Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
II-1164-39/2021.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. június 24.
napján 8:00 órakor tartott nyilvános 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 1. sorszám
alatt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aros János
Bánné dr. Gál Boglárka
Budai Erzsébet
Csiger Lajos
Dr. Csuzda Gábor
Farkas Péter Barnabás
Hajdu Hajnalka
Kiss Sándor

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Knopp Richárd
Majoros László Ferenc
Marton Péter
Nagy-Korsa Judit Anna
Ormos Tas Zsolt
Dr. Solymosi András János
Szalai Szabolcs
Szamosvölgyi Péter István

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Szeles András
Dr. Szemán Ákos Gyula
Szőcs-Józsa Zoltán
Tamás Barnabás László
Taskó József
Vadnai Zoltán Géza
Vaskó Ferenc

Távol: Bíró László, Gúr Nándor László, Kovács József, Kulcsár Ildikó, Pap Zsolt, Szabó
Gergely.
Meghívottak:
A. Országgyűlési képviselők
megjelent
1. Csöbör Katalin
igen
2. Hubay György
nem
3. Riz Gábor
igen
4. Demeter Zoltán
igen
5. Dr. Hörcsik Richárd
nem
6. Koncz Zsófia
igen
7. Tállai András
nem
8. Juhász Péter
nem
9. Dr. Varga László
nem
B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
1. Dr. Gerőcs-Tóth Andrea főigazgató
nem
C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
1. Veres Pál polgármester
nem
D. Napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
1. dr. Alakszai Zoltán, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal igen
kormánymegbízott (meghívó szerinti 3. napirend)
2. Muntyán Bernadett, narrátor (meghívó szerinti 3-6. és 8. napirendi igen
pontok)
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5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Kiss Kata Zenekar, díjazott (meghívó szerinti 3. napirendi pont)
Székely András, díjazott (meghívó szerinti 3. napirendi pont)
Dr. Nagy Gergely György, díjazott (meghívó szerinti 4. napirendi pont)
Barna Zsolt, díjazott (meghívó szerinti 4. napirendi pont)
Dócsné Varga Piroska, díjazott (meghívó szerinti 5. napirendi pont)
Fazekas István, díjazott (meghívó szerinti 5. napirendi pont)
Horkai Józsefné, díjazott (meghívó szerinti 5. napirendi pont)
Jánosikné Szabó Tünde, díjazott (meghívó szerinti 5. napirendi pont)
Kaczvinszki Lászlóné, díjazott (meghívó szerinti 5. napirendi pont)
Korbély Györgyi Katalin, díjazott (meghívó szerinti 5. napirendi pont)
Lőrinczi Beatrix, díjazott (meghívó szerinti 5. napirendi pont)
Szűcs István, díjazott (meghívó szerinti 5. napirendi pont)
Timkó Miklósné, díjazott (meghívó szerinti 5. napirendi pont)
Virágh Józsefné, díjazott (meghívó szerinti 5. napirendi pont)
Dr. Csurilla Lajos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház
és Egyetemi Oktató Kórház orvosigazgatója (meghívó szerinti 5.
napirend)
Dr. Mecser Tamás Sándor rendőrezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye megbízott rendőrfőkapitánya (meghívó szerinti 6. és 7. napirend)
Dr. Gál Károly rendőralezredes - díjazott (meghívó szerinti 6. napirend)
Holló Péter címzetes rendőr főtörzszászlós - díjazott (meghívó szerinti
6. napirend)
Lipták Attila tűzoltó dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója (meghívó szerinti 8. és 9.
napirend)
Kohuth Tibor, díjazott (meghívó szerinti 8. napirend)
Vargáné Daruka Csilla, díjazott (meghívó szerinti 8. napirend)
Sikur István, díjazott (meghívó szerinti 8. napirend)
Szegedi Judit Katalin, a Pénzügyi Bizottság új tagja (meghívó szerinti 2.
napirend)
Csóra György, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség
elnöke (meghívó szerinti 10. napirend)
Kulcsár Balázs osztályvezető, Nemzeti Adó- és Vámhivatal BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága (meghívó szerinti
11. napirend)
Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. ÉszakkeletMagyarországi Térség térségi igazgatóhelyettese (meghívó szerinti 12.
napirend)
Csont Csaba főmérnök, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság
(meghívó szerinti 13. napirend)
Molnár Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója (meghívó
szerinti 14. napirend)
Tuza Ottó, az Ózdi Szakképzési Centrum főigazgatója (meghívó szerinti
14. napirend)
Majkutné Csermely Lujza, a Szerencsi Szakképzési Centrum
főigazgató-helyettese (meghívó szerinti 14. napirend)
Tóth Ádám Zoltán szakigazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi- és Iparkamara (meghívó szerinti 14. napirend)
Markovicsné Demeter Edina, a Kazincbarcikai Tankerületi Központ
igazgatója (meghívó szerinti 15. napirend)
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35. Gál János, Mezőkövesdi Tankerületi Központ igazgatója (meghívó
szerinti 15. napirend)
36. dr. László István, a Miskolci Tankerületi Központ igazgatója (meghívó
szerinti 15. napirend)
