot 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság, elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
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Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt
közgyűlés. Bizottságunk is megtárgyalta ezeket az előterjesztéseket, illetve a
határozati javaslatokat és egyetért a határozati javaslatokkal. 6 igen, 4 tartózkodás
mellett mind a két javaslatot 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. Lukács András frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Nem
meglepődve, de értetlenül olvastam az előterjesztést, ugyanis ez tisztelt
képviselőtársak az SZMSZ szerint nem minősíthető előterjesztésnek. Ez egy szavazási
javaslat. Ugyanis az előterjesztéssel szemben támasztott egyetlen követelményt sem
teljesít, bocsánat egyet igen, határozati javaslat van hozzá csatolva, de sem a döntések
hátterét, sem a döntések indoklását nem tartalmazza a nélkül pedig korrekt döntés
nehezen hozható. Én azt szeretném csak megkérdezni, van két határozati javaslat, az
egyik mi volt az oka annak, hogy Irányító Hatóság az 1. számú határozatnál a „Zöld
város kialakítása” pályázati felhívásnál az érintett 4 támogatási kérelem
vonatkozásában nem kívánt támogatást nyújtani, illetve mi indokolja a támogatási
kérelmek csökkentését. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Az első esetben a 4 pályázat ami elutasításra
került, ennek picit hosszabb folyamata van. Visszamegyünk valamikor februárba.
Februárban létrehoztuk a Döntés Előkészítő Bizottságot. Ez a döntés támogatólag
ment el mind a 3 pályázat esetén. Az IH megkapta, utána visszaküldte áprilisban
nekünk, mert márciusban a kormányrendelet módosult azzal a feltétellel, hogy az IH
döntését vissza kell küldeni jóváhagyásra a közgyűlésnek. A közgyűlés megkapta
áprilisban, április 21-én úgy döntött, hogy támogatja ezeket a pályázatokat, az IH által
javasoltaknak megfelelően. MI ezt megküldtük, és utána úgy érkezett vissza, hogy ez a
4 pályázat nem támogatva, a másik kettő a zsolcai pedig csökkentett támogatással.
Csökkentett támogatás tekintetében a megyei közgyűlésnek nincs jogosultsága. A
megyei közgyűlés vagy dönt az elfogadásáról vagy elutasít. A csökkentett támogatást
csak az IH hozhatja meg. A csökkentés pedig 25%-os mértékű, ami arról szól, hogy a
projekt 75 %-on is megvalósítható, mert úgy látta az Irányító Hatóság, hogy picit túl
van árazva. Megkérdezték a pályázót, és a pályázó úgy nyilatkozott, hogy ebből az
összegből is meg tudja valósítani a pályázatot. Pasztorniczky képviselő úrnak adom
meg a szót.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt közgyűlés.
Emlékeztetném a közgyűlés tagjait, hogy ez a Döntés Előkészítő Bizottság az a
bizottság, amit február 10-én létrehozott a közgyűlés ahol nem adtak helyet az
ellenzéknek. Egyetlen egy ellenzéki képviselőt sem voltak hajlandóak delegálni ebbe a
bizottságba, ez is motiválja a kérdéseinket, nehogy az ellenzéknek rálátása legyen a
pénzosztás mikéntjére és okaira. Én is elmondanám, hogy nem egy döntési javaslat,
hanem egy ultimátum ugye, vagy elfogadja az Irányító Hatóság javaslatát a közgyűlés
és akkor van pénz, vagy nem fogadja el és akkor nincs pénz. Leegyszerűsítve ez a
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döntési helyzet. Ennél fogva mi továbbra sem kívánunk részt venni ebben a döntésbe,
még akkor sem, ha a helyi önkormányzatban Szamosvölgyi képviselőtársam
polgármester úr részéről szememre lett vetve majdnem azon múlt a sátoraljaújhelyi
nem tudom pontosan hány milliárdos fejlesztés sorsa, hogy mi nem szavaztunk akkor.
Nem nem szavaztuk meg, hanem nem vettünk részt a szavazásban.
Még egy dolgot szeretnék felvetni ezzel kapcsolatba, illetőleg ezzel a bizonyos február
10-ei döntéssel kapcsolatba, amikor létrehoztuk a bizottságot a Terület- és
Területfejlesztési Operatív Program előkészítő bizottságot, és megválasztotta a
közgyűlés Fideszes része a 3 Fideszes tagot a bizottság tagjainak. A
rendeletmódosításról szemérmesen hallgatunk, pontosabban jegyző úrnak címezném,
hogy van egy Kormányrendelet, ami a Nemzeti Jogszabálytárba való feltöltését írja elő
a rendeleteknek. Szó szerint így szól: „A jegyző egységes szerkezetű szöveget az
önkormányzati rendelet vagy a önkormányzati rendeletet megváltoztató rendelet
kihirdetését követő 5 munkanapon belül a Nemzeti Jogszabálytárba közzé teszi.”
Ez sajnos a mai napig nem történt meg. Ezt az SZMSZ kapcsán mondtam volna meg,
de ha már így szóba jött a bizottságokon, akkor itt mondom el, hogy kérem ennek a
soron kívüli pótlását, mert ezt sajnos sem a Nemzeti Jogszabálytárba sem a közgyűlés
honlapjáról letölthető teljes egységes szövegű SZMSZ verzióban nem található meg
sem a bizottság tevékenységi köre, sem a bizottság tagjai a függelékben. Ezt még itt
szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Ez ugye nem ide
tartozott, de meghallgattuk jó szívvel. Kérdés nem hangzott el, azt a részt ami arra
utalt,hogy a Jobbik frakció nem kíván részt venni a megye fejlesztésében megértettem,
ne szavazzanak. Ettől függetlenül a közgyűlés valószínűleg ezt az előterjesztést el
fogja fogadni, pont azért, hogy ezek a települések tudjanak a jövőben fejleszteni.
Ismét szót kér képviselő úr? Parancsoljon.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Nem a megye fejlesztésében nem kívánunk
részt venni, hanem ebben a szavazásnak álcázott színjátékban nem kívánunk részt
venni ami a demokrácia látszatát kívánja kelteni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Képviselő úr nem lesz meglepő, hogy nem fog
részt venni a frakció a szavazásban, hiszen eddig sem vettek részt, tehát eddig sem
támogatták ezeket a törekvéseket. Köszönjük szépen, én így értelmezem, hogy nem
kívánnak részt venni a megye fejlesztésében. Szamosvölgyi Péter képviselő úrnak
adom meg a szót.
Szamosvölgyi Péter közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés, tisztelt
Elnök úr. Én nekem lenne egy javaslatom ezzel a mostani és a múltkori szavazással
kapcsolatban is, hiszen a megye lakossága településeken él. Kis és nagy településeken,
falvakban és városokban, és epedve várják, illetve örülnek annak, ha elkezdődnek a
beruházások az uniós pályázatokból, amelyekről a megye dönt. Szeretném nyilvánossá
tenni az újságon keresztül és más módon is, hogy a megye vezetése és az
önkormányzat vezetése részéről ki hogyan szavazott és nem vett részt a szavazásban,
hogy az ott élők szembesüljenek azzal, hogy a megyei közgyűlésben kik voltak azok
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akik szerették volna ezen településeken a forrást átadni a pályázatok kapcsán és kik
azok akik nem így gondolkoznak. Én szerintem ez teljesen jó, mert itt többször
hangsúlyozták velem szemben ülő képviselők, hogy ezért meg azért nem akarnak részt
venni. Majd ezt magyarázzák el jövő áprilisban, biztos mindenki örülni fog, hogy a
jobbikos képviselők vagy a szocialista képviselők úgy gondolták, hogy ezeken a
településeken bármilyen okból is ne valósuljanak meg az ott elképzelt fejlesztések.
Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Végig fogom
gondolni természetesen ezt a javaslatot. Más jelentkezőt nem látok.
Az előterjesztéshez két határozati javaslat kapcsolódik: 1. számú és 2. számú
határozati javaslat. Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó 1.
számú határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
16 igen, 0 nem és 1 tartózkodással az 1.
számú határozati javaslat elfogadásra
került.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
71/2017. (IX. 28.) határozata
Tárgy: álláspont kialakítása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
felhívásaira benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a döntés- előkészítő
bizottság (DEB) által meghozott döntések tekintetében
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott támogatási
kérelmek vonatkozásában a döntés-előkészítő bizottság (DEB) által meghozott
döntések jóváhagyására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
A Közgyűlés változatlan tartalommal fenntartja a „TOP-2.1.1-15-BO1 kódszámú
„Barnamezős területek rehabilitációja” című pályázati felhívásra benyújtott
támogatási kérelmek vonatkozásában a döntés-előkészítő bizottság (DEB) által
meghozott döntések jóváhagyása” tárgyú 20/2017. (IV. 21.), és a „TOP-2.1.2-15BO1 kódszámú „Zöld város kialakítása” című pályázati felhívásra benyújtott
támogatási kérelmek vonatkozásában a döntés-előkészítő bizottság (DEB) által
meghozott döntések jóváhagyása” tárgyú 25/2017. (IV. 21.) határozatban foglaltakat,
és annak megfelelően támogatja
1. Szendrő Város Önkormányzata által benyújtott TOP 2.1.1-15 BO1-201600004 számú támogatási kérelmet,
2. Gönc Város Önkormányzata által benyújtott TOP-2.1.1-15-B01-2016-00007
számú támogatási kérelmet,
3. Putnok Város Önkormányzata által benyújtott TOP-2.1.2-15-B01-201600011 számú támogatási kérelmet,
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4. Putnok Város Önkormányzata által benyújtott TOP-2.1.2-15-B01-201600012 számú támogatási kérelmet.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a 2. számú
határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
15 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
közgyűlés a 2. számú határozati javaslatot
elfogadta.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
72/2017. (IX. 28.) határozata
Tárgy: álláspont kialakítása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
felhívásaira benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a döntés- előkészítő
bizottság (DEB) által meghozott döntések tekintetében
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott támogatási
kérelmek vonatkozásában a döntés-előkészítő bizottság (DEB) által meghozott
döntések jóváhagyására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
A Közgyűlés
1. a „TOP-4.3.1-15-BO1 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja”
című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a
döntés-előkészítő bizottság (DEB) által meghozott döntések jóváhagyása”
tárgyú 32/2017. (IV.21.) határozatát akként módosítja, hogy Alsózsolca
Város Önkormányzata által benyújtott TOP-4.3.1-15-B01-2016-00008 számú
támogatási kérelmet 347 000 000 Ft,
2. a „TOP-3.2.1-15-BO1 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmek
vonatkozásában a döntés-előkészítő bizottság (DEB) által meghozott
döntések jóváhagyása” tárgyú 28/2017. (IV.21.) határozatát akként
módosítja, hogy Alsózsolca Város Önkormányzata által benyújtott TOP3.2.1-15-B01-2016-00109 számú támogatási kérelmet 281 000 000 Ft
összegben javasolja támogatásban részesíteni. A döntés-előkészítési bizottság (DEB)
2017. július 1-jén megküldött döntési javaslatát ennek megfelelően támogatja.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal
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4. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2017. I. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés alelnöke, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár Bizottság elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 07. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés! A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság elkészítette és ezúton a Tisztelt
Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra a 2017. I. féléves tevékenységéről készült
beszámolóját. A Bizottság 2017. első félévében háromszor is ülésezett, döntésével 23
nemzeti értékkel gazdagodott a megyei értékár, így összesen több mint 170 nemzeti
érték található a megyei értékárban, a javaslatok pedig folyamatosan érkeznek. A
Kincseink-Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Öröksége elnevezésű értékdíjak ebben az
évben is átadásra kerültek a Megyenapon, mellyel sikerült hagyományt teremtenünk.
A Földművelésügyi Minisztérium HUNG-2017 kódszámú pályázati felhívásra
benyújtott pályázatunk elbírálása folyamatban van, arról értesítést egyenlőre még nem
kaptunk. (A megpályázott összeg a maximálisan elnyerhető 2.000.000,-Ft volt.)
Megállapítható, hogy a hungarikum törvény négy évvel ezelőtti elfogadása nyomán
megyénkben is sikeresen elindult az értékfeltáró mozgalom. Kérjük a tisztelt
közgyűlést, hogy a bizottság 2017. évi I. félévi tevékenységéről készült beszámoló
elfogadására.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A beszámolót két bizottságunk
véleményezte. Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. Bizottságunk 10 egybehangzó igen szavazattal a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az Ügyrendi és
Mandátumvizsgáló Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: Tisztelt
Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Bizottságunk is egybehangzóan 8 igen szavazattal
támogatja a határozati javaslat elfogadását.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Csiger Lajos frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Csiger Lajos frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt bizottság. Egy rövid
hozzászólást szeretnék tenni, hiszen tagja vagyok ennek a bizottságnak, amely egy 7
fős bizottság, és elég sokat kell hála Istennek üléseznünk. Azt látván, hogy a
települések, akik az értékeiket szeretnék felvenni a Megyei Értéktárba mennyire
agilisak, mennyire nagy lendülettel végzik a munkájukat, nekünk is így kell
végeznünk, és ezekből a beszámolókból ez talán nem jön ki, de ezek az értékek
nagyon fontosak az ott élőknek és nagyon fontosak nekünk is. Arra tudnám biztatni
azokat, akik településükön ilyen Értéktárat létrehoztak, vagy létre kívánnak hozni,
vagy még nincsen és meg kellene tenni, hogy bátran javasolják az értékeket a helyi
Értéktárba, és innen van lehetőség az Országos Hungarikum Bizottsághoz is
felterjesztéssel élni, amivel már most két esetben éltünk. Én úgy gondolom, hogy sok
tartalék van ebben, és úgy látom, hogy a Megyei Közgyűlésnek az egyik fontos
tevékenysége ez az Értéktár tevékenység, hiszen ennek nincsen gazdája. Ennek mi
vagyunk a gazdái, és azt gondolom, hogy a jövőben ezt a tevékenységet propagálni
kell, és jobban ki kell terjeszteni, és így tudunk segíteni a településeknek a saját
hagyományukat, értékeiket megőrizni, amely nem kell mondanom milyen fontos a mai
világban. Úgyhogy én csak azt kívánom, hogy mindenki, aki nem is bizottsági tag,
próbáljon ebben tenni, mert ez a tevékenység a lakosság szemében egy nagyon fontos
tevékenység. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Más
jelentkezőt nem látok. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
22 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
közgyűlés elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
73/2017. (IX. 28.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2017. I. félévi
tevékenységéről.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2017. I. félévi
tevékenységéről szóló beszámolót, és az alábbi döntést hozza:
A Közgyűlés elfogadja a bizottság 2017 I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Felelős:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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Határidő: értelem szerint

5. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmiés Iparkamara elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 08. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirend tárgyalásánál az
előterjesztő Bihall Tamás Urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnökét, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek találja, egészítse ki a
tájékoztatót Elnök úr.
Bihall Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
elnöke: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A felméréseink szerint a nagyvállalatok
versenyképességi pozíciója jó, Európa szinten jó, a lemaradásunk a KV szektorban
van, ez még az országos átlaghoz képest is problémát okoz. Ezért ezzel a kérdéskörrel
kiemelten próbálunk foglalkozni a következő időszakban, hogy néhány elemet
megemlítsek: digitalizáció kérdésköre megkerülhetetlen, hogy ebben Magyarország és
a megye vállalkozásai lépést váltsanak. Ez nagy feladat, nagyon erős tájékoztató,
fejlesztő, képző feladatcsomag.
A második kör a képzés, azzal összefüggésben is, hogy szakemberhiány van, tehát
látható, hogy a legelmaradottabb területeken is a konkrét szakmai tudás esetenként
hiányzik a vállalati fejlesztésekből. Ez azért is nagyon érdekes Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében, mert itt megyei szinten 35 ezer munkanélküli van, lehet 1-2 ezret tévedek,
és 35 ezer közmunkás, az egy 70 ezres bázis van, ez mondjuk éppen annyi mint a
Dunántúl egésze. Van egy puffer, ugyanakkor azt látjuk, hogy a Foglalkoztatási
Paktumokban fog problémát okozni. A bevonható és versenypiacon helytálló
szakemberek köre az messze nem lesz ennyi, úgyhogy ez problémát fog generálni.
A harmadik dolog pedig a fejlesztési politika, aminek itt is volt napirendi pontja,
remélhetőleg a következő években is folyni fog, mind a települések, mind a vállalatok
életében. Technológiai fejlesztések nélkül, innovációs eredmények bevezetésének
hiányában ez a fajta növekedés versenyképesség státusz nem lesz elérhető, a Kamara
ebben érdekelt. Elmúlt évben egy tisztújítás történt a Kereskedelmi és Iparkamarában,
megítélésem szerint egy nagyon konstruktív a saját szakmájukat magas szinten
képviselő vállalkozók alkotják ezt a testületet és azt remélem, hogy a következő
években is segíteni fogja a megye gazdaságát és természetesen örömmel működünk
együtt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattal is. Kérem, hogy a
tájékoztatót használják, és amennyiben ezzel kapcsolatosan bármilyen észrevétel,
kérdés van, kolléganőmmel együtt állunk rendelkezésre. Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Elnök úrnak a szóbeli
kiegészítést. Köszönjük szépen a nagyon színvonalas beszámolót, nagyon sok
számadatot és táblázatot tartalmaz. Kérdezem a közgyűlés tagjait, akinek kérdése,
véleménye van, legyen szíves tegye meg. Szűcs Erika képviselőasszonynak adom meg
a szót.
Szűcs Erika Mária közgyűlési tag: Köszönöm a szót Elnök úr! Nekem egy kérdésem
volna Elnök úrhoz. Először is mélységesen egyetértek azzal, hogy komoly erőfeszítést
szeretne tenni a Kamara a KKV-k versenyképességének a növelésére, mert hát a
nemzetközi rangsorukban világosan látszik, hogy nagyon komoly tennivalók vannak.
A másik megjegyzésem pedig az lenne, hogy van ez a kötelező regisztrációs díj, amit
adók módjára be is hajtat a Kamara. De én nem látok arra vonatkozóan adatokat,
miután ezt célzottan vezették be, vagyis amikor a törvény megszületett megvolt, hogy
ez azért kell, mert ilyen és ilyen szolgáltatásokat fog a Kamara ezért cserébe nyújtani,
hogy akkor szembe lenne vele állítva hogy a szolgáltatások igénybevétele hogyan
alakult. Egyáltalán van-e elkülönítve bevétel és ennek a felhasználása egymással
szembeállítva, mert ez a regisztrációs díj mondjuk a versenyképességi programoknak
az egyik finanszírozója is, de szerintem ezt mindenképpen kommunikálni kell, ezért
kérdezem Elnök úrtól, ha egyszer egy vállalkozó ilyen kérdést tesz fel, márpedig
feltesznek, vagy véleményt nyilvánítanak akkor az ember tudjon valami értelmeset
mondani,mert jelen pillanatban nincs róla információnk. Köszönjük szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Csiger Lajos frakcióvezető
úrnak adom meg a szót.
Csiger Lajos frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés, Elnök úr.
Köszönjük szépen ezt a részletes anyagot. Azt gondolom, hogy Borsod Megyei
Iparkamara a megye gazdaságánál nagyobb súllyal van jelen itt az Országos
Iparkamarai területén, tehát sokszor hallunk országos ügyekben Bihall Tamásnak a
nyilatkozatairól, munkáiról. Azt gondolom, hogy ez a megyének csak jót tesz, hogy ha
ott ilyen beosztásokat, munkát végez. Úgy gondolom,hogy a KKV-s fejlesztésekről a
KKV-k támogatásáról kellene valami komolyabb anyagi invesztíció a digitalizáció
terén, akár a piacra jutás terén segítené őket. Remélhetőleg ennek megtalálják a
forrását, és ezzel tényleg fogunk haladni. Duális képzés kapcsán, nem tudom, hogy
most a legutóbbi változás, amikor a szakképző centrumok létrejöttek, akkor volt e
benne valami fennakadás, mi a legújabb jelenség, továbbra is megy e az a munka ami
elkezdődött, hogy a vállalatokhoz kihelyezett tanulók tényleg sokkal több gyakorlati
tapasztalatot tudnak szerezni, mint az eddigiekben, illetve vannak az én körzetemben
is olyan szakképző iskolák, amiket az egyház vett át. Attól, hogy itt ilyen magas a
„munkanélküliség” Dunántúlhoz képest, attól megjelent már itt is a munkaerőhiány
nagy területeken és ez a képzésre is feladatokat ró. Köszönöm szépen a tájékoztatást,
és hogyha a duális képzéssel kapcsolatosan hallhatnánk néhány szót azt
megköszönném. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, más jelentkezőt nem látok.
Elnök úrnak adom meg a válaszadás lehetőségét.
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Bihall Tamás, BOKIK: Köszönöm a kérdéseket. A versenyképesség számos
rendezvényünknek lesz a témája az év hátralévő részében. Ha megalakult a
versenyképességi tanács, több tagját is idehívjuk, hogy beszéljünk erről, hogy az
elméletek, az elvek és a döntések hogyan fognak a vállalatok életében megjelenni. Két
programot szeretnék megemlíteni. Modern vállalkozások programja, ezt a Kamara két
éve végzi, két évvel meghosszabbították ezt a programot, melynek lényege, hogy
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében több ezer vállalkozást érünk el közvetlenül, és
készítünk fel arra a váltásra ami fejlett informatikák, eszközök elsajátítását jelentheti.
Ez egy nagyon sikeres program, remélem, hogy ez meg is hozza az eredményét.
A Széchényi Kártyát is meg kell említenem, hiszen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
mintegy 80 milliárd Ft került kihelyezésre, és a napokban történt az a bejelentés
Miniszterelnök részéről, hogy 100 millió Ft-ra emelték az igénybevehető
hitelmaximumot. Ez már egy olyan nagyságrend az összes termék esetében, hogy
valószínű, hogy nem csak a legkisebbek, hanem már a középvállalkozások
ingerküszöbét is eléri. Nagyon erőteljesen dolgozunk azon, hogy a megyei
nagyvállalatok integrátori pozíciójához minél több vállalkozást tudjunk kötni. Egy
programot indítottunk, ahol Nagyváradhoz viszünk el érdeklődő, beszállításra
alkalmas cégeket. A következő héten a MOL Petrolkémia Zrt. korábban Tiszai Vegyi
Kombináthoz megyünk, annak reményében, hogy az odalátogató cégek munkát,
feladatot, együttműködést kapnak a nagyvállalatoktól. Bosch, Takata és más saját
tulajdonú cégek vállalkoznak, hogy ezt a programot szeretnék tovább folytatni. A
versenyképességről nyílván minden évben kell majd beszélni. Remélem, hogy
eredményekről is, a jelenlegi pozíciókhoz képest be tudunk számolni. A regisztráció az
egy 2012-es törvény, azt jelenti, hogy Kamarák a Kereskedelmi és Iparkamara és az
Agrárkamara is, minden hozzájuk tartozó vállalatot vállalkozást regisztrálnak, ez a mi
esetünkben a beszámolónk 25. oldalán van számszerűen megjelenítve. 34-35 ezer cég,
nagyjából, egészéből 30-31 cég aki eleget tesz a bevallási és fizetési kötelezettségének.
Vállalkozónként és évenként 5000 Ft-ot jelent, de a törvény világosan meghatározza,
hogy melyek azok a feladatok amelyekkel a Kamara az 5000 Ft-ért megdolgozik. Ez a
pályázatfigyelés, gazdasági tanácsadás, üzletmenet segítés amelyet internetes felületen
végzünk. Azt remélem, hogy az internet segítségével a rendezvényeink többségére
értesítjük akár célorientáltan a vállalkozásokat. Ez egy nagyon fontos terület, bár egy
sajátos kettősséget tartalmaz, a regisztráció nem összekeverendő a kamarai tagsággal
2000 kamarai tagvállalatunk van, akik kamarai tagdíjat fizetnek. A regisztrációs
bevételünk kb.140-150 millió Ft/ év, ez nem egy kis összeg, ezeknek jelentős részét a
szolgáltatásokra fordítjuk, illetve azokra a fejlesztésekre, irodákra, infrastruktúrára,
személyzeti, személyi kérdések megoldására ami ahhoz szükséges, hogy egy ilyen
nagy vállalati csoportot ki tudjunk szolgálni. A regisztrációs kérdéskört valószínű a
következő években át fogjuk gondolni, azt gondolom, hogy nagyjából egészéből bevált
rendszer, de látni kell, hogy Nyugat-Európában a Kamarák azért olyan erősek, mert
kötelező tagság van, a regisztráció az egy kvázi kötelező tagság. El fogunk erősen
gondolkozni, a politikai döntéshozókkal el fogunk beszélgetni, hogy Magyarországon
megérett a helyzet arra, hogy a kötelező regisztrációt kötelező tagság váltsa fel.
A duális képzés az egy kiemelt kamarai feladat, Csiger képviselő úr, ha figyelt akkor
nagyon örülök. Gyakran próbálunk szerepelni, hogy a magyar embereket a szakképzés
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és a képzés szereplőit elérjük, meggyőzzük. Ez a folyamat egyre erőteljesebben zajlik.
Azt gondolom, hogy a Kamarának ebben igen komoly feladatai vannak, és lesznek.
Azt tudom elmondani, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye nagy megye, de egy olyan
megye, ahol az országos átlaghoz képest több beiskolázás történik a szakképzés
folyamatában, ez a társadalmi összetételből is következik. Budapesthez képest
lényegesen rosszabbul áll, a vállalatok vállalkoznak a duális képzés lebonyolítására,
hisz a munkaerő utánpótlás legbiztosabb hosszú távú eszköze, ha tanulókat
foglalkoztatnak. Nincsenek alternatívái, ez a folyamat gyakorlatilag Magyarországon
régóta folyik, és azt remélem, hogy egyre jobban kiteljesedik. Van egy demográfiai
apály, és ezt a kevesebb gyereket okosan kell motiválni, hogy minden gyerek a
számára alkalmas iskolába kerüljön. Ebben Magyarországon van torzulás, ennek
kapcsán van vitánk, szakmai vitánk, esetenként méltatlan vitánk is. De azt gondolom,
hogy a Kamara helyesen teszi, ha megpróbálja felhívni a pályaválasztó családok,
gyerekek figyelmét, hogy ma egy jó szakma felér egy diplomával, ez egy kamarai
szlogenünk és egy biztos megélhetést, jövőképet ad, ami abszolút nem zárja ki a
továbbtanulás lehetőségét sem. Ezt a módszert, munkát folytatjuk, végezzük,
egészéből rendbe vagyunk a fenntartó centrumok területeivel, illetve az egyházak is
egyre inkább megértik, hogyha szakképző intézményt vesznek át, akkor a duális
képzés az az irány. A Kamara meghatározza, hogy melyek a hiányszakmák, melyek a
kevésbé fejlesztésre érett szakmák. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Elnök úr. További kérdéseket
nem látok. A tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
közgyűlés tagjait szavazzunk a tájékoztató tudomásul vételéről.
22 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
közgyűlés elfogadta, tudomásul vette a
tájékoztatót.

6. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről
Előterjesztő:
Dávid Ilona, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. elnökvezérigazgatója,
Pelcz Gábor, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
vezérigazgatója
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálhatók a
Mellékletek között 09-10. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm

az előterjesztő képviseletében Ignácz László Urat, az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. műszaki főigazgatóját, megbízott forgalmi főigazgatót
és Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató urat, továbbá
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az előterjesztő képviseletében Vizi Zsolt Urat, a MÁV Zrt. Beruházás lebonyolító
igazgatóját, Garamvölgyi Mihály Urat, a MÁV Zrt. Pályavasúti területi
igazgatóját, valamint Bakos Csaba Urat, a MÁV-START Zrt. Területi
személyszállítási és vontatási igazgatóját.
Felkérem először Ignácz László Urat és Kocsis Tibor Urat, majd azt követően Vizi
Zsolt Urat, Garamvölgyi Mihály Urat, illetve Bakos Csaba Urat, hogy amennyiben
szükségesnek találják, akkor egészítsék ki a tájékoztatót.
Akkor az előterjesztők részéről nincs szóbeli kiegészítés.
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 10 egybehangzó igen szavazattal a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Területfejlesztési
Bizottság, elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr, közgyűlés.
Bizottságunk ülésén mind a két előterjesztő viszonylag részletes kiegészítést tett az
anyaggal kapcsolatosan és kérdések is hangzottak el a kérdésre megkaptuk a
válaszokat, úgyhogy mi ott gyakorlatilag megtárgyaltuk a napirendet és épp ez talán a
bizottsági munkának a lényege, hogy a konkrét, részletekbe-menő kérdések ott
hangozzanak el és ott kapjunk rá választ. Úgyhogy mi mind a két beszámolót
tudomásul vettük, és ajánljuk a közgyűlésnek is tudomásul vételre is. Köszönöm
szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Jámbor Márknak adom meg a szót.
Jámbor Márk közgyűlési tag: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés
tisztelt előterjesztők. Nekem a MÁV-os anyaghoz lenne pár észrevételem. A tavalyi
előterjesztésben a Mezőkeresztes-Mezőnyárád és Hernádnémeti-Bőcs állomások
buszfordulói, mint aszfaltozott terület lettek megjelölve, illetve az idei anyagban is ez
a terület kapott aszfaltozást, nem tudom, ez hogy sikerülhetett.
Illetve van egy ilyen szóösszetétel, hogy 48 rendszerű felépítménnyel rendelkező
hagyományos pálya, hogyha ezt az anyagban a laikus embereknek el kellene
magyarázni, márpedig a többségünk nem szakember. Úgy kellett volna
megfogalmazni, hogy 48 kg/folyóméter rendszerű. 1 m sínszár 48 kg-ot takar, illetve a
beszámolóból hiányzik, úgy mint tavaly a munkavállalók helyzete, szeretném, ha erről
pár mondatot ejtenénk. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Hallgassuk meg az összes
kérdést, és utána egy csokorban majd a válaszadást. Káli Sándor képviselő úrnak adom
meg a szót.
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Káli Sándor közgyűlési tag: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Én úgy gondolom,
hogy az anyag megítélésénél jelentős különbségek vannak azok véleménye között,
akik használják a tömegközlekedési eszközöket, akik mint itt a jelenlévők döntő
többsége elolvassa ezt az anyagot. Én a történelemben szeretnék egy kicsit
visszamenni. Az anyag kitér arra, hogy vannak érdekellentétek az ÉMKK és a MÁV
között. Hagy kérdezzem meg, hogy megálltak azok a fejlesztési kísérletek, amelyek az
elővárosi vasútforgalom és a párhuzamosságok felszámolására irányultak. Gondolok
itt arra, hogy például logikusnak tűnne észak-Borsodban egészen Ózdig egy gyors
vagy gyorsított elővárosi forgalom, aminél azt képzelem el egyébként, talán nem is a
bécsi, de mondjuk, a Budapest környéki járművek közlekednének és kiváltanánk azt,
ami jelentős probléma az ÉMKK-nál is, hogy nagyon elöregedett a járműállomány és
ezeket a párhuzamos közlekedési részeket lehetne használni, hogy az ÉMKK
elsősorban ráhordó funkciókat végezne. Annak idején erre miniszteri biztos is volt, aki
ezzel is foglalkozott. Nem tudom ezekkel az anyagokkal mi lett.
A másik dolog az, gondolom, hogy nem én vagyok az egyetlen a korom miatt el tudom
mondani, hogy én úgy emlékszem 74-ben, amikor először a munkahelyemről
Budapestre közlekedtem akkor 1 óra 48 perc volt az InterCity-nek a közlekedési ideje.
A problémám az, hogy az anyag is érinti, hogy például azt a bizonyos 120 km/ óra
sebességet elérni azért sem lehet, mert a lignit szállítás súlyosan károsítja a pálya
állapotát. Én most csak ilyen költőien kérdezem, ez akkor azt jelenti, hogy nem is lehet
csökkenteni hosszabb távon sem, belátható időben sem, mert amennyit a MÁV a pálya
állapot javítására fordít, azt gyakorlatilag mindig a pályaterhelése ugyanarra a szintre
viszi.
A másik pedig az anyagban van egy sokakat érinthető dolog, ha InterCityvel
közlekedik valaki, akkor az egyik probléma az, hogy hol lehet mondjuk Miskolc
Tiszain parkolni. Nekem a javaslatom az, hogy miután a gyerekeimtől megtanultam
azt, hogy hol lehet MÁV területen parkolni, hogy talán ha a MÁV ezt általánosítaná és
megpróbálná növelni. Jó lenne, de az Önök hatáskörén túl van ha a főváros is
foglalkozna azzal, hogy mi újság van az úgynevezett Park and Drive-val nincs újság
ezzel kapcsolatban. Ebben vagyunk mérhetetlenül lemaradva.
Még egy sérelem, amit azt hiszem, hogy Pasztorniczky István képviselő úr is
elmondott, amikor megérkezik Budapestre miért kell nekem egyes, kettes esetleg a
hármas külső vágányra érkezni, valamikor még bemehettem a 7-re is, mondjuk voltak
ilyenek is. Ez a nemzeti önbizalmamat is sérti, az meg végképp, hogy fel kell szállnom
egy szlovák vonatra, ha meg akarok inni egy kávét. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Pasztorniczky
István képviselő úrnak adom meg a szót.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés, tisztelt
előterjesztők. A bizottságban kaptam válaszokat az észrevételeimmel kapcsolatba, de
részben megismétlem a jegyzőkönyv kedvéért, másrészt meg azért, mert közügyek.
Először is azonban üdvözölném azt a munkát, ami hála Istennek elkezdődött és nem
fog megtorpanni a Mezőzombor-Sátoraljaújhelyi vonal felújítása és villamosítása
reméljük 2019 végére megvalósul,és egy órával hamarabb utazhatunk. Ezzel

30
kapcsolatban is volt kérdésem, amire pozitív választ kaptam, ami legalábbis a
kezdeményezést illeti magyar részről, a szlovák hálózathoz való csatlakozással
kapcsolatban. Azonban idetartozik még az anyagban szereplő állítás, hogy
Sátoraljaújhelyen határátmenetben zajlik személyi forgalom. Hát ez téves, jelenleg
legalább is az Elvira szerint vagy Kassa-Miskolc érintésével 4,5 óra vagy csak
Nyíregyháza érintésével 7 óra alatt lehet megtenni azt az 1 km-es távot. Nyílván nem a
városon belüli forgalom szempontjából érdekes ez, hanem a turizmus szempontjából
lenne fontos, hogy ténylegesen működjön ott személyi forgalom.
Szintén a jegyzőkönyv és a közvélemény miatt ismétlem meg és hívom fel a figyelmet
arra a sajnálatos és elfogadhatatlan diszkriminációra, amit személyesen tapasztaltam.
Arról van szó, hogy az online jegyértékesítésben vásárolt nemzetközi menetjegyet
sajnálatos módon, a megyében egyetlen egy terminálon sem lehet kinyomtatni,
legközelebb Sátoraljaújhelyhez vagy Miskolchoz Füzesabonyban lehet kinyomtatni,
vagy budapesti állomásokon. Ez nem méltó az ország második legnagyobb
megyéjéhez ez hátrányos megkülönböztetés. Szenvedünk elég sok hátránytól is
egyébként. Én kérem akár az elnök urat is ennek helyzetnek a megszüntetését
igyekezzünk közös erővel elérni, legalább Miskolcon lehessen kinyomtatni a
nemzetközi menetjegyeket, még ha ez nem is tömeges igény, én sajnos így jártam,
végül is Budapesten sikerült.
Van egy másik diszkrimináció az anyagban, ami szintén megyei lakosként vagy vidéki
lakosként engem személy szerint is bánt. Le van írva, hogy az InterCity vonatokon
kívül csak a Budapest elővárosi forgalomban biztosított a wifi szolgáltatás. Azt
gondolom, hogy nem vagyunk másodosztályú állampolgárok, ugyanannyit fizetünk a
vonatjegyért, mi is mint a budapesti elővárosi forgalomban közlekedők, tehát megillet
minket is ugyanaz a színvonalú szolgáltatás. Ez is olyan közérdekű téma, amiben akár
a közgyűlésnek is fel kellene lépni.
Szintén a megyénkkel kapcsolatban javasoltam azt a fejlesztést, ami kapcsolódik
képviselőtársam felvetéséhez, a bizottságban is elmondtam, hogy a Keletipályaudvarra szintén a megyénkbe induló vonatok honnan indulnak. Sajnos a külső
vágányokról általában, és olyan is volt már, átutazóban Dunántúl felé, külső vágányra
megérkezve, már az indulási külső vágányhoz körbe kellett vágtatni vagy fél km-es
távolságot, hogy az ember elérje a csatlakozást. Ezzel kapcsolatban lenne a kérdésem
az előterjesztők felé, mint fejlesztési javaslat és kérem tolmácsolják, hogy ma már nem
különlegesség a mozgójárda beépítése, ami mondjuk az aluljáró feljáró és a külső
vágányok peronszélessége miatt megvalósítható lenne akár még ebben a választási
ciklusban, akár még egy kampányberuházásként is, ellenzék is támogatná.
Még egy javaslatom volt, menetrendi javaslatom. Ezt pedig arra vonatkozott, hogy
sajnálatos módon a Miskolc felé közlekedő InterCity vonatok nem állnak meg
Gödöllőn, ami egy egyetemváros, így az ott tanuló diákok nem tudják igénybe venni
az InterCity vonatokat. Pontosítás az lenne, kérem, hogy javasolják a
menetrendszerkesztők felé, hogy a pénteki napokon Miskolc irányba, illetve Budapest
irányba az InterCity vonatok álljanak meg Gödöllőn, az a 2 perces megállás nem
borítaná fel a menetrendet illetőleg beilleszthető.
Ha egy pici időm maradt, bár nem tömegközlekedés, de érinti a tömegközlekedést.
Bükkábrány-Visonta közötti lignitszállítás, ami miatt a 120 km/órás sebesség nem
elérhető, álom marad, a fokozott extra terhelés miatt, hát én azt gondolom, hogy az
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extra terhelés extra bevételt is hoz a vasútnak, amit azonban arra a pályaszakaszra
kellene fordítania, de sajnos a beszámoló szerint, ez valamikor a jövő zenéje lesz. Ez
mindenkit érint, mert a személyvonatok csak lassabban tudnak közlekedni.
Megemlíteném, a térkép ugyan nem tartalmazza, ami az anyagban szerepel, de létezik
Záhony és Dél-Spanyolország- Giblaltár nevezetű állomás közötti RFC 6-os vasúti
folyosó, ami egy európai vasúti folyosó, egy kiemelt vonal. Sajnálatos módon ezen a
vonalon Záhonyon kívül, egész Kelet-magyarországi térségben csak Debrecenben van
egy terminál, holott érinti a megyénket ez az európai közlekedési folyosó, tehát ez egy
javaslat magunknak is, akár hogyha a fejlesztési célokba valamikor sikerül beemelni,
hogy legalább a megyében is legyen olyan vasúti terminál amilyen Debrecenben van,
ami a kombinált szállítási módok igénybevételét lehetővé teszi. Ennyivel szerettem
volna kiegészíteni a korábban elmondottakat. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úrnak a kérdését.
Kérdezem, hogy az előterjesztők képviseletében ki kíván először kezdeni. Vizi Zsolt
parancsoljon.
Vizi Zsolt (MÁV): Köszönöm. Tisztelt Közgyűlés, Elnök úr köszöntöm Önöket. Mint
már az elmúlt években is jellemzően megpróbáljuk megosztani egymás között a feltett
kérdésekre a válaszokat. Én elsősorban a MÁV Zrt-t érintő kérdésekre próbálok
reagálni, és ezt követően igazgató úr a START oldalát, a személyszállításra vonatkozó
kérdésekre fog választ adni. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy lényegesen
kevesebb kérdés érkezett a stratégiai fejlesztésekkel kapcsolatosan, mint a
személyszállítással. Ezért aztán megpróbálok röviden válaszolni.
Örülök annak, hogy képviselő úr gyakorlatilag a számokból levezette azt, hogy a 48-as
rendszer az a vágány rendszerére vonatkozik, és ténylegesen a vágányban lévő sínnek
a folyóméter súlyát jelenti. Ez egy szakmai kifejezés. Azt hittük, hogy egyértelmű, de
úgy tűnik, hogy ezek szerint vágányról beszél. Azt mondja, hogy 48-as rendszerű azt
mondja, hogy 54-es rendszerű vagy ma a legújabb szerkezeteink a 60-as rendszerűek,
azok tényleg azt jelentik, hogy a sín, ami a betonaljakon van 48 vagy 54 kg-os és
természetesen ezek azt is befolyásolják, hogy milyen igénybevételeket bírnak ki, és
milyen terheléseket lehet rajtuk elérni. A mai világban nagyjából arra törekszünk,
hogy 48-as rendszerű felépítmények kerüljenek kivezetésre Magyarországon, mert már
gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Európában csak Magyarországnak gyártanak a
gyártók 48-as rendszerű sínt, nyílván ennek az ára is, emiatt miután már nem
versenyképes, jelentősen változik. Arra törekszünk, hogy felújításaink, beruházásaink
során ezeknek a helyére már a korszerűbb, járatos rendszereket használjuk.
Káli úr feltette nekem már tavaly is ezt a kérdést, hogy nagyjából 74-ben ugyanannyi
idő alatt tudott eljutni, mint ma. És akkor azt válaszoltam, és most is csak azt tudom
válaszolni, hogy ez a vonal 1974-ben épült meg, azóta felújítások vannak rajta,
természetesen arra törekedtünk, hogy bizonyos szolgáltatási színvonalon azért tartani
lehessen a menetidőt, és amit ugye előző éven elmondtam történt olyan
beavatkozásunk, hogy a jobb vágányba 36 km-t teljesen átépítettük a legkorszerűbb
technológiával így ott vissza tudtuk állítani a 120 km/órás sebességet. Ezért jellemzően
az InterCity közlekedése ezen a vonalon zajlik így ott a menetidő gyakorlatilag 29
percet tudott javulni. A bal vágány állapota sajnos a rendkívüli komoly teherforgalom
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miatt mondjuk azt, hogy rosszabb, mint a jobb vágány. A bal vágányon a
teherforgalom, jobb vágányon meg a személyszállítás történik. Egy kicsivel tudtunk
elérni kedvezőbb feltételeket és a menetrendszerűségünk jelentősen javulni tudott.
A 80 C vonal a Mezőzombor – Sátoraljaújhely kapcsán, én mikor legelőször jöttem ide
4 évvel ezelőtt akkor mondtam, hogy van egy ilyen fejlesztési célunk, és nagyon
örülök annak, hogy ez a program magában beérett. Azt gondolom hogy a MÁV saját
forrásokat használt fel annak érdekében, hogy a villamosításnak meglegyen az a
hozadéka ami igazából azt eredményezte,amit képviselő úr is megemlített, hogy kb. 3
órán belül el lehet érni, amennyiben a villamosítási program befejeződik Budapesttől
Sátoraljaújhelyig. Azt gondolom, hogy 3 órás időtartam azért már elég komoly
versenyképességet mutat a személygépkocsis közlekedéssel. Én Budapestre járok fel
minden héten hétfőn és pénteken jövök vissza. és azt tudjuk, hogy Budapestig ki
tudjuk számolni mennyi az időt, de Budapesten ez nehezebb. Azért ezt a vonat, ami
bemegy a város szívébe, versenyképessé tudja tenni. És a program befejeződik, én azt
gondolom, hogy ezt már semmi nem tudja megakadályozni. A kivitelezési munka
elkezdődött, a kivitelezési szerződés megköttetet. A forrás, aminek alapja az Uniós
forrás, az rendelkezésre áll, és azt feltételezzük, hogy semmi olyan havária helyzet
nem következhet be, ami ennek a szerződésnek teljesítését megakadályozná. 2019
nyarára gyakorlatilag ott a villamos vontatással elindulhatna a forgalom, ami ebben
egy jelentős eredményt fog produkálni, hogy ennek a vonalnak már most
Olaszliszkától Mezőzomborig 100 km-es pályasebességre engedélyezett vonalszakasza
van, és ha befejeződik a program, akkor Sátoraljaújhely-Mezőzombor 100 km/órás
pályasebességre lesz alkalmas, és ez azt jelenti, hogy már önmagában csak ezen a 45
km-en jelentős időcsökkenés fog bekövetkezni. Én kb. ennyit szerettem volna. A
személyszállítással kapcsolatosan igazgató úr fog válaszolni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen. Bakos Csaba úr.
Bakos Csaba (MÁV): Tisztel Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Két kérdésre is egyszerre
szeretném a választ először megadni. A gödöllői megállással kapcsolatos kérdésre, és
a Volánnal kapcsolatos és párhuzamos közlekedéssel kapcsolatos észrevételre.
A menetrendek nem a MÁV START-tal és a Volánnal közösen együttműködve
készülnek,a
teljes
kidolgozását
2017.
áprilisától
már
a
Regionális
Közlekedésszervezési Irodák végzik. Borsod megyére vonatkozóan a debreceni
székhelyű Észak-kelet – Magyarországi Regionális Közlekedési Szervezési Iroda
koordinálja. Ezeknek az irodáknak kistérségenként megvannak az egyeztetései, ahol
részt vesznek a kistérségi képviselők, a Volán és a MÁV-START képviselői is. Itt
alakul ki, itt kerekedik ki, az a menetrend, amit a Magyar Állam megrendel a MÁVSTART Zrt-től, mint szolgáltatótól.
A MÁV-START Zrt-nek 2023. december 31-ig van jelenleg érvényes közszolgáltatási
szerződése.
Nemzetközi menetjegy online megrendelésével kapcsolatos problémára szeretném azt
a tájékoztatást adni, hogy valóban fenn állt, és valóban fenn áll még egy rövid ideig ez
a probléma, amit képviselő úr jelzett. A szakemberek, a számítástechnikai
szakemberek az automatákat, ezeket az úgynevezett etikett kiosztókat folyamatosan
állítják át az egész országban, annak megfelelően vannak meghatározva, hogy hol
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tudjuk átvenni a kiosztókból a menetjegyeket. Borsod megyében egyébként
Miskolcon, Szerencsen, Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon vannak ilyen kiosztók.
Nem kell most már sokat várni, pár héten belül ezek a kiosztók is át lesznek állítva
arra, hogy a nemzetközi menetjegyeket is ki tudják szolgáltatni.
Wifiről említett még képviselő úr néhány gondolatot. Valóban az InterCity járatain
már mindenütt biztosítottak a wifijeink. illetve azokon a motorvonatokon, amelyek a
hálózaton közlekednek. A legtöbb motorvonat valóban Budapest elővárosban
közlekedik, de mi is rendelkezünk már 1,5 éve 16 motorvonattal itt Miskolcon, és
ebben a 16 motorvonatban, ami jellemzően „www” néven terjedt el, ebben
működőképes már a wifi. A járműveinkkel kapcsolatban, hagyományos 27 db IC
kocsival állunk rendelkezésre utasainknak, és 10 db 2., 3. generációs kocsiinkkal, amik
szintén teljes mértékben fel vannak szerelve wifivel, és ezek közlekednek MiskolcBudapest, és tágabb körben Budapest-Miskolc- Nyíregyháza-Debrecen- Szolnok és
újfent vissza Budapest irányába. Néhány évvel ezelőtt a szlovák fél elzárkózott attól,
hogy kishatár forgalomba legyenek vonataink Szlovákia és Magyarország között, így
valóban megszűnt sátoraljaújhelyi kishatár forgalom, így vasúti személyszállítás
jelenleg nincs. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. MÁV részéről hallottuk.
Érdeklődöm, hogy az ÉMKK részéről kíván e valaki válaszadással élni. Köszönjük
szépen. Pasztorniczky István képviselő úrnak adom meg a szót.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen. Két perces hozzászólásban
azért kértem szót, mert egyrészről a MÁV részéről a munkavállalókról, munkabérekről
nem esett szó, amit képviselőtársam felvetett. Másrészt viszont én szeretném kiemelni
az ÉMKK-val kapcsolatban azokat a pozitív megállapításokat, amiket a bizottságban
hallottunk. Részben a munkabér emelkedéssel kapcsolatban 18-33 %, ami a megyei
gépjárművezetők bérének a lemaradását igyekezett megszüntetni, azt gondolom
nagyon pozitív hír volt. A másik pedig a fejlesztésekkel kapcsolatban az új járművek
beszerzésével szintén a megyénk a 3 megyén belül pozitív diszkriminációban részesül.
Ilyen is van, és valamelyest a lemaradásunkat szüntette meg. Ennyit szerettem volna
még elmondani. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Nem látok több
jelentkezőt. A két tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztatók tudomásulvételéről. Kérem először
az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. tájékoztatójáról a szavazást.
17 igen, 1 nem és 1 tartózkodással
tudomásul vettük.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzunk a MÁV Zrt. tájékoztatójáról.
18 igen, 0 nem és 1 tartózkodással
tudomásul vettük.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Uraim, köszönjük szépen a tájékoztatókat.

7. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turizmusáról 2016-ban és 2017.
első félévében
Előterjesztő:
Dr. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
vezérigazgatója
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 11. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Magyar Turisztikai Ügynökség átalakult, illetve
az egész turisztikai rendszer regionális módon működött, most központilag. Ezt a
viszonylag rövid tájékoztatót megküldték nekünk, de jelezték, hogy a mai
közgyűlésünkön nem tudnak részt venni. A tájékoztatót egy bizottságunk
véleményezte volna. Illetve fölvette napirendre.
Felkérem a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: A bizottságnak az
volt a véleménye, hogy átengedi ide a közgyűlésnek, ha ide eljönnek, de megint
nincsenek itt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Csiger Lajos frakcióvezető ügyrendi. Parancsolj
képviselő úr.
Csiger Lajos frakcióvezető: Igen, a mi bizottságunk is fölvette volna, ha jelen lett
volna valaki, de így nem tárgyaltuk, de benne volt a napirendünkben. Azt javaslom,
hogy most se tárgyaljuk, hogyha nincs kihez kérdést föltenni, napoljuk el a következő
ülésre, és valamiféle levelet fogalmazzunk már meg a megye részéről, hogy mi
fontosnak tartanánk ezt a beszámolót, és szeretnénk, ha valaki részt venne, akár ezt a
felettes felügyeleti szervnek is el lehetne küldeni. Nem tudom ez a Seszták Miklós
miniszter úr.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Igen az ő általuk létrehozott új szervezet.
Csiger Lajos frakcióvezető: Igen. Minisztérium vezetéséhez is meg kellene címezni
ezt a levelet. Azt javaslom, hogy ne tárgyaljuk, mint ahogy a bizottságok se tudták
megtárgyalni. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az én véleményem pedig az,
hogy tárgyaljuk meg, és legfeljebb ne fogadjuk el, mert annak sokkal nagyobb
hírértéke vagy üzenete van, mintha levesszük napirendről. A kérdés az, hogy ezen a 6
oldalon túl tudnak-e vagy akarnak-e további tájékoztatást adni, de döntsön a közgyűlés
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bölcs belátása szerint. Frakcióvezető úr azt javasolja, hogy vegyük le napirendről.
Szűcs Erika képviselő asszony, bár ügyrendit azonnal kell.
Szűcs Erika Mária közgyűlési tag: Akkor ügyrendibe. Én amellett lennék, hogy
tárgyaljuk meg és ne fogadjuk el, ezt én a bizottsági ülésen is kifejtettem.
Hozzászokott ez a testület ahhoz, hogy színvonalas előterjesztés, színvonalas
kiegészítés készül, és láttuk, hogy mi miért történik, miért lendült fel ÉszakMagyarországban a turizmus, mi a cél. Ez a KSH vonatkozó statisztikai kiadványának
a kivonata. Magunk is, én is tudok indexet számolni, bázis indexet, láncindexet,
mindannyian meg tudjuk csinálni. Ragaszkodjunk a tartalom színvonalához is. Én ezt
javaslom, hogy tárgyaljuk, és azt mondjuk, hogy vissza és legyenek szívesek egy
tisztességes előterjesztést csinálni.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Aros János ügyrendi.
Aros János közgyűlési tag: Köszönöm szépen Elnök úr. Én frakcióvezető úrhoz
csatlakoznék, hogy vegyük le és ne tárgyaljuk, ugyanis ebben a szűk keresztmetszetű
előterjesztésben, amit kaptunk, az adatok jók, tehát annak csúnyább üzenete lenne, ha
nem fogadnánk el egy ilyen előterjesztést, ne tárgyaljuk, kérjük, ragaszkodjunk, hogy
itt legyen valaki, akihez kérdést lehet föltenni és ezekre a kérdésekre választ is kapunk.
Nem más az ügyrendi javaslatom, ugyanaz, mint a Csiger Lajos frakcióvezető úré. Ne
tárgyaljuk.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Ügyrendi javaslatról fogunk
szavazni. Miután az eredeti napirendi pontokat elfogadtuk, a mostani levételhez nem
kell minősített többség, hanem csak egyszerű többség.
Kérdezem a közgyűlést, hogy akkor az ügyrendi javaslat eredményeként tárgyaljuk,
vagy ne tárgyaljuk. Aki igennel szavaz, az arra szavaz, hogy vegyük le, és ne
tárgyaljuk.
Köszönöm szépen. A közgyűlés 14 igen, 1
nem és 5 tartózkodással úgy döntött, hogy
a napirendi pontot nem tárgyaljuk meg.

8. Javaslat a „SZÉPHALOMÉRT” Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 12. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
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Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. A
„SZÉPHALOMÉRT” Alapítvány kuratóriumának elnöke, Monokné Farkas Ibolya
2017. szeptember 20. napján kelt levelében anyagi támogatásért fordult a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökéhez Széphalmi Jurkó László iparművész,
Miskolc Megyei jogú Város alkotó ösztöndíjasának Sátoraljaújhely településen
tartandó kiállítása költségeinek támogatása érdekében.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési
Központ 2017. évben hagyományaihoz híven megemlékezést tart az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc tiszteletére. A megemlékezés színvonalának emelése
érdekében felkérték Széphalmi Jurkó Lászlót, hogy a Kossuth Lajos Művelődési
Központ Zempléni Galériájában a megemlékezés tárgyához kapcsolódó alkotásaiból
rendezzen kiállítást.
Elnök úr 50.000,- Ft összeggel javasolja támogatni a kiállítás költségeit. Ehhez kérjük
a közgyűlés hozzájárulást.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot 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. 10 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a
bizottságunk.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
20 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
74/2017. (IX. 28.) határozata
Tárgy: a „SZÉPHALOMÉRT” Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „SZÉPHALOMÉRT”
Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés a „SZÉPHALOMÉRT” Alapítvány (3980 SátoraljaújhelySzéphalom, Kazinczy u. 268.; a továbbiakban: Alapítvány) részére 50.000,- Ft
támogatást biztosít, amelyet az Alapítvány kizárólag Széphalmi Jurkó László
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iparművész, Miskolc Megyei jogú Város alkotó ösztöndíjasának Sátoraljaújhely
településen az 1956-os Forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezett
megemlékezés keretében tartandó kiállítása 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.
Felelős:
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.
Felelős:
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: értelemszerűen

9. Javaslat az Actio Catholica Alapítvány támogatására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 13. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Az
Actio Catholica Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Kucsora Tamás Rezső 2017.
augusztus 21. napján kelt levelében anyagi támogatásért fordult a Borsod-AbaújZemplén Megyei Közgyűlés elnökéhez a 2017. november 11. napján, Taktaszada
településen megrendezésre kerülő „I. Katolikus, cigány pasztorációs konferencia”
elnevezésű rendezvény megvalósítására.
Az Actio Catholica Alapítványt magánalapítványként 2015-ben alapították. Négy
kiemelt tevékenységi területen működik: Papi utánpótlás nevelés, hitéleti tevékenység;
oktatás és hitoktatás, illetve karitatív tevékenység. 2015. őszén három városban –
Budapest, Miskolc és Debrecen – indítottak tradicionális közösségeikben hittan
oktatást az óvodás korosztálytól a felnőtt korosztályig.
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Elnök úr 80.000,-Ft összeggel javasolja támogatni a rendezvény költségeit, melyhez
hozzájárulást kér a közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Pénzügyi és
Társadalmi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi és Társadalmi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök úr,
tisztelt közgyűlés. Bizottságunk 10 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja
a közgyűlésnek.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni. Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
19 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
határozati javaslatot a közgyűlés elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
75/2017. (IX. 28.) határozata
Tárgy: az Actio Catholica Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta az Actio Catholica
Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Közgyűlés az Actio Catholica Alapítvány (3922 Taktaharkány, Kossuth utca
32..; a továbbiakban: Alapítvány) részére 80.000,- Ft támogatást biztosít, amelyet
az Alapítvány kizárólag a 2017. november 11. napján Taktaszada településen
megrendezésre kerülő „I. Katolikus, cigány pasztorációs konferencia” elnevezésű
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.
Felelős:
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás
aláírására.
Felelős:
Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
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3. A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős:
Dr. Kovács János főjegyző
Határidő: értelemszerűen

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Közgyűlésnek
zárt ülésen kell megtárgyalnia a következő kitüntető díj odaítélésre vonatkozó
előterjesztést, ezért ZÁRT ÜLÉS következik.
(A zárt ülést követően)

12. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Közgyűlés elején senki nem jelezte. Igen, Miklós
Árpád frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Miklós Árpád frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés. Én csak egy rövid
javaslatot szeretnék tenni, hogy vegyük fel a Megyeháza fejlesztési tervébe azt, hogy a
vezetékes szavazó készülékeket hosszú távon vezeték nélkülire cseréljük le. Ennyi.
Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Megfontoljuk a kérdést frakcióvezető úr, azt
gondolom, hogy nem olyan régen újítottunk, nincs talán 1,5 éve, hogy a kézben tartós
dologtól elköszöntünk. A mostani mikrofon állványokat egy pályázat keretén belül
sikerült beszereznünk. Van-e még egyéb felvetés?
Nem látok jelentkezőt. Köszönöm mindenkinek a mai munkát.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke

