III-1907-3/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2017. december 12. napján
15:30 órakor tartott rendkívüli 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
Bíró László
Budai Erzsébet
Dr. Csiba Gábor Tamás
Csiger Lajos
Demkó Dóra

8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

Távol:
Balla Gergő, Hocza Tamás Attila, Jámbor Márk István, Janiczak Dávid, Nyakó István,
Nyeste László, Szabó Roland, Szegedi Judit Katalin, Szűcs Erika Mária
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.
E. az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek képviselői
1. Miskolci Törvényszék
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

megjelent
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

nem
nem
nem

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

nem
nem
nem
nem

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Bánkuti Eszter osztályvezető, Czeglédiné Vitárius Ágnes
pénzügyi csop.vez., Tóthné dr. Majoros Mária, dr. Fedor Edit, Simon Gáborné
informatikus, Szigeti-Molnár Krisztina jegyzőkönyvvezető.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tisztelt képviselőtársak, javaslom kezdjük meg
mai munkánkat. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelettel köszöntöm a Közgyűlés megjelent
tagjait, valamint a Hivatal részéről megjelent munkatársakat!
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése határozatképes, mivel a 29 megyei önkormányzati
képviselőből 20 fő jelen van, az ülést megnyitom.
5 képviselőtársunk jelezte előre, hogy nem tud részt venni a mai Közgyűlésen. Szűcs
Erika, Janiczak Dávid, Jámbor Márk, Nyeste László és Szegedi Judit képviselők
igazoltan vannak távol természetesen.

Kérem, szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni. Jelenléti szavazást kérek. Kérem,
szíveskedjenek megnyomni az igen gombot.
19 igennel a közgyűlési tagok jelezték,
hogy jelen vannak. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően
teszek javaslatot a Közgyűlés napirendjére, így a következő napirendi javaslatom van:
1. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira
benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a döntés-előkészítő bizottság
(DEB) által meghozott döntések jóváhagyására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
2. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Megkérdezem, hogy a Közgyűlés tagjai részéről
egyéb napirendi javaslat van-e? Amennyiben van, kérem, szíveskedjenek azt
megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Kérem, szavazzanak az általam megadott napirendi pontokról.
19 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
napirendi javaslatot a Közgyűlés elfogadta.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
99/2017. (XII. 12.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. december
12-ei ülése napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. december 12-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira
benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a döntés- előkészítő bizottság
(DEB) által meghozott döntések jóváhagyására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
2. Egyebek

1.

Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira
benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a döntés- előkészítő
bizottság (DEB) által meghozott döntések jóváhagyására
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: Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták,
miután rendkívüli ülésen vagyunk. Felkérem Főjegyző urat, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
Nemzetgazdasági Minisztérium regionális fejlesztési programokért felelős helyettes
államtitkára 2017. december 1-jén, valamint 2017. december 11-én megküldte a
megyei önkormányzat, mint területi szereplő részére a 2017. október 16-i döntéselőkészítő bizottsági ülés írásbeli szavazással kialakított döntési javaslatait, és tartalmi
értékelés eredményét tartalmazó összesített táblázatokat. A táblázatban az Irányító
Hatóság a TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00014 azonosító számú pályázatnál jelezte, hogy
részükről elírás történt, a korábban küldött csökkentési javaslatuk helyett az eredeti
DEB javaslat szerinti támogatási összeget kéri figyelembe venni. Tekintettel arra, hogy
a pályázat ügyében a Közgyűlés a 90/2017. (XI.30.) határozatával már döntött, így a
határozat mellékletét módosítani szükséges.
A jogszerű döntéshozatal érdekében a Közgyűlésnek meg kell tárgyalnia a döntéselőkészítő bizottság javaslatait, és döntést kell hozni az azzal való egyetértés
tárgyában. Elnök úr javasolja, hogy a tisztelt Testület valamennyi esetben értsen egyet
a döntés-előkészítő bizottság döntési javaslatában foglaltakkal, a csatolt határozati
javaslatoknak megfelelően. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez tíz határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni az 1. számú határozati javaslat elfogadásáról,
amelyhez egyszerű többség szükséges.
17 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
határozati
javaslatot
a
Közgyűlés
elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
100/2017. (XII. 12.) határozata

Tárgy: a TOP-1.1.1-16-BO1 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése”
című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a
döntés- előkészítő bizottság (DEB) által meghozott döntések jóváhagyása
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 a jelen határozatának
mellékletében foglaltak szerint egyetért a döntés-előkészítő bizottságnak a TOP1.1.1-16-BO1 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázati
felhívásra benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában kialakított döntési
javaslatával.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal

melléklet a 100/2017.(XII.12.) határozathoz
Döntési javaslat
Sorszám

1

Támogatási kérelem száma

TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00001

Támogatási kérelem címe

Iparterület kialakítása Hernádkakon
gazdaságélénkítő és foglalkoztatásösztönző célok megvalósítása
érdekében

Támogatást igénylő neve

HERNÁDKAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megvalósítási
helyszín

Hernádkak

Igényelt
támogatás összege
(Ft)

A projekt
összköltsége (Ft)

450 000 000 Ft

450 000 000 Ft

Támogatási
arány (%)

100,00%

Költségcsökken
tés esetén a
Döntési javaslat
javasolt
támogatás
összege (Ft)
támogatásra javasol

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Szirmabesenyő

850 000 000 Ft

850 000 000 Ft

100,00%

elutasításra javasol

3 TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00007 Barcikai Ipari Park fejlesztés II. ütem Kazincbarcika Város Önkormányzata

Kazincbarcika

556 855 400 Ft

562 581 705 Ft

98,98%

elutasításra javasol

Sajókeresztúr

850 000 000 Ft

850 000 000 Ft

100,00%

elutasításra javasol

Szikszó

324 000 000 Ft

324 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

2 TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00003 Ipari Park fejlesztése Szirmabesenyőn

4 TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00009

5

Iparterület-fejlesztés
Sajókeresztúrban

ACÉLMAX Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

A vállalkozások versenyképességét
TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00010 javító valamint a foglalkoztatást
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
segítő Szikszói Ipari Park kialakítása

Indoklás / Megjegyzés

A létrehozandó iparterület működtetése a terület gazdasági
potenciálját figyelembe véve gazdasági kockázatot jelent. Bár a
tervezett fejlesztés illeszkedik a felhívásban, ITP-ben
megfogalmazott fő célokhoz, területi elképzelésekhez, azonban a
fejleszteni kívánt területek közelében számos jól működő
vetélytárs ipari park üzemel szabad kapacitásokkal.
Az ipari park, iparterület infrastruktúra fejlesztése csak részben
segíti elő a befektetések technikai és szakmai feltételeinek
jelentős javítását, az ipari növekedés fenntartását és a
betelepítettségének növelését. Az indikátor vállalás alacsony,
viszont az ehhez igényelt támogatás irreálisan nagy. Az üzleti
tervből kiderül, hogy a fenntartható, gazdaságos működtetés
belátható időn belül nem megvalósítható. A szomszédos
településeken lévő ipari parkok mind méretükben mind
infrasrtukturálisan kimagasló versenytársak.
Az ITP-ben szereplő területi lehatárolásnak megfelel, de mégis a
tervezett beruházás földrajzi elhelyezkedése miatt nem indokolt a
támogatás. A környezetében működő ipari parkok
kihasználatlansága, valamint közlekedési szempontból könyebb,
gyorsabb elérhetősége miatt sem megalapozott az igény.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a 2. számú
határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
17 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés a 2 számú határozati javaslatot
elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
101/2017. (XII. 12.) határozata
Tárgy: a TOP-1.2.1-16-BO1 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtott
támogatási kérelmek vonatkozásában a döntés- előkészítő bizottság (DEB) által
meghozott döntések jóváhagyása
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 a jelen határozatának
mellékletében foglaltak szerint egyetért a döntés-előkészítő bizottságnak a TOP1.2.1-16-BO1 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmek
vonatkozásában kialakított döntési javaslatával.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal

melléklet a 101/2017.(XII.12.) határozathoz
Döntési javaslat
Sorszám

1

Támogatási kérelem száma

TOP-1.2.1-16-BO1-201700001

Támogatási kérelem címe

„Élményoázis Bán-völgyében”- Ökoturisztikai
Látogatóközpont Dédestapolcsányban

Támogatást igénylő neve

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

2

TOP-1.2.1-16-BO1-201700002

„A Fenntartha-tó vízivilág” - Ökoturisztikai
Látógatóközpont Nyékládházán

Bükk-hegységi Megújuló Energiák
Iskolák Alapítványa

3

TOP-1.2.1-16-BO1-201700003

"SAJÓ VIZE ÖSSZEKÖT"- Fenntartható
turizmusfejlesztés Alsózsolca és Sajókeresztúr
településeken

ALSÓZSOLCA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

4

TOP-1.2.1-16-BO1-201700004

SZIRMABESENYŐ
Örökségturisztikai és kulturális rendezvényközpont a
NAGYKÖZSÉG
szirmabesenyői Szirmay-kastélyban
ÖNKORMÁNYZATA

5

TOP-1.2.1-16-BO1-201700005

Hagyományőrző Kézművescentrum létrehozása
Sárospatakon.