37. Donkó József, a Sárospataki Tankerületi Központ igazgatója (meghívó
szerinti 15. napirend)
38. Csejoszkiné Szabó Annamária szakmai helyettes, a Szerencsi
Tankerületi Központ (meghívó szerinti 15. napirend)
39. Radomszki Lászlóné, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kirendeltségének igazgatója (meghívó
szerinti 16. napirend)
40. Andó Pál, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság ÉszakMagyarországi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság igazgatója
(meghívó szerinti 17. napirend)
41. Gyenes Balázs, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ÉszakMagyarországi és Alföldi Regionális Területi Iroda Miskolci Irodája
(meghívó szerinti 18. napirend)
42. Lenártek andrás ügyvezető, BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(meghívó szerinti 20. és 35. napirend)
43. Pásztor Attila ügyvezető, EX-ACT Project Tanácsadó Iroda Korlátolt
Felelősségű Társaság (meghívó szerinti 20. és 21. napirend)
E. A területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
1. Szebényi Gáborné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Területi
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. Farkas László, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Területi
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
3. Szónoczki Mária, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ruszin Területi
Nemzetiségi Önkormányzat
4. Veresné Gergely Angéla, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák
Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
F. A sajtó képviselői
1. Észak-Magyarország
2. Európa Rádió
3. Irány TV
4. KULCS Magazin
5. MIKOM Kft.
6. MTI
7. Putnok Városi TV
8. Rádió M
9. RTL Klub
10. Szent István Rádió
11. TV2
12. Zemplén TV
13. Sajómente hírportál
14. Szuperinfó
15. Globo TV
16. Kossuth Rádió
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak: dr.
Lupkovics Beáta jegyző, Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző, Balla Éva osztályvezető,
Németh Zita osztályvezető, Surmann Antal osztályvezető, dr. Fedor Edit kamarai jogtanácsos,
Tari László Tamás területfejlesztési munkatárs, Simon Gáborné informatikus, Szigeti-Molnár
Krisztina jegyzőkönyvvezető.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 2.
sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelettel köszöntöm a
Közgyűlés megjelent tagjait, meghívott vendégeinket, valamint a Hivatal részéről megjelent
munkatársakat!
A Közgyűlés mai ülését megnyitom.
Figyelemmel arra, hogy a folyamatosan javuló járványügyi adatok ellenére a veszélyhelyzet,
illetve a járványügyi készültség továbbra is fennáll, ezért kérem, hogy Közgyűlésünk ülése
alatt az orrot és a szájat eltakaró maszkot viselni szíveskedjenek, illetve fokozottan ügyeljenek
a távolságtartási szabályok betartására. Köszönöm.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése határozatképes, mivel a 29 megválasztott megyei önkormányzati képviselőből 22
fő van jelen. Az ülést megnyitom. Előzetesen Szabó Gergely alelnök úr, Gúr Nándor, Kulcsár
Ildikó, Kovács József és Pap Zsolt megyei önkormányzati képviselők jelezték
távolmaradásukat.
Kérem, szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni. Jelenléti szavazást kérek, szíveskedjenek
megnyomni az igen gombot.
Köszönöm. Megállapítom, hogy 19 megyei
önkormányzati képviselő van jelen az
ülésteremben, a testület határozatképes.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés!
Szomorú kötelességemnek teszek eleget akkor, amikor tájékoztatom Önöket arról, hogy
Köteles László a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének képviselője,
Komlóska korábbi polgármestere 2021. április 16-án türelemmel viselt hosszú betegség után
életének 48. évében elhunyt. 21 évesen az ország legfiatalabb polgármestereként céljául tűzte
ki a nehézsorsú zempléni emberek, a komlóskaiak életszínvonalának javítását. Egész életében
ezért dolgozott becsülettel és tisztességgel. Engedjék meg, hogy Köteles László szavait
idézzem: „Addig érezzük magunkat az Isten háta mögött, amíg meg nem értjük, hogy a
Jóisten tenyerében vagyunk".
Szomorú szívvel tudatom továbbá Önökkel, hogy Köteles László halála nem az egyetlen
veszteség volt a megyei közgyűlés közelmúltjában.
Fájdalommal búcsúzunk Hajdu Ráfis Jánostól, a mezőkövesdi Mezőgazdasági Gépmúzeum
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Rákóczi-lánc Díjával kitüntetett alapítójától is, aki életének 90. évében, 2021.
április 21-én hajnalban tért meg Teremtőjéhez.
Kérem Önöket, hogy felállva, egy perces néma csenddel rójuk le kegyeletünket emlékük előtt,
és adózzunk a koronavírus-járvány következtében elhunyt honfitársaink emlékének.
Isten áldja őket!
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(a néma tiszteletadást követően)
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm!

1. Ormos Tas Zsolt megyei önkormányzati képviselő eskütétele
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! A Borsod-AbaújZemplén Megyei Területi Választási Bizottság az 1/2021. (V. 19.) határozatával döntött arról,
hogy a Közgyűlésben Köteles László képviselő úr halálával megüresedett képviselői
mandátumot a JOBBIK – MSZP – MOMENTUM – MINDENKI MAGYARORSZÁGA
jelölő szervezetek közös megyei listáján 9. sorszám alatt szereplő Ormos Tas Zsolt részére
adta ki. Ormos Tas Zsolt részére a megbízólevelet Dr. Murányi Zsolt úr, a Területi Választási
Bizottság elnöke 2021. május 26. napján átadta. A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 28. § (3) bekezdése értelmében az önkormányzati
képviselő a megválasztását követő ülésen a képviselő-testület előtt esküt tesz és erről okmányt
ír alá. Kérem a Közgyűlés tagjait és a jelenlévőket, hogy az eskütétel időtartamára álljanak
fel, Ormos Tas Zsolt urat pedig, hogy fáradjon ki középre, és mondja utánam az eskü
szövegét. Az eskü szövegének elhangzása után meggyőződése szerint mondhatja, hogy: „Isten
engem úgy segéljen.”
„Én, Ormos Tas Zsolt
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
megyei önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat
Borsod-Abaúj-Zemplén megye fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen
teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen.”
(esküokmány átadása)
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Gratulálok, képviselői
munkájához sok erőt és jó egészséget kívánok!
Tisztelt Közgyűlés!
Amint az mindannyiunk előtt ismert, a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
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A veszélyhelyzetre tekintettel a Közgyűlés nem tarthatta meg a 2020. november 26. napjára,
valamint a 2021. február 11. napjára, a 2021. március 25. napjára, a 2021. április 29. napjára
és a 2021. május 27. napjára tervezett rendes üléseit, továbbá a 2021. március 15-ei ünnepi
ülését.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a megyei közgyűlés
feladat- és hatáskörét – szűk kivételekkel – a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. A
Kormány ugyanakkor a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő
alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendeletében akként rendelkezett, hogy a
hivatkozott törvényi rendelkezéstől eltérően a megyei közgyűlés, illetve bizottságai a feladatés hatáskörüket maguk gyakorolják. Ezen rendelkezés 2021. június 15-én lépett hatályba,
ezen időponttól a Közgyűlés újra ülésezhet, és gyakorolhatja a törvényben meghatározott
feladat- és hatáskörét.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján
tájékoztatom a Közgyűlést a legutóbbi ülést követően átruházott hatáskörben hozott
döntésekről:
 10/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelet - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati
rendelet módosításáról,
 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről,
 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet - Borsod-Abaúj-Zemplén megye jelképeiről,
a jelképek és a megye nevének használatáról,
 3/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelet - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati
rendelet módosításáról,
 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról,
 59/2020. (XI. 6.) határozat - A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése 26/2016. (IV.28.) határozatának és 73/2016. (XI. 23.) határozatának
módosítása,
 60/2020. (XI. 19.) határozat - Javaslat a döntés-előkészítő bizottság előtt képviselendő
közgyűlési álláspont kialakítására,
 61/2020. (XI. 19.) határozat - Javaslat a döntés-előkészítő bizottság döntési
javaslataival történő egyetértésre,
 62/2020. (XII. 1.) határozat - Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési
Koncepciója egyeztetési eljárásának megindítása,
 63/2020. (XII. 14.) határozat - a TOP-1.5.1-20 „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai
és projektszintű előkészítése” című pályázati felhívásra támogatási kérelem
benyújtása,
 64/2020. (XII. 18.) határozat - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése 2021. évi munkaterve,
 65/2020. (XII. 21.) határozat - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának elfogadása,
 66/2020. (XII. 30.) határozat - A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2021. évi Éves Ellenőrzési Tervének jóváhagyása,
 1/2021. (I. 29.) határozat - Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési
Koncepciója társadalmi egyeztetést követő módosított munkarészeinek elfogadása,
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2/2021. (I. 29.) határozat - A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
Alapító okiratának módosítása,
3/2021. (I. 29.) határozat - A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása,
4/2021. (II. 2.) határozat - Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Programja
2021-2027 Stratégiai Programrésze munkaanyagának elfogadása és egyeztetési
eljárásának megindítása,
5/2021. (II. 3.) határozat - Javaslat a döntés-előkészítő bizottság előtt képviselendő
közgyűlési álláspont kialakítására,
6/2021. (II. 3.) határozat - Javaslat a döntés-előkészítő bizottság döntési javaslataival
történő egyetértésre,
7/2021. (II. 4.) határozat - Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Programja
2021-2027 Operatív Programrésze munkaanyagának elfogadása és egyeztetési
eljárásának megindítása,
8/2021. (II. 10.) határozat - a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Borsod-AbaújZemplén Megyei Területfejesztési Program valamint a 2014-2030-as időszakra
vonatkozó, felülvizsgált Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Koncepció
Területi Hatásvizsgálata munkaanyagának elfogadása és egyeztetési eljárásának
megindítása,
9/2021. (II. 12.) határozat - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi
költségvetésével kapcsolatos megállapítások,
10/2021. (II. 15.) határozat - A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi
Programja 2017-2022 program 2021. évi végrehajtási tervének elfogadása,
11/2021. (II. 23.) határozat - A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság
Működési Szabályzatának felülvizsgálata,
12/2021. (III. 8.) határozat - Javaslat a Miskolc belterület 46053 helyrajzi számon
nyilvántartott, természetben a Miskolc, Aradi utca 4. szám alatt található ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére,
13/2021. (III. 16.) határozat - Javaslat a döntés-előkészítő bizottság előtt képviselendő
közgyűlési álláspont kialakítására,
14/2021. (III. 16.) határozat - Javaslat a döntés-előkészítő bizottság döntési
javaslataival történő egyetértésre,
15/2021. (III. 16.) határozat - a „Minority SafePack – egymillió aláírás a sokszínű
Európáért” európai polgári kezdeményezés támogatása,
16/2021. (III. 19.) határozat - Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Napja 2021. évi
megünneplése,
17/2021. (III. 30.) határozat - A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési
Alapítvány támogatása,
18/2021. (III. 31.) határozat - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021.
évi közbeszerzési tervének elfogadása,
19/2021. (III. 31.) határozat - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati
Hivatal 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadása,
20/2021. (IV. 7.) határozat - A döntés-előkészítő bizottság előtt képviselendő
közgyűlési álláspont kialakítása,
21/2021. (IV. 7.) határozat - A döntés-előkészítő bizottság döntési javaslataival történő
egyetértés,
22/2021. (IV. 14.) határozat - A Régiókért (For Regions) Alapítvány támogatása,
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23/2021. (V. 27.) határozat - A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának
megválasztása,
24/2021. (V. 27.) határozat - a 2020. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló éves
összefoglaló jelentés jóváhagyása,
25/2021. (V. 27.) határozat - A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Példakép Díjának 2021. évi adományozása,
26/2021. (V. 27.) határozat - A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj
2021. évi adományozása,
27/2021. (V. 27.) határozat - A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj
2021. évi adományozása,
28/2021. (V. 27.) határozat - A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Lévay
József Díja 2021. évi adományozása,
29/2021. (V. 27.) határozat – A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent
Erzsébet Díjának 2021. évi adományozása,
30/2021. (V. 27.) határozat - A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Kossuth Zsuzsanna Díjának 2021. évi adományozása,
31/2021. (V. 27.) határozat - A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Civil Közösségeiért
Díj 2021. évi adományozása,
32/2021. (V. 28.) határozat - Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról,
33/2021. (V. 28.) határozat - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
rendőrfőkapitányi beosztásába történő kinevezés véleményezése,
34/2021. (V. 31.) határozat - Javaslat a döntés-előkészítő bizottság előtt képviselendő
közgyűlési álláspont kialakítására,
35/2021. (V. 31.) határozat - Javaslat a döntés-előkészítő bizottság döntési
javaslataival történő egyetértésre,
36/2021. (VI. 2.) határozat - Javaslat a döntés-előkészítő bizottság előtt képviselendő
közgyűlési álláspont kialakítására,
37/2021. (VI. 2.) határozat- Javaslat a döntés-előkészítő bizottság döntési javaslataival
történő egyetértésre,
38/2021. (VI. 2.) határozat - Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési
Koncepciója társadalmi egyeztetést követően módosított munkarészeinek elfogadása,
39/2021. (VI. 2.) határozat - Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési
Programja 2021-2027 társadalmi egyeztetést követő munkarészeinek elfogadása,
40/2021. (VI. 2.) határozat - a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Borsod-AbaújZemplén Megyei Területfejlesztési Program, valamint a 2014-2030-as időszakra
vonatkozó, felülvizsgált Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepció
Területi Hatásvizsgálata társadalmi egyeztetést követő munkarészeinek elfogadása,
41/2021. (VI. 02.) határozat - Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről,
42/2021. (VI. 2.) határozat - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Erdélyi
Magyar Örökség Díja 2021. évi adományozása,
43/2021. (VI. 3.) határozata – A Drogambulancia Alapítvány támogatása.