Kult-túra Közművelődési – és
Idegenforgalmi Fejlesztési
Alapítvány

TOP-1.2.1-16-BO1-201700007
TOP-1.2.1-16-BO1-201700008
TOP-1.2.1-16-BO1-201700011

Miskolc - Bogács turisztikai kerékpárút kialakítása
Harsány - Bogács szakaszon
Abaúj gasztronómiai hagyományainak turisztikai célú
bemutatása
"Csónakkal a Hernádon" - Egy folyó - négy falu vízi
turizmusfejlesztési projektje

BOGÁCS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
FORRÓ KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
FELSŐDOBSZA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT

6
7
8

Megvalósítási
helyszín

Dédestapolcsány

Nyékládháza

Igényelt
támogatás összege
(Ft)

400 000 000 Ft

450 000 000 Ft

A projekt
összköltsége (Ft)

400 000 000 Ft

450 000 000 Ft

Támogatási
arány (%)

100,00%

100,00%

Döntési javaslat

elutasításra javasol

elutasításra javasol

Alsózsolca

491 500 000 Ft

491 500 000 Ft

100,00%

elutasításra javasol

Szirmabesenyő

699 988 900 Ft

699 988 900 Ft

100,00%

elutasításra javasol

Sárospatak

62 376 150 Ft

62 376 150 Ft

100,00%

elutasításra javasol

Harsány

624 500 000 Ft

624 500 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Forró

170 011 200 Ft

170 011 200 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Felsődobsza

163 000 000 Ft

163 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

Indoklás / Megjegyzés
A projektjavaslat nem mutatja be kellőképpen az ITP-ben meghatározott célokhoz történő
hozzájárulást. Egyértelműen csak a 4. célhoz való illeszkedés vezethető le, azaz „Az egyedi
természeti és kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása”
A projekt nem járul hozzá kellőképpen a belső területi kiegyenlítődéshez:
- a tervezett projekt a 290/2014.(XI.26.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján
kedvezményezett járásba tartozó településen valósul meg,
- a tervezett projekt a 105/2015.(IV.23.) Korm. rendelet 2.sz. mellékletében nem szerepel,
azaz társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból nem kedvezményezett és jelentős
munkanélküliséggel sem sújtott település.
A projekt tematikusan vagy térségileg nem kellőképpen integrált, hálózatos jellege alacsony
szintű: nem több település összefogásával valósul meg. Így nem érvényesül azon térségi
elvárás, hogy több települést érintő, azok értékeinek, látnivalóinak, turisztikai
szolgáltatásainak megismerésére, igénybevételére ösztönözzön. Nem valósul meg térségi
turisztikai termékcsomagfejlesztés és a projekt nem teljesíti azon elvárást sem, hogy a
megyén belüli turisztikai helyszíneket összekötő, egy tematikára épülő turisztikai élmény utat
hozna létre.
Előzőekből következőleg a helyi szinten tervezett fejlesztés kevésbé járul hozzá a térség
gazdasági diverzifikációjához, a térségi gazdaság támogatásához.
A projekt helyszínének megközelíthetősége nem kellőképpen került bemutatásra: megjelenik
a tömegközlekedés részbeni hiánya (vasúti megközelíthetőség), a helyszín kerékpárúton nem
megközelíthető.
A projekt keretében nem tervezett kerékpáros turisztikai nyomvonal.
A projekt nem terjed ki a helyi, megyei értéktárba felvett értékek fejlesztésére.
A Területi Operatív Programból 2017. évben már 284.985.000 Ft támogatásban részesült a
Vízi és kulturális turisztikai fejlesztések Nyékládháza, Mályi, Muhi és Tiszabábolna
településeken című projekt. A Nyéki to területileg koncentrált egyidejű fejlesztése nem
indokolt tekintve, hogy a terület (tó) aktív turisztikai helyszínként lett pozícionálva annak
strandfejlesztésével így az öko turisztikai látogató központ nem illeszkedik a fejlesztési
irányelvekhez.
Továbbá megállapítható, hogy az évi 28 OOO fős látogató létszám irreálisan magas vállalásnak
minősül a hasonló jellegű intézményekkel összehasonlítva.
A fejlesztés tárgya nem rendelkezik elég turisztikai vonzerővel és a beruházás nem elég
indokolt a tervezett/várható eredmények ismeretében. A projekt nem kellő mértékben járul
hozzá a megyei területfejlesztési program vonatkozó indikátorainak teljesüléséhez. A
tervezett fejlesztés nem bír elég kimutatható gazdaságfejlesztési hatással az érintett
térségben.
A beruházás pontszerű, helyi jelentősségű, jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési
potenciált nem hordoz magában. Komplex turisztikai termékcsomag kialakítására nem nyílik
lehetőség. A fejlesztési igényt és szükségletet nem igazolják azok a társadalmi- gazdaságifoglalkoztatási folyamatok, melyek a település lehetőségeit meghatározzák. A fejlesztés
tárgya nem rendelkezik elég turisztikai vonzerővel és a beruházás nem elég indokolt a
tervezett/várható eredmények ismeretében.
A projekt közvetlen és közvetett gazdasági hatása kismértékű, a megyei indikátorokhoz nem
kellőképpen járul hozzá a beruházás. A gazdaságélénkítő hatás nincs kellőképpen kifejtve. Az
üzleti terv alapján a projekt gazdasági hasznot nem termel. Nem igazolható kellőképpen, hogy
a projekt hozzájárul a térségbe látogató turisták számának emelkedéséhez, tartózkodási
idejének hosszabbításához, költésének növeléséhez.
A tervezett fejlesztés kellő mértékű illeszkedése a felhívásban megfogalmazott célokhoz nem
került alátámasztásra megfelelően.
A projekt térségi szintű turisztikai termékcsomag jellege nem megfelelően igazolható.
A fejlesztés közvetett munkahelyteremtéshez nem járul hozzá megfelelő mértékben, és
települési/térségi gazdaságélénkítő hatása mérsékelt.

Döntési javaslat
Sorszám

9

Támogatási kérelem száma

TOP-1.2.1-16-BO1-201700020

Támogatási kérelem címe

A csodarabbik útjának bővítése

Támogatást igénylő neve

Egységes Magyarországi Izraelita
Hitközség

Megvalósítási
helyszín

Olaszliszka

Igényelt
támogatás összege
(Ft)

311 791 239 Ft

A projekt
összköltsége (Ft)

395 974 873 Ft

Támogatási
arány (%)

78,74%

Döntési javaslat

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

Indoklás / Megjegyzés

elutasításra javasol

A foglalkoztatás növekedéséhez kis mértékben járul hozzá a projekt. Nem lett kellőképpen
bemutatva, hogy a fejlesztés hozzájárul a szezonalitás csökkentéséhez. A tervezett fejlesztés
nem bír elég kimutatható gazdaságfejlesztési hatással az érintett térségben. A beavatkozások
gazdasági növekedéshez történő hozzájárulása csupán közvetett. Nem került kellő
részletességgel bemutatásra, hogy a programban meghatározott, perspektivikusan is
versenyképes ágazati fókuszokban, illetve nem került kellő részletességgel bemutatásra, hogy
az adott település szempontjából a legjobb fejlődési potenciállal rendelkező területeken
valósul-e meg a projekt.
Nem igazolható megfelelően, hogy a projekt üzleti lehetőségeket biztosít a kkv-k számára.
Bár a tervezett fejlesztés illeszkedik a felhívásban megfogalmazott fő célokhoz, azonban a
részcélok nem mindegyikéhez kapcsolódik teljes körűen.
Az üzleti tervben nem lett kellőképpen bemutatva a projekt térségre gyakorolt
gazdaságfejlesztési hatása, a közvetett munkahely teremtési hatás nem igazolható.

2017 évben a Területi Operatív Program forrásából támogatásban részesült a Vízi és kulturális
turisztikai fejlesztések Nyékládháza, Mályi, Muhi és Tiszabábolna településeken című projekt
284 millió forint összeggel. Egy hasonló turisztikai fejlesztés földrajzilag közeli területen
nem indokolt tekintve, hogy az aktív turizmushoz kapcsolódó célcsoport további
szétaprózódását eredményezi így ezen projektelemek hatása és célja jelentősen gyengül mint
turisztikai attrakció a meglévő és a fejleszteni kívánt projektek tekintetében.

10

TOP-1.2.1-16-BO1-201700021

Miskolc környéki tavak turisztikai fejlesztése

SAJÓKERESZTÚR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Hejőkeresztúr

175 643 995 Ft

175 643 995 Ft

100,00%

elutasításra javasol

11

TOP-1.2.1-16-BO1-201700022

Lázbérci aktív tematikus turisztikai termékcsomagok
kialakítása

KAZINCBARCIKA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Kazincbarcika

198 541 300 Ft

198 541 300 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. 3-as határozati javaslatnál, van
egy előterjesztői módosításunk.
Nem lesz előterjesztői módosítás, a határozati javaslatnak megfelelően megyünk
végig. Köszönöm szépen.
Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy aki elfogja a 3. számú határozati javaslatot az igen
gombot nyomja meg. Az elfogadáshoz egyszerű többség szükséges.
17 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés a 3 számú határozati javaslatot
elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
102/2017. (XII. 12.) határozata
Tárgy: a TOP-1.4.1-16-BO1 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmek
vonatkozásában a döntés- előkészítő bizottság (DEB) által meghozott döntések
jóváhagyása
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 a jelen határozatának
mellékletében foglaltak szerint egyetért a döntés-előkészítő bizottságnak a TOP1.4.1-16-BO1 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati
felhívásra benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában kialakított döntési
javaslatával.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal

melléklet a 102/2017.(XII.12.) határozathoz
Sorszám

Támogatási kérelem száma

1

TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00004

2

Csokonai úti bölcsőde
TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00008
korszerűsítése

3

TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00009 Óvoda felújítás Ragály községben

4

A szirmabesenyői Napsugár Óvoda
TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00010
fejlesztése és bővítése

5

Bölcsőde építése Bekecs
TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00012 Községben a foglalkoztatás és az
életminőség javítása érdekében

BEKECS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

6

TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00013 Bölcsőde Hernádnémetiben

HERNÁDNÉMETI NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

7

TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00016

8

TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00017 Bölcsőde építése Királdon

9

TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00020

Támogatási kérelem címe

Családbarát óvoda fejlesztése
Alsózsolcán

Az óvodai ellátás fejlesztése
Csernely községben

Új óvodai és bölcsőde épület
kialakítása Abaújszántón

10 TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00025 Bölcsőde kialakítása Sajósenyén

11

Az Edelényi Mátyás Óvoda és
TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00027 Bölcsőde infrastrukturális
fejlesztése
A foglalkoztatás és az életminőség

12 TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00030 javítása családbarát bölcsőde
fejlesztésével Hejőkürtön
Óvoda- és bölcsődefejlesztés
13 TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00031
Füzéren
Gyermekjóléti alapellátásokhoz való
14 TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00032 hozzáférés javítása - bölcsőde
kialakítása Putnokon

15 TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00033

Óvoda és mini bölcsőde létesítése
Boldogkőújfalun

Bölcsőde kialakítása
Borsodszirákon
Új bölcsőde és óvoda kialakítása
TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00035
Szikszón

16 TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00034
17

18 TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00036

Új bölcsőde kialakítása Aszaló
Községben
28 férőhelyes református mini
TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00039
bölcsőde kialakítása Hernádkakon

19 TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00038
20

Ózd, Katona József úti bölcsőde
felújítása és korszerűsítése

Támogatást igénylő neve

ALSÓZSOLCA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

KAZINCBARCIKA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Megvalósítási
helyszín

Igényelt
támogatás összege
(Ft)

A projekt
összköltsége (Ft)

Támogatási
arány (%)

Alsózsolca

299 012 025 Ft

299 012 025 Ft

100,00%

Döntési javaslat
Döntési javaslat

A pályázat nem járul hozzá az Integrált Területi Programban vállalt indikátorok teljesüléséhez. A tervezett fejlesztés
megfelelő illeszkedése a felhívásban megfogalmazott célokhoz nem került részletesen alátámasztásra.
A beruházás nem eléggé takarékos és költséghatékony módon tervezett. A projekt költségvetéséhez az
indikátorvállalás nem megfelelő.
A közvetett munkahelyteremtéshez nem megfelelő mértékben járul hozzá, annak települési/térségi gazdaságélénkítő
hatása mérsékelt.
Bár a tervezett fejlesztés illeszkedik a felhívásban megfogalmazott fő célokhoz, azonban a részcélok nem
mindegyikéhez kapcsolódik teljes körűen.
A projektjavaslat keretében nem lett kellőképpen bemutatva, hogyan veszi figyelembe a jövőben várható
szükségleteket. Nem kellőképpen alátámasztott, hogy a költségvetés takarékos módon tervezett.

199 947 307 Ft

199 947 307 Ft

100,00%

elutasításra javasol

Ragály

31 132 949 Ft

31 132 949 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Szirmabesenyő

234 609 895 Ft

234 609 895 Ft

100,00%

elutasításra javasol

Bekecs

89 545 440 Ft

89 545 440 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Hernádnémeti

299 999 983 Ft

299 999 983 Ft

100,00%

elutasításra javasol

CSERNELY KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

Csernely

83 952 015 Ft

83 952 015 Ft

100,00%

elutasításra javasol

KIRÁLD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Királd

125 469 158 Ft

125 469 158 Ft

100,00%

elutasításra javasol

Abaújszántó

300 000 000 Ft

300 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Sajósenye

28 567 778 Ft

28 567 778 Ft

100,00%

támogatásra javasol

EDELÉNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Edelény

250 000 000 Ft

250 000 000 Ft

100,00%

elutasításra javasol

HEJÖKÜRT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Hejőkürt

24 499 658 Ft

24 499 658 Ft

100,00%

támogatásra javasol

FÜZÉR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Füzér

121 069 511 Ft

121 069 511 Ft

100,00%

támogatásra javasol

PUTNOK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Putnok

199 816 864 Ft

199 816 864 Ft

100,00%

támogatásra javasol

ABAÚJSZÁNTÓI ÓVODAI
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁS
SAJÓSENYE KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

BOLDOGKŐÚJFALU KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

BORSODSZIRÁK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
SZIKSZÓ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
ÓZD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
ASZALÓ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
Hernádkaki Református
Egyházközség

Indoklás / Megjegyzés

elutasításra javasol

Kazincbarcika

RAGÁLY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
SZIRMABESENYŐ
NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Költségcsökkentés
esetén a javasolt

Az igényelt támogatás összege nem arányos a pályázatban vállalt indikátorszám teljesülésével. A pályázat nem járul
hozzá a megyei területfejlesztési programban vállalt indikátorok teljesüléséhez. A tervezett fejlesztés megfelelő
illeszkedése a felhívásban megfogalmazott célokhoz nem került részletesen alátámasztásra.

A pályázat nem járul hozzá a megyei területfejlesztési programban vállalt indikátorok teljesüléséhez. Az újonnan
létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma a fejlesztéssel nem növekszik kellő
mértékben. Az igényelt támogatás összege nem arányos a pályázatban vállalt indikátorszám teljesülésével.
A pályázat nem járul hozzá a megyei területfejlesztési programban vállalt indikátorok teljesüléséhez. Az igényelt
támogatás összege nem arányos a pályázatban vállalt indikátorszám teljesülésével. A projekt komplexitása nem
kellőképpen megalapozott. A tervezett fejlesztés megfelelő illeszkedése a felhívásban megfogalmazott célokhoz nem
került részletesen alátámasztásra.
A Projekt komplexitása nem kellően részletezett. A költségvetés nem megfelelően részletezett, ezáltal nem
állapítható meg a beruházás költséghatékonysága, valamint az, hogy a pályázat reális és takarékos költségvetéssel
került-e megtervezésre. Bár a tervezett fejlesztés illeszkedik a felhívásban megfogalmazott fő célokhoz, azonban a
részcélok nem mindegyikéhez kapcsolódik teljes körűen.

A vállalt indikátor szám a támogatás igényéhez képest aránytalan, nagy mértékben elmarad. A beruházás nem eléggé
takarékos és költséghatékony módon tervezett. A projekt által érintett célcsoport méretéből adódóan kisebb
mértékben járul hozzá a területi kiegyenlítődéshez. A közvetett munkahelyteremtéshez nem megfelelő mértékben
járul hozzá, annak települési/térségi gazdaságélénkítő hatása mérsékelt.

A projekt a fejlesztési térség sajátosságait tekintve nem kellő mértékben járul hozzá a megyei területfejlesztési
program vonatkozó indikátorainak teljesüléséhez.
A projektben nem kellőképpen megalapozottan lett bemutatva a hosszú távú működtetés és fenntartás.
A közvetett munkahelyteremtéshez nem megfelelő mértékben járul hozzá, annak települési/térségi gazdaságélénkítő
hatása mérsékelt.
A projektjavaslat keretében nem lett kellőképpen bemutatva, hogyan veszi figyelembe a jövőben várható
szükségleteket. A projekt költségvetéséhez az indikátorvállalás nem megfelelő. A demográfiai adatok változására
tekintettel nem látszik biztosítottnak a működtetés, fenntartás. A beruházás nem eléggé takarékos és költséghatékony
módon tervezett.

Boldogkőújfalu

228 686 360 Ft

228 686 360 Ft

100,00%

elutasításra javasol

Borsodszirák

56 535 556 Ft

56 535 556 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Szikszó

199 209 152 Ft

249 011 440 Ft

80,00%

elutasításra javasol

A projekt kevésbé szolgálja a lakosságon belüli szociális és életminőségre vonatkozó különbségek kiegyenlítődését.
A fejlesztés nem szolgálja kellőképpen a halmozottan hátrányos helyzetű lakosság érdekeit.

Ózd

219 600 057 Ft

219 600 057 Ft

100,00%

elutasításra javasol

A pályázat nem járul hozzá az Integrált Területi Programban vállalt indikátorok teljesüléséhez. A tervezett fejlesztés
megfelelő illeszkedése a felhívásban megfogalmazott célokhoz nem került részletesen alátámasztásra.
A beruházás nem eléggé takarékos és költséghatékony módon tervezett. A projekt költségvetéséhez az
indikátorvállalás nem megfelelő.

Aszaló

93 943 954 Ft

93 943 954 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Hernádkak

191 934 294 Ft

207 622 889 Ft

92,44%

támogatásra javasol

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a 4. számú határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség
szükséges.
17 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés a 4 számú határozati javaslatot
elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
103/2017. (XII. 12.) határozata
Tárgy: a TOP-2.1.3-16-BO1 kódszámú „Települési környezetvédelmi
infrastruktúra- fejlesztések” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási
kérelmek vonatkozásában a döntés- előkészítő bizottság (DEB) által meghozott
döntések jóváhagyása
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 a jelen határozatának
mellékletében foglaltak szerint egyetért a döntés-előkészítő bizottságnak a TOP2.1.3-16-BO1 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések”
című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában kialakított
döntési javaslatával.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal

melléklet a 103/2017.(XII.12.) határozathoz
Sorszám

Támogatási kérelem száma

Támogatási kérelem címe

Támogatást igénylő neve

Megvalósítási
helyszín

Igényelt
támogatás összege
(Ft)

A projekt
összköltsége (Ft)

Támogatási
arány (%)

Döntési javaslat
Döntési javaslat

1

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00001

Települési környezetvédelmi
infrastruktúra fejlesztés
Alsózsolca Városában I. ütem

ALSÓZSOLCA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Alsózsolca

150 000 000 Ft

150 000 000 Ft

100,00%

elutasításra javasol

2

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00002

Települési környezetvédelmi
infrastruktúra fejlesztés
Alsózsolca Városában II. ütem

ALSÓZSOLCA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Alsózsolca

150 000 000 Ft

150 000 000 Ft

100,00%

elutasításra javasol

3

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00003

Települési környezetvédelmi
infrastruktúra fejlesztés
Alsózsolca Városában III. ütem

ALSÓZSOLCA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Alsózsolca

150 000 000 Ft

150 000 000 Ft

100,00%

elutasításra javasol

4

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00005

Szerencs város belterületének
védelmét, belvíz és helyi vízkár
SZERENCS VÁROS
veszélyeztetettségének
ÖNKORMÁNYZATA
csökkentését szolgáló vízelvezető
rendszer fejlesztés 4. üteme

Szerencs

150 000 000 Ft

150 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

5

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00010

Belterületi vízrendezés a
Radostyán Község
radostyáni Akác és Petőfi utcában Önkormányzata

Radostyán

40 000 000 Ft

40 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

BODROGKERESZTÚR
KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00013

Bodrogkeresztúr belterületi
vízrendezése

7

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00014

Belterület védelmét szolgáló
vízelvezető-hálózat fejlesztése,
TAKTAHARKÁNY
rekonstrukciója Taktaharkány
NAGYKÖZSÉG
Nagyközségben a belvíz- és helyi
ÖNKORMÁNYZATA
vízkár veszélyeztetettségének
csökkentése érdekében

8

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00019

9

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00020

6

10 TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00023
11 TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00027

12 TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00028

Mezőcsát és Hejőkeresztúr
települések belterületi
vízrendezése
Tokaj város bel- és csapadékvíz
védelmi rendszerének
infrastruktúra-fejlesztése
Sajópüspöki Község csapadék-víz
elvezetésének rendezése
Sajóvelezd község patakmeder
rendezés II. ütem
Járdánháza belterületét
veszélyeztető Gyepes patak
lokális vízkár elhárítási
fejlesztése

Bodrogkeresztúr

150 000 000 Ft

150 000 000 Ft

100,00%

elutasításra javasol

Taktaharkány

150 000 000 Ft

150 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

MEZŐCSÁT VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Mezőcsát

133 587 064 Ft

133 587 064 Ft

100,00%

támogatásra javasol

TOKAJ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Tokaj

147 764 530 Ft

147 764 530 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Sajópüspöki

136 434 660 Ft

136 434 660 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Sajóvelezd

86 425 396 Ft

86 425 396 Ft

100,00%

támogatásra javasol

JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Járdánháza

114 687 413 Ft

114 687 413 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Alsóvadász

34 637 182 Ft

34 637 182 Ft

100,00%

elutasításra javasol

SAJÓPÜSPÖKI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
SAJÓVELEZD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

13 TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00029

Alsóvadász község csapadékvíz
elvezetése

ALSÓVADÁSZ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

14 TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00031

Az Imola-patak mederrendezése

IMOLA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Imola

95 279 147 Ft

95 279 147 Ft

100,00%

támogatásra javasol

15 TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00033

Települési környezetvédelmi
infrastruktúrafejlesztések
Putnokon I. ütem

PUTNOK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Putnok

150 000 000 Ft

150 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Költségcsökkentés
esetén a javasolt

Indoklás / Megjegyzés
A fejlesztéssel érintett területen 250-ből 3 db. működő vállalkozás található, így alacsony a gazdasági érintettség az érintett
területen. Falusias lakóterületek védelmére irányul elsősorban, gazdasági terület-felhasználási terület érintettsége kismértékű
és potenciális. A településen 2005 óta nem volt védelmi készültség.
A fejlesztési elképzelés kapcsolódik más prioritások és / vagy intézkedések keretében megvalósított fejlesztésekhez, a
megközelítés integritása azonban a térségi lehetőségek viszonylatában alacsonyabb.
A projektben nem kellőképpen megalapozottan lett bemutatva a hosszú távú működtetés és fenntartás.
Nem kellőképpen alátámasztott, hogy a költségvetés takarékos módon tervezett. Alacsony a gazdasági érintettség az érintett
területen. Falusias lakóterületek védelmére irányul elsősorban, gazdasági terület-felhasználási terület érintettsége kismértékű
és potenciális. A településen 2005 óta nem volt védelmi készültség.
A fejlesztési elképzelés adott területi szereplőre vonatkozó, kötelező releváns indikátorteljesítéshez való hozzájárulása
térségi szinten az elvárt jelentőség alatt marad. Alacsony a gazdasági érintettség az érintett területen. Falusias lakóterületek
védelmére irányul elsősorban, gazdasági terület-felhasználási terület érintettsége kismértékű és potenciális. A településen
2005 óta nem volt védelmi készültség.
A fejlesztési elképzelés kapcsolódik más prioritások és / vagy intézkedések keretében megvalósított fejlesztésekhez, a
megközelítés integritása azonban a térségi lehetőségek viszonylatában alacsonyabb.

A Projekt előkészítő tanulmányban nem került részletes kifejlésre a helyzetértékelés, nem megfelelő módon tartalmazza a
fejlesztés által érintett terület általános bemutatását, vízrajzát, geomorfológia, geológiai, hidrogeológia, éghajlati ,
valamint ökológiai viszonyainak bemutatását. A fejlesztési elképzelés bemutatása során nem került részeletes mérlegelésre,
hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, azok milyen valószínűséggel
következhetnek be, milyen hatást gyakorolnak a fejlesztésre, a lehetséges támogatást igénylő a kockázati tényezők
kivédésére nem tett javaslatot. A PET-ben nem került részeles bemutatásra a tervezett tevékenység hosszú távú (legalább
5 éves) fenntartásának intézményi, műszaki háttere, továbbá nem került részletes bemutatásra a projekt pénzügyi
fenntarthatóság biztosította (pl: üzemeltetési, karbantartási, pótlási költségeket részletezése)

Gazdasági terület-felhasználási terület érintettség nincs, a PET-ben egyszeri káresemény előtörténet szerepel a vis major
káresemények között. A PET-ben bemutatott, valamint az adatlapon feltüntetett monitoring mutató "bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza" indikátor számszerűen nem egyezik.

Sorszám

Támogatási kérelem száma

Támogatási kérelem címe

Támogatást igénylő neve

Megvalósítási
helyszín

Igényelt
támogatás összege
(Ft)

A projekt
összköltsége (Ft)

Támogatási
arány (%)

Döntési javaslat
Döntési javaslat

Költségcsökkentés
esetén a javasolt

Indoklás / Megjegyzés
A projekt keretében tervezett fejlesztés bár korábbi vízrendezési és egyéb kisléptékű települési beruházásokra épül, a későbbi
kapcsolódó beruházási elképzelésekkel, projektekkel a szinergiája nem kellő mértékig mértékben került bemutatásra. A
projekt multiplikátor hatása nem került részletes kifejtésre, annak projekt nettó eredményét növelő hatása nem ismeretes.

16 TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00036

A csapapadékvíz elvezető hálózat SAJÓKERESZTÚR KÖZSÉG
fejlesztése Sajókeresztúron
ÖNKORMÁNYZATA

Sajókeresztúr

150 000 000 Ft

150 000 000 Ft

100,00%

elutasításra javasol

17 TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00039

Tiszabábolna, Tiszavalk és
Hejőpapi települések belterületi
vízrendezése

TISZABÁBOLNA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Tiszabábolna

143 413 226 Ft

143 413 226 Ft

100,00%

támogatásra javasol

18 TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00041

Belterületi vízrendezés
Mezőkövesd dél-nyugati
városrészén II. ütem

MEZŐKÖVESD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Mezőkövesd

144 110 051 Ft

144 110 051 Ft

100,00%

elutasításra javasol

A beruházás indokoltsága PET alapján nem kellően alátámasztott. A PET-ben bemutatott káresemények alapján elsősorban
egy utca kiemelt érintettsége látszik, ahol többször történt káresemény. Mezőkövesd a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet
alaján nem komplex programmal fejlesztendő és nem is fejlesztendő járás, hanem a legfejlettebb besorolás alá esik
(kedvezményezett járás besorolású járás).

19 TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00042

A csapadékvíz elvezető hálózat
fejlesztése Arnóton

ARNÓT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Arnót

150 000 000 Ft

150 000 000 Ft

100,00%

elutasításra javasol

A fejlesztés létesítményei nem érintenek gazdasági terület-felhasználás területeket. A település nem komplex programmal
fejlesztendő járás területén helyezkedik el. A megyei indikátorvállaláshoz kevésbé járul hozzá a fejlesztés. A tervezett
fejlesztés megfelelő illeszkedése a felhívásban megfogalmazott célokhoz nem került részletesen alátámasztásra.

elutasításra javasol

A PET alapján vállalt és az adatlapon rögzített indikátor értékek eltérnek egymástól. A védendő értékek bemutatása hiányos,
számszerűsített adat nem található. A PET több helyen hiányos, pontatlan. A Projekt előkészítő tanulmányban nem került
részletes kifejlésre a helyzetértékelés, nem megfelelő módon tartalmazza a fejlesztés által érintett terület általános
bemutatását, vízrajzát, geomorfológia, geológiai, hidrogeológia, éghajlati, valamint ökológiai viszonyainak bemutatását. A
fejlesztési elképzelés bemutatása során nem került részeletes mérlegelésre, hogy milyen valós kockázati tényezők
veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, azok milyen valószínűséggel következhetnek be, milyen hatást gyakorolnak a
fejlesztésre, a lehetséges támogatást igénylő a kockázati tényezők kivédésére nem tett javaslatot. A PET-ben nem került
részeles bemutatásra a tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) fenntartásának intézményi, műszaki háttere,
továbbá nem került részletes bemutatásra a projekt pénzügyi fenntarthatóság biztosította (pl: üzemeltetési, karbantartási,
pótlási költségeket részletezése)

20 TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00043

Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések
Szikszón

SZIKSZÓ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Szikszó

95 250 000 Ft

95 250 000 Ft

100,00%

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni az 5. számú
határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
16 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés
a
határozati
javaslatot
elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
104/2017. (XII. 12.) határozata
Tárgy:
a
TOP-3.1.1-16-BO1
kódszámú
„Fenntartható
települési
közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmek
vonatkozásában a döntés- előkészítő bizottság (DEB) által meghozott döntések
jóváhagyása
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 a jelen határozatának
mellékletében foglaltak szerint egyetért a döntés-előkészítő bizottságnak a TOP3.1.1-16-BO1 kódszámú „Fenntartható települési közlekedés-fejlesztés” című
pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában kialakított
döntési javaslatával.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal

melléklet a 104/2017.(XII.12.) határozathoz
Döntési javaslat
SorTámogatási kérelem száma
szám

Támogatási kérelem címe

Támogatást igénylő neve

1

TOP-3.1.1-16-BO1-201700001

Hernádnémeti közlekedésfejlesztése
elektromos meghajtású
szállítójárművekkel

HERNÁDNÉMETI
NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

2

TOP-3.1.1-16-BO1-201700003

Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés megvalósítása
Alsózsolca városában

ALSÓZSOLCA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

3

TOP-3.1.1-16-BO1-201700008

Kerékpárút létesítése Szikszón

4

TOP-3.1.1-16-BO1-201700009

5

TOP-3.1.1-16-BO1-201700012

Megvalósítási
helyszín

Igényelt
támogatás összege
(Ft)

A projekt
összköltsége (Ft)

Támogatási
arány (%)

Döntési javaslat

Hernádnémeti

380 000 000 Ft

380 000 000 Ft

100,00%

elutasításra javasol

Alsózsolca

500 000 000 Ft

500 000 000 Ft

100,00%

elutasításra javasol

SZIKSZÓ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Szikszó

360 000 000 Ft

360 000 000 Ft

100,00%

elutasításra javasol

Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés Cigándon

CIGÁND VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Cigánd

192 883 000 Ft

192 883 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Felsőzsolca Város kerékpárúthálózatának fejlesztése

FELSŐZSOLCA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Felsőzsolca

106 405 947 Ft

106 405 947 Ft

100,00%

elutasításra javasol

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

Indoklás / Megjegyzés
A projekt által középtávon generált regionális, valamint
országos gazdaságélénkítő hatás jelentősége nem éri el a
kívánt mértéket. Az érintett célcsoport méretéből adódóan
kisebb mértékben járul hozzá a területi kiegyenlítődéshez. A
közvetett munkahelyteremtéshez nem megfelelő mértékben
járul hozzá, annak települési/térségi gazdaságélénkítő hatása
mérsékelt.
A projekt által középtávon generált regionális, valamint
országos gazdaságélénkítő hatás jelentősége nem éri el a
kívánt mértéket. A tervezett fejlesztés megfelelő illeszkedése
a felhívásban megfogalmazott célokhoz nem került
részletesen alátámasztásra.
Bár a projekt keretében a fenntartható közlekedés feltételeit
megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedéseket
terveznek, a fejlesztés elsősorban és csaknem kizárólag
települési szinten jelentkezik. Bár a tervezett fejlesztés
illeszkedik a felhívásban megfogalmazott fő célokhoz,
azonban a részcélok nem mindegyikéhez kapcsolódik teljes
körűen.

A projekt által középtávon generált regionális, valamint
országos gazdaságélénkítő hatás jelentősége nem éri el a
kívánt mértéket. A tervezett fejlesztés megfelelő illeszkedése
a felhívásban megfogalmazott célokhoz nem került
részletesen alátámasztásra.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a 6. számú
határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
16 igen, 0 nem és 1 tartózkodással a
Közgyűlés a 6 számú határozati javaslatot
elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
105/2017. (XII. 12.) határozata
Tárgy: a TOP-3.2.1-16-BO1 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmek
vonatkozásában a döntés- előkészítő bizottság (DEB) által meghozott döntések
jóváhagyása
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 a jelen határozatának
mellékletében foglaltak szerint egyetért a döntés-előkészítő bizottságnak a TOP3.2.1-16-BO1 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában kialakított
döntési javaslatával.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal

melléklet a 105/2017.(XII.12.) határozathoz
Döntési javaslat
Sorszám

Támogatási kérelem száma

1

TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00079

2

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00002

Támogatási kérelem címe

Sajókeresztúri közintézmények
épületenergetikai fejlesztése

Támogatást igénylő neve

SAJÓKERESZTÚR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Megvalósítási
helyszín

Igényelt
támogatás összege
(Ft)

A projekt
összköltsége (Ft)

Támogatási
arány (%)

Sajókeresztúr

64 500 000 Ft

64 500 000 Ft

100,00%

elutasításra javasol

Taktakenéz

33 783 905 Ft

33 783 905 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Csobaj

61 478 439 Ft

61 478 439 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Döntési javaslat

Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése Taktakenézen
Önkormányzati épületek energetikai
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00005
korszerűsítése Csobajon

TAKTAKENÉZ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
CSOBAJ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

4

Berente település közintézményeinek
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00013
energetikai korszerűsítése

BERENTE KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Berente

144 561 447 Ft

144 561 447 Ft

100,00%

elutasításra javasol

5

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00016

Kondó Község Önkormányzat energetikai
korszerűsítése
A Polgármesteri Hivatal és a Perényi
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00029 Péter Általános Iskola energetikai
korszerűsítése Füzéren
Önkormányzati épületek energetikai
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00031
korszerűsítése Tállyán
Golopi Napköziotthonos Óvoda
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00032
energetikai korszerűsítési munkái

KONDÓ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Kondó

70 395 000 Ft

73 432 100 Ft

95,86%

támogatásra javasol

FÜZÉR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Füzér

99 950 000 Ft

99 950 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Tállya

199 999 600 Ft

199 999 600 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Golop

29 999 940 Ft

29 999 940 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Rátka

125 181 107 Ft

125 181 107 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Rudolftelep

101 540 000 Ft

101 540 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Hernádcéce

47 168 409 Ft

47 168 409 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Alsóberecki

42 504 550 Ft

42 504 550 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Telkibánya

28 155 000 Ft

28 155 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Vámosújfalu

46 424 256 Ft

46 424 256 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Farkaslyuk

211 860 303 Ft

211 860 303 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Boldogkőváralja

24 100 000 Ft

24 100 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Tiszakarád

24 118 635 Ft

24 118 635 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Sátoraljaújhely

60 015 000 Ft

60 015 000 Ft

100,00%

elutasításra javasol

3

6
7
8
9

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00033

10

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00035

11
12
13
14
15
16

Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése Rátkán

Rudolftelep Polgármesteri Hivatal
energetikailag korszerűsítése és a
Művelődési Ház napelemes rendszerrel
való felszerelése.
Önkormányzati épületek energetikai
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00040
korszerűsítése Hernádcécén
Önkormányzati épületek energetikai
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00050
korszerűsítése Alsóbereckiben
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00057 Energetikai korszerűsítés Telkibányán
Önkormányzati épületek energetikai
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00059
korszerűsítése Vámosújfaluban
Önkormányzati épületek energetikai
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00060
korszerűsítése Farkaslyukon
Önkormányzati épületek energetikai
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00061
korszerűsítése Boldogkőváralján

17

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00062 Energetikai korszerűsítés Tiszakarádon

18

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00064

Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése Sátoraljaújhelyen

TÁLLYA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
GOLOP KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
RÁTKAI NÉMET NEMZETISÉGI
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
RUDOLFTELEP KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
HERNÁDCÉCE KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
ALSÓBERECKI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
TELKIBÁNYA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
VÁMOSÚJFALU KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
FARKASLYUK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
BOLDOGKŐVÁRALJA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
TISZAKARÁD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
SÁTORALJAÚJHELY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

Indoklás / Megjegyzés
A fejlesztési elképzelés bemutatása során nem került részletes
mérlegelésre, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a
fejlesztés megvalósulását. Nem kellőképpen alátámasztott, hogy a
költségvetés takarékos módon tervezett.

Támogatási kérelem eredményességmérési kerethez tartozó
indikátor vállalása fajlagosan nagyon alacsony, 100 millió Ft-ra
vetítve 110,64 tonna CO2 egyenérték, míg ugyanezen értékre a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei ITP adatai (megyei vállalása) alapján
a fajlagos ÜHG csökkenés értéke 33405,2 tonna CO2 egyenérték.

A projekt a fejlesztési térség sajátosságait tekintve nem kellő
mértékben járul hozzá a megyei területfejlesztési program
vonatkozó indikátorainak teljesüléséhez, továbbá a projektben
meghatározott indikátorok teljesíthetősége kérdéses.

Döntési javaslat
Sorszám

Támogatási kérelem száma

Támogatási kérelem címe

Támogatást igénylő neve

19

Önkormányzati épületek korszerűsítése
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00065 megújuló energia felhasználásával
Lénárddaróc Községben

LÉNÁRDDARÓC KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

20

Községháza energetikai felújítása
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00068
Sajószögeden

SAJÓSZÖGED KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

21
22
23

24

Önkormányzati épületek energetikai
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00072 korszerűsítése Szerencs Városában II.
ütem
Önkormányzati épületek energetikai
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00074
korszerűsítése Erdőhorvátiban
Önkormányzati épület energetikai
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00075
korszerűsítése Hernádszurdokon
A kazincbarcikai Csokonai úti Székhely
Óvoda, a Százszorszép és a Napsugár
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00076
Tagóvodák épületeinek energetikai
korszerűsítése

Megvalósítási
helyszín

Igényelt
támogatás összege
(Ft)

A projekt
összköltsége (Ft)

Támogatási
arány (%)

Lénárddaróc

53 541 128 Ft

53 541 128 Ft

100,00%

Döntési javaslat

24 360 000 Ft

24 360 000 Ft

100,00%

elutasításra javasol

Szerencs

161 608 956 Ft

161 608 956 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Erdőhorváti

40 998 420 Ft

40 998 420 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Hernádszurdok

41 363 750 Ft

41 363 750 Ft

100,00%

támogatásra javasol

KAZINCBARCIKA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Kazincbarcika

223 194 748 Ft

413 530 854 Ft

53,97%

támogatásra javasol

Kazincbarcika

315 497 395 Ft

322 384 381 Ft

97,86%

elutasításra javasol

Vajdácska

41 363 750 Ft

41 363 750 Ft

100,00%

elutasításra javasol

ERDŐHORVÁTI KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
HERNÁDSZURDOK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

25

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00077

Herbolyai úti volt iskolaépület
energetikai korszerűsítése

KAZINCBARCIKA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

26

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00078

Önkormányzati épület energetikai
korszerűsítése Vajdácskán

VAJDÁCSKA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

27

Tokaj Város Idősek Otthonának és
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00079
Óvodájának energetikai fejlesztése

TOKAJ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

28

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00081 Energetikai korszerűsítés Felsőzsolcán

FELSŐZSOLCA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

29

Napelemes rendszer telepítése Vilmány
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00082 Község Önkormányzat tulajdonában lévő
épületeire

VILMÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Indoklás / Megjegyzés

támogatásra javasol

Sajószöged

SZERENCS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

Tokaj

359 894 251 Ft

359 894 251 Ft

100,00%

elutasításra javasol

Felsőzsolca

140 000 000 Ft

140 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Vilmány

62 517 090 Ft

62 517 090 Ft

100,00%

elutasításra javasol

Nem kellőképpen alátámasztott, hogy a költségvetés takarékos
módon tervezett. A projektben nem kellőképpen megalapozottan lett
bemutatva a hosszú távú működtetés és fenntartás. Bár a tervezett
fejlesztés illeszkedik a felhívásban megfogalmazott fő célokhoz,
azonban a részcélok nem mindegyikéhez kapcsolódik teljes körűen.

Nem kellőképpen alátámasztott, hogy a költségvetés takarékos
módon tervezett. A projektben nem kellőképpen megalapozottan lett
bemutatva a hosszú távú működtetés és fenntartás.
Nem kellőképpen alátámasztott, hogy a költségvetés takarékos
módon tervezett. A projektben nem kellőképpen megalapozottan
lett bemutatva a hosszú távú működtetés és fenntartás.
Támogatási kérelem eredményességmérési kerethez tartozó
indikátor vállalása fajlagosan nagyon alacsony, 100 millió Ft-ra
vetítve 129,89 tonna CO2 egyenérték, míg ugyanezen értékre a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei ITP adatai (megyei vállalása) alapján
a fajlagos ÜHG csökkenés értéke 33405,2 tonna CO2 egyenérték.

A fejlesztési elképzelés bemutatása során nem került részletes
mérlegelésre, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a
fejlesztés megvalósulását. Nem kellőképpen alátámasztott, hogy a
költségvetés takarékos módon tervezett.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a 7. számú
határozati javaslat elfogadásáról.
17 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés a 7 számú határozati javaslatot
elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
106/2017. (XII. 12.) határozata
Tárgy:
a
TOP-4.1.1-16-BO1
kódszámú
„Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási
kérelmek vonatkozásában a döntés- előkészítő bizottság (DEB) által meghozott
döntések jóváhagyása
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 a jelen határozatának
mellékletében foglaltak szerint egyetért a döntés-előkészítő bizottságnak a TOP4.1.1-16-BO1 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című
pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában kialakított
döntési javaslatával.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal

melléklet a 106/2017.(XII.12.) határozathoz

Sorszám

1

2

3

Támogatási kérelem száma

Támogatási kérelem címe

Egészségügyi alapellátás
TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00001 infrastrukturális fejlesztése
Nyékládházán
Egészségügyi alapellátás
TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00005 infrastrukturális fejlesztése
Mezőnyárádon
Egészségügyi alapellátások
TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00015 infrastruktúrájának fejlesztése
Sajóvámoson

Megvalósítási
helyszín

Igényelt
támogatás összege
(Ft)

A projekt
összköltsége (Ft)

Támogatási
arány (%)

NYÉKLÁDHÁZA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Nyékládháza

33 283 430 Ft

33 283 430 Ft

100,00%

támogatásra javasol

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Mezőnyárád

25 600 000 Ft

25 600 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Sajóvámos

59 990 096 Ft

59 990 096 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Támogatást igénylő neve

4

TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00025

Orvosi rendelő felújítása
Hernádbűd településen

HERNÁDBŰD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

5

TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00027

Körzeti Fogászati Rendelő
fejlesztése Halmaj községben

HALMAJ KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

6

TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00028

7

TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00029

8

Egészségügyi alapellátás
fejlesztése Taktaharkányban

Ózd, Nemzetőr út 19-21. szám
alatti orvosi rendelők és védőnői
szolgálatok helyiségeinek
felújítása
Egészségügyi alapellátás
TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00030 infrastruktúrájának fejlesztése
Komjáti községben

Döntési javaslat
Költségcsökkentés
Döntési javaslat
esetén a javasolt

Hernádbűd

12 822 794 Ft

16 546 135 Ft

77,50%

elutasításra javasol

Halmaj

36 000 000 Ft

36 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

TAKTAHARKÁNY
NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Taktaharkány

84 000 000 Ft

84 000 000 Ft

100,00%

elutasításra javasol

ÓZD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Ózd

58 913 623 Ft

58 913 623 Ft

100,00%

elutasításra javasol

KOMJÁTI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Komjáti

72 607 424 Ft

72 607 424 Ft

100,00%

támogatásra javasol

Indoklás / Megjegyzés

A projekt a fejlesztési térség sajátosságait figyelembe véve nem járul hozzá kellő mértékben
a megye területfejlesztési programjának vonatkozó indikátorainak teljesüléséhez. A projekt
során tervezett infrastrukturális fejlesztés hozzájárul ugyan az egészségügyi alapellátás
javulásához, azonban részletesen nem került bemutatásra, hogy a fejlesztés milyen módon és
mértékben járul hozzá a településen a népesség megtartásához, az életminőség javításához,
valamint a munkaképesség fenntartásához és az elérhetőség javításához. Jelen pályázati
felhívásban megvalósított projekt nem eredményez közvetlen munkahelyteremtést.

Az adott projekt esetében a fejlesztési elképzelés bemutatása során nem került
mérlegelésre, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés
megvalósulását, illetve azok milyen valószínűséggel következhetnek be, milyen hatást
gyakorolnak a fejlesztésre. A Támogatást igénylő a kockázati tényezők kivédésére nem tett
javaslatot. A Projekt komplexitása nem kellően részletezett. Nem került részletesen
bemutatásra és alátámasztásra az új építés szükségessége és indokoltsága. A költségvetés
nem kellően részletezett, ezáltal nem állapítható meg a beruházás költséghatékonysága,
valamint az, hogy a pályázat reális és takarékos költségvetéssel került-e megtervezésre.
A projekt komplexitása nem kellőképpen megalapozott: a projekt ugyan tartalmazza a
kötelező alapellátási szolgáltatás fejlesztését, azonban a közvetett munkahelyteremtéshez
nem megfelelő mértékben járul hozzá, annak települési/térségi gazdaságélénkítő hatása
mérsékelt.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a 8. számú
határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
17 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés a 8 számú határozati javaslatot
elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
107/2017. (XII. 12.) határozata
Tárgy: a TOP-4.2.1-16-BO1 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott
támogatási kérelmek vonatkozásában a döntés- előkészítő bizottság (DEB) által
meghozott döntések jóváhagyása
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 a jelen határozatának
mellékletében foglaltak szerint egyetért a döntés-előkészítő bizottságnak a TOP4.2.1-16-BO1 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmek
vonatkozásában kialakított döntési javaslatával.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal

melléklet a 107/2017.(XII.12.) határozathoz
Döntési javaslat
Sorszám

Támogatási kérelem száma

Támogatási kérelem címe

Támogatást igénylő neve

1

MPE OCM Segítő Szolgálat
TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00001 Mezőkövesd és Ózd telephelyek
infrastruktúra-fejlesztése

Magyar Pünkösdi Egyház Országos
Cigánymisszió

2

Gyermekjóléti szolgáltatás
TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00003 infrastruktúrájának fejlesztése
Szerencs városában

SZERENCS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

3

TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00004

4

Meglévő szociális és családsegítő
épület átalakítása és felújítása a
TAKTAHARKÁNY
társadalmi leszakadással
TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00006
NAGYKÖZSÉG
veszélyeztetett csoportok
ÖNKORMÁNYZATA
helyzetének javítása érdekében
Taktaharkányban

5

TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00008

6

SAJÓKERESZTÚR KÖZSÉG
TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00018 A sajókeresztúri konyha felújítása
ÖNKORMÁNYZATA

7

TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00020

SZIRMABESENYŐ
A szirmabesenyői közétkeztetési
NAGYKÖZSÉG
konyha fejlesztése
ÖNKORMÁNYZATA

Szociális alapszolgáltatást ellátó TOKAJ VÁROS
intézmények fejlesztése Tokajban ÖNKORMÁNYZATA

Bánhorváti Község Szociális
ellátásának fejlesztése

BÁNHORVÁTI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Megvalósítási
helyszín

Igényelt
támogatás összege
(Ft)

A projekt
összköltsége (Ft)

Támogatási
arány (%)

Ózd

3 837 420 Ft

3 837 420 Ft

100,00%

elutasításra javasol

Szerencs

60 000 000 Ft

60 000 000 Ft

100,00%

elutasításra javasol

Szirmabesenyő

100 061 061 Ft

106 584 002 Ft

93,88%

elutasításra javasol

Taktaharkány

70 000 000 Ft

70 000 000 Ft

100,00%

elutasításra javasol

Tokaj

149 871 707 Ft

149 871 707 Ft

100,00%

elutasításra javasol

Sajókeresztúr

Bánhorváti

55 283 241 Ft

147 363 593 Ft

55 283 241 Ft

147 363 593 Ft

100,00%

100,00%

Döntési javaslat

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

Indoklás / Megjegyzés

Nem kellően bemutatott a megvalósított tevékenység hosszú távú (legalább
5 éves) működtetése és fenntartása.A fejlesztési elképzelés
kivitelezhetősége, megvalósíthatósága a rendelkezésre álló információk
alapján csak részben megítélhető.
A fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, megvalósíthatósága
a rendelkezésre Megalapozó dokumentum alapján nem megítélhető, nem
kellően részelezetett. A fejlesztés szigergiája nem megalapozott, nem
került részeletesen bemutatásra más ESZA fejlesztésekhez történp
kapcsolódása. A Megalapozó domunetumban nem került részletes
bemutatásra a megvalósított tevékenység
hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése és fenntartása. A költségvetés
elnagyolt, melyből nem állapítható meg a A beruházás
költséghatékonysága, a reális és takarékos költségvetés tervezettsége.
A projekt komplexitása nem kellő mértékben alátámasztott. A projekt nem
járul hozzá kellőképpen a belső területi kiegyenlítődéshez: - a tervezett
projekt a 290/2014 (XI.26.) Korm. Rendelet 3. sz. melléklete alapján nem
kedvezményezett járásba tartozó településen valósul meg, - a tervzett
projekt a 105/2015. (IV.23) Korm. rendelet 2.sz. mellékletében nem
szerepel mint társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
kedvezményezett település.
A fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, megvalósíthatósága
a rendelkezésre Megalapozó dokumentum alapján nem megítélhető, nem
kellően részelezetett. A fejlesztés szigergiája nem megalapozott, nem
került részeletesen bemutatásra más ESZA fejlesztésekhez történő
kapcsolódása. A Megalapozó domunetumban nem került részletes
bemutatásra a megvalósított tevékenység
hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése és fenntartása. A költségvetés
elnagyolt, melyből nem állapítható meg a A beruházás
költséghatékonysága, a reális és takarékos költségvetés tervezettsége.
A fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, megvalósíthatósága
a rendelkezésre Megalapozó dokumentum alapján nem megítélhető, nem
kellően részelezetett. A fejlesztés szigergiája nem megalapozott, nem
került részeletesen bemutatásra más ESZA fejlesztésekhez történő
kapcsolódása. A Megalapozó domunetumban nem került részletes
bemutatásra a megvalósított tevékenység
hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése és fenntartása. A költségvetés
elnagyolt, melyből nem állapítható meg a beruházás költséghatékonysága,
a reális és takarékos költségvetés tervezettsége.

elutasításra javasol

A projekt komplexitása nem kellő mértékben alátámasztott. Nem kellően
bemutatott a megvalósított tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves)
működtetése és fenntartása. A tervezett fejlesztés megfelelő illeszkedése a
felhívásban megfogalmazott célokhoz nem került részletesen
alátámasztásra.

elutasításra javasol

A projektjavaslat nem mutatja be kellőképpen az ITP-ben meghatározott
célokhoz történő hozzájárulást. A projekt nem kellőképpen járul hozzá a
belső területi kiegyenlítődéshez: - a tervzett projekt a 290/2014. (XI.26.)
Korm. Rendelet 3. sz. melléklete alapján kedvezményezett járásba tartozó
településen valósul meg, - a tervezett projekt a 105/2015. (IV.23.)Korm.
rendelet 2. sz. mellékletében nem szerepel mint társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból kedvezményezett település.

Döntési javaslat
Sorszám

Támogatási kérelem száma

Támogatási kérelem címe

8

Szociális alapétkeztetés
TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00022 infrastruktúrájának fejlesztése
Bódvaszilason

9

Szociális alapszolgáltatás
TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00023
fejlesztése az ÉLIM Szolgálatnál

10 TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00024 Idősek nappali ellátása Aszalón

11 TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00025

Támogatást igénylő neve

BÓDVASZILAS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

ÉLIM Szolgálat

ASZALÓ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése,
Abaffy Gyula Evangélikus
fejlesztése az Abaffy Gyula
Szeretetszolgálat
Evangélikus Szeretetszolgálatnál.

Megvalósítási
helyszín

Bódvaszilas

Kánó

Igényelt
támogatás összege
(Ft)

140 385 800 Ft

149 800 000 Ft

A projekt
összköltsége (Ft)

140 385 800 Ft

149 800 000 Ft

Támogatási
arány (%)

100,00%

100,00%

Döntési javaslat

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege
(Ft)

Indoklás / Megjegyzés

elutasításra javasol

A fejlesztési elképzelés bemutatásában nem elegendően került
mérlegelésre, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a
fejlesztés megvalósulását, és milyen intézkedések lettek tervezve a
kockázatok mérséklésére. A beruházás költségvetése nem eléggé takarékos
és költséghatékony módon tervezett. A projektjavaslat keretében nem lett
kellőképpen bemutatva, hogyan veszi figyelembe a jövőben várható
szükségleteket.

elutasításra javasol

A projektben nem kellőképpen megalapozottan lett bemutatva a hosszú távú
működtetés és fenntartás. A fejlesztési elképzelés bemutatásában nem
elegendően került mérlegelésre, hogy milyen valós kockázati tényezők
veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, és milyen intézkedések lettek
tervezve a kockázatok mérséklésére.

Aszaló

149 999 965 Ft

149 999 965 Ft

100,00%

elutasításra javasol

A fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, megvalósíthatósága a
rendelkezésre álló Megalapozó dokumentum alapján nem megítélhető, nem
kellően részletezett. A fejlesztés szinergiája nem megalapozott, nem került
részletesen bemutatásra más ESZA fejlesztésekhez történő kapcsolódása. A
Megalapozó dokumentumban nem került részletes bemutatásra a
megvalósított tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése és
fenntartása. A költségvetés elnagyolt, melyből nem állapítható meg a
beruházás költséghatékonysága, a reális és takarékos költségvetés
tervezettsége.

Arnót

110 000 000 Ft

110 000 000 Ft

100,00%

elutasításra javasol

Nem állapítható meg teljes mértékben, hogy a projekt indokolt, valós
igényekre épít. Nem került bemutatásra a fejlesztendő alapszolgáltatásra az
igényfelmérés a megalapozó dokumentum részeként. Nem került csatolásra
a megalapozó dokumentum.

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a 9. számú
határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
17 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a 9
számú határozati javaslatot a Közgyűlés
elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
108/2017. (XII. 12.) határozata
Tárgy: a TOP-5.3.1-16-BO1 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése”
című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a
döntés- előkészítő bizottság (DEB) által meghozott döntések jóváhagyása
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 a jelen határozatának
mellékletében foglaltak szerint egyetért a döntés-előkészítő bizottságnak a TOP5.3.1-16-BO1 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázati
felhívásra benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában kialakított döntési
javaslatával.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal

melléklet a 108/2017.(XII.12.) határozathoz

Összesített DEB Döntési javaslat
Sorszám

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Támogatási kérelem
száma

TOP-5.3.1-16-BO1-201700001
TOP-5.3.1-16-BO1-201700002
TOP-5.3.1-16-BO1-201700007
TOP-5.3.1-16-BO1-201700009
TOP-5.3.1-16-BO1-201700011
TOP-5.3.1-16-BO1-201700012
TOP-5.3.1-16-BO1-201700013
TOP-5.3.1-16-BO1-201700014
TOP-5.3.1-16-BO1-201700015
TOP-5.3.1-16-BO1-201700017
TOP-5.3.1-16-BO1-201700018
TOP-5.3.1-16-BO1-201700019
TOP-5.3.1-16-BO1-201700021
TOP-5.3.1-16-BO1-201700022
TOP-5.3.1-16-BO1-201700026
TOP-5.3.1-16-BO1-201700027

Támogatási kérelem címe

A helyi identitás és kohézió erősítése
Mályiban és környékén
A helyi identitás és kohézió erősítése
Hejőszalontán és környékén
A helyi identitás és kohézió erősítése
Ónodon és környékén
Nagybarca és térségének közösségfejlesztési
projektje
A helyi identitás és társadalmi kohézió
erősítése Pálháza központtal
A helyi identitás és társadalmi kohézió
erősítése Abaújszántó központtal
A helyi identitás és társadalmi kohézió
erősítése Gönc központtal
A helyi identitás és társadalmi kohézió
erősítése Cigánd központtal
A helyi identitás és társadalmi kohézió
erősítése Hercegkút központtal
Közösségi kezdeményező- és
cselekvőképesség fejlesztése a Felső-Bódva
völgy 7 településén
Krasznokvajda és térsége közösségfejlesztési
projektje
A helyi identitás és társadalmi kohézió
erősítése Encs központtal
A helyi identitás és kohézió erősítése
Mezőkövesden
Közösségi szerepvállalás erősítése
Sajóbábonyban és a Pitypalatty-völgyben
A helyi identitás és kohézió erősítése
Borsodnádasdon
Helyi identitás és kohézió erősítése a Szuha
völgyi településeken

Támogatást igénylő neve

MÁLYI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
HEJŐSZALONTA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
ÓNOD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
NAGYBARCA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
PÁLHÁZA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
GÖNC VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
CIGÁND VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
HERCEGKÚT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
SZENDRŐ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KRASZNOKVAJDA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
ENCS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Mezőkövesd Zsóry Sportegyesület

SAJÓBÁBONY VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
BORSODNÁDASD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
RUDABÁNYA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Észak-magyarországi Gazdasági és
TOP-5.3.1-16-BO1-2017Helyi identitás megerősítése a Sajó mentén Területfejlesztési Nonprofit
00028
Korlátolt Felelősségű Társaság
TOP-5.3.1-16-BO1-2017- „A helyi identitás és kohézió erősítése Sáta és SÁTA KÖZSÉG
00029
Nekézseny településeken”
ÖNKORMÁNYZATA
TOP-5.3.1-16-BO1-2017- „Helyi identitás és kohézió erősítése a
ARLÓ NAGYKÖZSÉG
00030
Nádasd és Hangony völgyi településeken”
ÖNKORMÁNYZATA

Megvalósítási
helyszín

Igényelt támogatás
összege (Ft)

A projekt
összköltsége (Ft)

Támogatási
arány (%)

Eredmény
(elnök és tag
szavazatának
összesítése)

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege (Ft)

Mályi

29 500 000 Ft

29 500 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

Hejőszalonta

34 000 000 Ft

34 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

Ónod

19 500 000 Ft

19 500 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

Nagybarca

85 000 000 Ft

85 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

Pálháza

30 000 000 Ft

30 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

Abaújszántó

40 000 000 Ft

40 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

Gönc

35 000 000 Ft

35 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

Cigánd

57 500 000 Ft

57 500 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

Hercegkút

57 500 000 Ft

57 500 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

Szendrő

105 032 400 Ft

105 032 400 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

Krasznokvajda

50 000 000 Ft

50 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

Encs

40 000 000 Ft

40 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

Mezőkövesd

39 500 000 Ft

39 500 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

Sajóbábony

25 000 000 Ft

25 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

Borsodnádasd

50 000 000 Ft

50 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

Rudabánya

70 000 000 Ft

70 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

Szirmabesenyő

149 549 975 Ft

149 549 975 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

Sáta

30 000 000 Ft

30 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

Arló

100 000 000 Ft

100 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

26

Tartalmi értékelés

Tartalmi értékelés
eredménye

támogatásra javasol –
feltételes
támogatásra javasol –
feltételes
támogatásra javasol –
feltételes
támogatásra javasol –
feltételes
támogatásra javasol –
feltételes
támogatásra javasol –
feltételes
támogatásra javasol –
feltételes
támogatásra javasol –
feltételes
támogatásra javasol –
feltételes
támogatásra javasol –
feltételes
támogatásra javasol –
feltételes
támogatásra javasol –
feltételes
támogatásra javasol –
feltételes
támogatásra javasol –
feltételes
támogatásra javasol –
feltételes
támogatásra javasol –
feltételes
támogatásra javasol –
feltételes
támogatásra javasol –
feltételes
támogatásra javasol –
feltételes

Megjegyzés

n.r
n.r
n.r
n.r
n.r
n.r
n.r
n.r
n.r
n.r
n.r
n.r
n.r
n.r
n.r
n.r
n.r
n.r
n.r

Eredmény
(DEB javaslat és
tartalmi
értékelés
megállapításána
k összesítése)
támogatásra
javasol
támogatásra
javasol
támogatásra
javasol
támogatásra
javasol
támogatásra
javasol
támogatásra
javasol
támogatásra
javasol
támogatásra
javasol
támogatásra
javasol
támogatásra
javasol
támogatásra
javasol
támogatásra
javasol
támogatásra
javasol
támogatásra
javasol
támogatásra
javasol
támogatásra
javasol
támogatásra
javasol
támogatásra
javasol
támogatásra
javasol

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a 10. számú
határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
17 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a
Közgyűlés a 10 számú határozati javaslatot
elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
109/2017. (XII. 12.) határozata
Tárgy: a Közgyűlés 90/2017. (XI.30.) határozatának módosítása
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 a 90/2017. (XI.30.) határozatának
mellékletét az alábbiak szerint módosítja:
A melléklet 8. sorában szereplő TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00014 azonosító számú
pályázat esetében a tartalmi értékelés alatt szereplő csökkentett támogatásra vonatkozó
megjegyzést törli.
Felelős:
Határidő:

Török Dezső, a közgyűlés elnöke
azonnal

melléklet a 90/2017.(XI.30.) határozathoz
Összesített DEB Döntési javaslat

Eredmény
(DEB javaslat és
tartalmi
értékelés
megállapításána
k összesítése)

Megvalósítási
helyszín

Igényelt támogatás
összege (Ft)

A projekt
összköltsége (Ft)

Támogatási
arány (%)

Eredmény
(elnök és tag
szavazatának
összesítése)

Költségcsökkentés
esetén a javasolt
támogatás összege (Ft)

Tartalmi értékelés eredménye

Megjegyzés

SÁTA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Sáta

216 395 157 Ft

216 395 157 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

támogatásra javasol – feltételes

n.r

támogatásra
javasol

BOGÁCS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Bogács

83 000 071 Ft

83 000 071 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

támogatásra javasol – feltételes

n.r

támogatásra
javasol

3

TOP-1.4.1-16-BO1-2017- A foglalkoztatás és az életminőség javítása BERZÉK KÖZSÉG
00003
családbarát óvoda fejlesztésével Berzéken ÖNKORMÁNYZATA

Berzék

27 000 000 Ft

27 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

támogatásra javasol – feltételes

n.r

támogatásra
javasol

4

TOP-1.4.1-16-BO1-2017- A foglalkoztatás és az életminőség javítása HARSÁNY KÖZSÉG
00005
bölcsőde fejlesztésével Harsányban
ÖNKORMÁNYZATA

Harsány

97 900 000 Ft

97 900 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

támogatásra javasol – feltételes

n.r

támogatásra
javasol

Szentistván

74 999 469 Ft

74 999 469 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

támogatásra javasol – feltételes

n.r

támogatásra
javasol

Emőd

200 000 000 Ft

200 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

támogatásra javasol – feltételes

n.r

Alsódobsza

35 654 000 Ft

35 654 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

támogatásra javasol – feltételes

n.r

Tokaj

171 648 193 Ft

171 648 193 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

támogatásra javasol – feltételes

n.r.

Sajólád

97 500 000 Ft

97 500 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

támogatásra javasol – feltételes

n.r

támogatásra
javasol

Sajószöged

170 000 000 Ft

170 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

támogatásra javasol – feltételes

n.r

támogatásra
javasol

Dédestapolcsány

28 567 778 Ft

28 567 778 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

támogatásra javasol – feltételes

n.r

támogatásra
javasol

Baktakék

219 111 111 Ft

219 111 111 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

támogatásra javasol – feltételes

n.r

Sajóbábony

148 630 000 Ft

148 630 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

támogatásra javasol – feltételes

n.r

Abaújkér

44 000 000 Ft

44 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

támogatásra javasol – feltételes

n.r

Alsóvadász

216 111 111 Ft

216 111 111 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

támogatásra javasol – feltételes

n.r

Cigánd

120 000 000 Ft

120 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

támogatásra javasol – feltételes

n.r

Kázsmárk

76 888 889 Ft

76 888 889 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

támogatásra javasol – feltételes

n.r

támogatásra
javasol
támogatásra
javasol

Sorszám

1
2

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Támogatási kérelem
száma

Tartalmi értékelés

Támogatási kérelem címe

TOP-1.4.1-16-BO1-2017- Bölcsőde létrehozása és az óvodai
00001
szolgáltatás fejlesztése Sáta községben
A foglalkoztatás és az életminőség javítása
TOP-1.4.1-16-BO1-2017családbarát óvoda és bölcsőde
00002
fejlesztésével Bogácson

A foglalkoztatás és életminőség javítása
TOP-1.4.1-16-BO1-2017- családbarát, munkabaállást segítő
00006
intézmények fejlesztésével Szentistván
településen
TOP-1.4.1-16-BO1-2017Bölcsőde fejlesztése Emődön
00007
TOP-1.4.1-16-BO1-2017- Alsódobsza településen bölcsődei
00011
férőhelyek kialakítása
TOP-1.4.1-16-BO1-2017- Bölcsőde kialakítása és konyha felújítása
00014
Tokaj Városában
A foglalkoztatás és az életminőség javítása
TOP-1.4.1-16-BO1-2017családbarát óvoda és bölcsőde
00015
fejlesztésével Sajóládon
TOP-1.4.1-16-BO1-2017Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde építése
00018

Támogatást igénylő neve

SZENTISTVÁN
NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
EMŐD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
ALSÓDOBSZA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
TOKAJ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
SAJÓLÁD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

SAJÓSZÖGED KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
DÉDESTAPOLCSÁNY
TOP-1.4.1-16-BO1-2017Bölcsőde kialakítása Dédestapolcsányban KÖZSÉG
00019
ÖNKORMÁNYZATA
TOP-1.4.1-16-BO1-2017BAKTAKÉK KÖZSÉGI
Bölcsőde kialakítása Baktakéken
00021
ÖNKORMÁNYZAT
TOP-1.4.1-16-BO1-2017SAJÓBÁBONY VÁROS
Bölcsőde létesítése Sajóbábony Városban
00022
ÖNKORMÁNYZAT
TOP-1.4.1-16-BO1-2017ABAUJKÉR KÖZSÉG
Óvoda felújítás Abaújkéren
00023
ÖNKORMÁNYZATA
TOP-1.4.1-16-BO1-2017ALSÓVADÁSZ KÖZSÉG
Bölcsőde kialakítása Alsóvadászon
00024
ÖNKORMÁNYZATA
TOP-1.4.1-16-BO1-2017- Bölcsődei és óvodai intézmény felújítása, CIGÁND VÁROS
00026
bővítése Cigándon
ÖNKORMÁNYZATA
TOP-1.4.1-16-BO1-2017KÁZSMÁRK KÖZSÉG
Bölcsőde kialakítása Kázsmárkon
00028
ÖNKORMÁNYZATA
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TOP-1.4.1-16-BO1-2017- Mini bölcsőde kialakítása a Pácini
00029
Bárókert Óvodában

PÁCIN KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Pácin

85 276 331 Ft

85 276 331 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

támogatásra javasol - csökkentett
összköltséggel és feltételekkel

Javasolt
összköltség:
83597500 Ft
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TOP-1.4.1-16-BO1-2017- Óvodafejlesztés és bölcsőde kialakítása
00037
Arnóton

ARNÓT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Arnót

156 000 000 Ft

156 000 000 Ft

100,00%

támogatásra javasol

n.r

támogatásra javasol – feltételes

n.r

támogatásra
javasol
támogatásra
javasol
támogatásra
javasol

támogatásra
javasol
támogatásra
javasol
támogatásra
javasol
támogatásra
javasol
támogatásra
javasol
támogatásra
javasol

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen.

2. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a Közgyűlés tagjait van-e javaslat?
Nem látok jelentkezőt.
Felhívom a Közgyűlés tagjainak figyelmét arra, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséggel kapcsolatos levél a mai napon megküldésre került minden képviselő
részére. Értelem szerűen arra kérek mindenkit, hogy a határidőket tartsuk be és időben
adják le a vagyonnyilatkozataikat.
Mindenkinek köszönöm szépen a mai napi munkát. Áldott, békés, szeretetteljes
karácsonyi ünnepeket kívánok mindannyiuknak.
A Közgyűlés mai ülését ezennel bezárom.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke