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az
előbb ismertetett önkormányzati rendeletek, határozatok és a vonatkozó előterjesztések az
Mötv., illetve az SzMSz alapján zárt ülésen tárgyalandóak kivételével megtekinthetőek a
megyei önkormányzat honlapján a www.baz.hu-n.

9
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy alakszerű határozat meghozatala nélkül szavazzon a
veszélyhelyzet ideje alatt a Közgyűlés feladat- és hatáskörében hozott döntésekről szóló
tájékoztatás tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
23 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett tudomásul vette a tájékoztatást.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Az előbbiekben tájékoztattam a Tisztelt
Közgyűlést a Közgyűlés hatáskörében meghozott rendeletekről és határozatokról, most pedig
a legutóbbi ülést követően történt legfontosabb eseményekről, tevékenységekről adok
tájékoztatást.
A megyei önkormányzat elsődleges feladata a területfejlesztés, az elmúlt időszak
leghangsúlyosabb tevékenysége ezen a területen Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Területfejlesztési Koncepciójának, Területfejlesztési Programjának, valamint Integrált
Területi Programjának elkészítése volt.
A kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztéséért és népszerűsítéséért felelős
kormánybiztos, Révész Máriusz úr arról tájékoztatott 2020. november elején, hogy
Magyarország Kormánya kormányhatározatában döntött a térségi jelentőségű kerékpárutak
előkészítéséről, melyhez 4 mrd Ft keretösszeggel központi költségvetési forrást biztosít.
A megyei önkormányzat pályázat keretében 20 mFt vissza nem térítendő támogatást kapott
Nagycsécs - Muhi - Ónod közötti 4.600 méter és a Dobódél - Bódvarákó közötti 1.000 méter
kerékpáros útvonalak engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, valamint az építési
engedélyek megszerzésére.
Mindkét tervezési szakaszra elkészültek a részletes tervezési diszpozíciók Az engedélyes és
kiviteli tervek 2021. november 30-ra készülnek el.
"A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyében" című projekt keretében többek között megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv
készítését tervezzük. Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.
Ezen projekt végrehajtása során felülvizsgálatra kerül Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Területfejlesztési Koncepciója, elkészül a Területfejlesztési Programja, valamint az Integrált
Területi Programja és az egyéb munkarészek, azaz a koncepció felülvizsgálatához és a
programhoz szükséges területi és környezeti hatásvizsgálat. A pályázat 3. részében 25
projekthez kapcsolódóan kívánunk komplex projektelőkészítést biztosítani. A tervezői
feladatok ellátására a Hivatal Területfejlesztési, Tervezési és Stratégiai Osztályán belül
kialakításra került a Tervezési és Stratégiai Csoport. A Csoport 4 magasépítőt, 3 mélyépítőt, 1
fő statikust és 5 fő szakági tervezőt foglal magába.
Nemzetközi kapcsolatainkat a veszélyhelyzet adta lehetőségek között igyekeztünk fenntartani,
fejleszteni.
Előkészítés alatt van egy Cselekvési ütemterv kidolgozása Kárpátalja megyével, amelyben az
éves feladatokat rögzítjük.
A Kassa Megyei Önkormányzattal továbbra is közös sikertörténetünk a Via Carpatia EGTC.
A csoportosulás 2021 áprilisában tartotta meg 16. Közgyűlését Kassán, ahol jóváhagytuk a
szervezet 2020-as projektjeit, áttekintettük a jövőre vonatkozó elképzeléseket és
újraválasztottuk Orbán Máté Juliannát, mint az EGTC igazgatóját.
2020-ban Kassán és Miskolcon személyesen és online formában a Kisprojekt Alap keretén
belül összesen 83 kedvezményezett vehette át támogatási szerződését. A munkát ennek
megfelelően folytattuk idén is – 2021-ben eddig 23 ilyen támogatási szerződés született.
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2021. január 25-én online formában került megrendezésre az EURACOAL idei Végrehajtó
Bizottságának ülése, melyen az Innovációs és Technológiai Minisztérium munkatársaival
vettünk részt. Az online ülés legfontosabb eredménye az új elnök és alelnökök megválasztása
volt. Az országriportok bemutatásánál Grosz Ákos főosztályvezető úr volt a segítségünkre,
egy az ITM által készített PPT előadásban ismertette Magyarország ország riportját.
A társadalmi felelősségvállalás kiemelt szerepet játszik a megyei önkormányzat életében,
különösen így volt ez az elmúlt időszakban.
2020 decemberében együttműködési megállapodást írtunk alá a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatallal, melyben kifejeztük azon szándékunkat, hogy mind a szakmai,
mind a civil és társadalmi kapcsolatok területén erősítjük együttműködésünket.
Ennek első lépéseként a Megyeháza „A” épületében a Szász terem, a II. emeleti
irodahelyiségek, valamint az alagsor egy része került a Megyei Önkormányzat, illetve a
Hivatal használatába.
Ezúton szeretném megköszönni Dr. Alakszai Zoltán kormánymegbízott úrnak, hogy a Megyei
Önkormányzat hatékony működésének biztosításában együttműködik velünk.
2020. január 20-án pályázat került benyújtásra az Emberi Erőforrások Minisztériumához
Nemzeti Összetartozás Emlékhely kialakítására.
Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből
12.000.000,- Ft vissza nem térítendő összeggel támogatta a pályázatot. A pályázatra
vonatkozó támogatási okirat aláírásra került, amelyben vállaltuk a Megyeháza Díszterem
Trianon előtti állapotának helyreállítását, a Nemzeti Összetartozás Emlékhely kialakítását a
Díszterem bejáratának 2 oldalán található Életfa motívummal, valamint a Kovács Vilmos
Emlékhely kialakítását a Nemzeti Összetartozás Szoborparkban. Az Életfa motívum és a
Kovács Vilmos Emlékhely később kerül átadásra.
A Díszterem helyreállítási munkálataihoz nyújtott támogatásáért a megyei önkormányzat
köszönetét fejezem ki Prof. Dr. Kásler Miklós úrnak, az Emberi Erőforrások miniszterének és
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrnak.
Januárban szűkkörű hivatali megemlékezés keretén belül helyeztük el az emlékezés virágait a
Megyeháza udvarán Wass Albert emlékművénél a költő 113. születésnapja alkalmából.
2021 februárjában játszó és tanulószoba kialakítására került sor az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága támogatásával.
„A
családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” című pályázat
keretében 1. 000. 000.- Ft támogatást kapott az Önkormányzat.
A lehetőséget ezúton is köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériumának.
A Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete kezdeményezésére –
három megyét összekapcsolva – létrejött a Kézfogás Klaszter.
A klaszter alapító okiratát és támogatói szerződését 2021. május 3-án a Megyeházán írtam alá
a Heves Megyei Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzat elnökével.
Június 4-én kicsit már bővebb körben koszorúzhattuk meg – a Kormányhivatallal közösen – a
tavaly felavatott Nemzeti Összetartozás Emlékművet.
Az eseményen a Közgyűlés néhány tagja is képviseltette magát.
Az elmúlt hónapokban a Megyekönyv aktualizálása mind magyar, mind angol nyelven
megtörtént.
A képi világot és a szöveges részt is frissítettük, kiegészítettük, és most már a tördelő végzi az
utolsó simításokat, ezt követően kerülhet sor a nyomtatására.
A Megyekönyvet a Megyenapon fogjuk bemutatni a képviselők, a megye lakossága, valamint
a sajtó számára.
A megyei önkormányzat nevében köszönetünket szeretném kifejezni dr. Gulyás Gergelynek,
a Miniszterelnökséget vezető miniszter úrnak.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat elhivatott a helyi közösségek
kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztésében. „Az Identitás Erősítése BorsodAbaúj-Zemplén Megyében” elnevezésű pályázat keretében kívánunk közösségerősítő,
imázsfejlesztő tevékenységet megvalósítani.
A szerződött támogatás összege 500 millió forint.
A helyi társadalmi akciókon keresztül a megye teljes lakosságát, többek között a
nyugdíjasokat, az ifjúságot, a vállalkozói és civil szférát kívánjuk megszólítani a mintegy 350
tervezett program keretén belül.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
„Kábítószerellenes megelőző program Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén” című
projektjét vissza nem térítendő 2.300.000 Ft támogatásban részesítette.
A támogatás fő célja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok helyi és megyei szintű
szerepvállalásának és koordinációs tevékenységének megerősítése.
A projekt edelényi, tokaji, ózdi és miskolci helyszínen kerül megvalósításra.
Az eddigiek folytatásaként a Hivatal a Europe Direct Információs Központ működtetésére a
következő 5 évre vonatkozóan 2021. április 27.-én támogatási szerződést kötött az Európai
Bizottsággal.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. március 1. napján pályázatot nyújtott
be az Agrárminisztérium 2021. évi pályázati felhívására, melynek tárgya a nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és
gondozásának támogatása. Az Agrárminisztérium elektronikus pályázatbenyújtó felületén
2021. június 15. napján megjelent a HUNG-2021 pályázati döntések listája, melyek között a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat "Kincseink, váraink és vizeink" elnevezésű
pályázata 3.300.000 Ft megítélt támogatási összeggel szerepel.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fent ismertetett tevékenységekről a Hivatal
illetékes osztályvezetőitől kérhetnek részletesebb tájékoztatást.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés mai
ülésének napirendjére a munkatervben foglaltaktól eltérően teszek javaslatot, amelynek
indoka, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt elmaradt testületi ülések egyes napirendi pontjait is
meg kell tárgyalnunk, amelyekben pedig – a már hivatkozott törvényi rendelkezés alapján – a
Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnökeként döntést hoztam,
értelemszerűen lekerülnek a napirendi javaslatok sorából. Javaslom továbbá az ülés
napirendjét kiegészíteni a munkatervben eredetileg nem szereplő, de a testület döntéshozatalát
igénylő napirendi pontokkal. Ennek megfelelően a módosított meghívó szerinti 2., 20., 21.,
22., 23., 25. és 31. napirendi pontok a munkatervben eredetileg nem szereplő, újonnan
javasolt napirendi pontként kerülnének megtárgyalásra. Mindezek alapján a Közgyűlés mai
ülésének napirendjére a kiküldésre került módosított meghívóban foglaltaknak megfelelően
teszek javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a módosított meghívóban foglaltakhoz képest
javaslom további két új előterjesztést 31. és 33. napirendi pontként felvenni és megtárgyalni,
amelyek a
„Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi
környezetvédelemi alap működtetéséről, valamint az azzal való rendelkezés és
gazdálkodás szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos
állásfoglalás kialakítására” és
„Javaslat közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára”
című előterjesztés.
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Ennek megfelelően a módosított meghívó szerinti 31-34. sorszámú napirendi pontok
számozása 32-re és 34-36-ra módosulna.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztések kiosztására a 32. és a 33.
napirendi pontok előterjesztéseivel együtt a tervezett első, illetve a második tárgyalási
szünetben kerül sor.
Javaslom
továbbá,
hogy
a
bizottsági
tagok
megválasztására
vonatkozó
2. napirendi pont 9. napirendként kerüljön megtárgyalásra, és a tárgyalási sorrend ennek
megfelelően módosuljon.
Megkérdezem, hogy a Közgyűlés tagjai részéről egyéb napirendi javaslat van-e? Amennyiben
van, kérem, szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben nincs, a javaslatra a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz kérem
szíveskedjenek szavazni a napirendi javaslat elfogadásáról.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
23 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás
mellett elfogadta a napirendi javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
44/2021. (VI. 24.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. június 24.-ei ülése
napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. június 24.-ei ülésének
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.

Ormos Tas Zsolt megyei önkormányzati képviselő eskütétele

2.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Erdélyi Magyar Örökség Díja 2021.
évi átadása

3.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja 2021. évi átadása

4.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Díja 2021. évi
átadása

5.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj 2021. évi átadása

6.

Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről, a határrend és határőrizet helyzetéről, valamint a
határforgalom alakulásáról
Előterjesztő: Dr. Mecser Tamás Sándor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, BorsodAbaúj-Zemplén megye megbízott rendőrfőkapitánya

7.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj 2021. évi átadása
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8.

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2020. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Lipták Attila tűzoltó dandártábornok, tűzoltósági tanácsos, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója

9.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Önkormányzati,
Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, valamint Pénzügyi Bizottsága új tagjainak
megválasztására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke

10. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség 2020. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Csóra György, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség
elnöke
11. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2019. évi gazdasági folyamatairól
Előterjesztő: Kovácsné Fecz Csilla, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-AbaújZemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatója
12. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
munkájáról
Előterjesztő: Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. ÉszakkeletMagyarországi Térség térségi igazgatóhelyettese
13. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye ár- és belvízvédelmi helyzetéről
Előterjesztő: Rácz Miklós, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság igazgatója
14. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről
Előterjesztő: Molnár Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója
Tuza Ottó, az Ózdi Szakképzési Centrum főigazgatója
Bukta Márta, a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatója
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
15. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye köznevelési helyzetéről
Előterjesztő: Markovicsné Demeter Edina, a Kazincbarcikai Tankerületi Központ
igazgatója
Gál János, Mezőkövesdi Tankerületi Központ igazgatója
dr. László István, a Miskolci Tankerületi Központ igazgatója
Donkó József, a Sárospataki Tankerületi Központ igazgatója
Szabó Árpád, a Szerencsi Tankerületi Központ igazgatója
16. Tájékoztató a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kirendeltségének 2020. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Radomszki Lászlóné, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének igazgatója
17. Tájékoztató az Észak-Magyarországi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság 2020. évi
tevékenységéről
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Előterjesztő: Andó Pál, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
Magyarországi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság igazgatója

Észak-

18. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi és Alföldi
Regionális Területi Iroda Miskolci Irodájának tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Holhós György, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ÉszakMagyarországi és Alföldi Regionális Területi Iroda Miskolci Irodájának
vezetője
19. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 2021.
évi szabadság ütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
20. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója, Borsod-AbaújZemplén Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027, valamint a dokumentumok
stratégiai környezeti vizsgálata elfogadására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
21. Javaslat az előzetes Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Területi Program
elfogadására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
22. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tagságának megszüntetésére
az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése (AREV) nemzetközi szervezetben
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
23. Javaslat Vologda Megye Kormánya (Oroszországi Föderáció) és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat (Magyarország) között a nemzetközi és külgazdasági
kapcsolatokról és kereskedelmi, gazdasági, tudományos, technikai és humanitárius
együttműködésről szóló megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
24. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt határidejű
határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Lupkovics Beáta, a Közgyűlés jegyzője
25. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár
megválasztására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke

Bizottság

új

tagjának

26. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2020. II. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Értéktár Bizottság elnöke
27. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak
2020. évi helyzetéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
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28. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Terület- és
Településfejlesztési
Operatív
Program
keretében
benyújtott
pályázatainak
előrehaladásáról
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
29. Beszámoló a BGA/5335/4/2020 azonosító számú a „Trianon 100 éves évfordulójához
kapcsolódó Nemzeti Összetartozás Emlékmű és történelmi emlékhely felállításának
támogatása” című pályázat lezárásáról és tájékoztató a „Nemzeti Összetartozás
Emlékhely” című pályázat előrehaladásáról
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
30. Tájékoztató a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs Központ
2020. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
31. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi
környezetvédelemi alap működtetéséről, valamint az azzal való rendelkezés és
gazdálkodás szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos
állásfoglalás kialakítására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
32. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott
támogatási kérelmek vonatkozásában a döntés-előkészítő bizottság (DEB) döntési
javaslataival kapcsolatos közgyűlési álláspont kialakítására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
33. Javaslat közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
34. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetés
adományozására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
35. Beszámoló a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Lenártek András, a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője
36. Egyebek

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a
Közgyűlés zárt ülést tart kitüntetési ügy tárgyalásakor. Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a
hivatkozott törvényi rendelkezés alapján az elfogadott napirendi pontok közül zárt ülés
keretében kerül megtárgyalásra a 34. napirendi pont, azaz a

16
„Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetés
adományozására”
címet viselő előterjesztés.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2)
bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés alapján zárt ülést rendelhet el a vagyonával való
rendelkezés esetén, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét
sértené. Ezzel párhuzamosan az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 20. §
(6) bekezdése értelmében a Közgyűlés a Közgyűlés elnöke, a napirendi pont előterjesztője, az
érdekelt és a megyei önkormányzati képviselő javaslata alapján minősített többséggel zárt
ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén és a pályázatokhoz kapcsolódó ügyek
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás a Megyei Önkormányzat vagy más érintett üzleti
érdekét sértené.
A hivatkozott törvényi rendelkezés alapján javaslom, hogy a 32., a 33. és a 35. napirendi pont
megtárgyalása zárt ülésen történjen. Az érintett napirendi pontok a
„Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott
támogatási kérelmek vonatkozásában a döntés-előkészítő bizottság (DEB) döntési
javaslataival kapcsolatos közgyűlési álláspont kialakítására”,
„Javaslat közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára”, illetve
„Beszámoló a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi tevékenységéről”.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem, hogy szíveskedjenek szavazni az
érintett napirendi pontok tekintetében a zárt ülés elrendeléséről, amelyhez minősített többség
szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
23 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett elrendelte a zárt ülést a 32., 33. és a 35.
napirendi pontban szereplő előterjesztések
megtárgyalására vonatkozóan.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Kitüntetések átadása
következik!

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Erdélyi Magyar Örökség Díja
2021. évi átadása
Muntyán Bernadett, narrátor: Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégek! A koronavírusjárvány megfékezésének érdekében hozott védelmi intézkedések nem tették lehetővé, hogy a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtartsa rendszeres üléseit. Továbbá a fennálló
veszélyhelyzetben a megyei közgyűlés elnöke egy személyben gyakorolta a közgyűlés
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feladat- és hatáskörét. Azonban a járványhelyzet javulása következtében június 15-étől a
közgyűlés újra ülésezhet. Ezért, a megye legrangosabb kitüntetéseit – melynek odaítéléséről a
közgyűlés dönt – a mai napon adjuk át.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet határozza meg a megyei kitüntető
díjak odaítélésének szabályait.
A rendelet szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Erdélyi Magyar Örökség
Díja olyan magyar, illetve külföldi állampolgárságú, kivételes tehetségű művészek, közéleti
személyek részére adományozható, akiknek a munkásságában hangsúlyozottan jelenik meg a
magyar nemzet iránti elkötelezettség, a magyar kultúra hagyományainak megőrzése, ápolása
és a jövő nemzedéknek való átadása.
Az Erdélyi Magyar Örökség Díj egy elismerő oklevél és a megyét reprezentáló ajándék. E
kitüntetésből évenként legfeljebb öt adományozható, melyek átadására a megyei közgyűlés
Wass Albert január 8-ai születésnapjához legközelebbi időpontban megtartott rendezvényen,
ünnepélyes keretek között kerül sor.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Erdélyi Magyar Örökség Díjakat – a
világjárvány miatt – a mai közgyűlésen adjuk át.
A kitüntető díjakat átadja Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke. Megkérem
Elnök Asszonyt, fáradjon ki, és adja át a kitüntetéseket. Továbbá felkérem a megjelent
országgyűlési képviselőket, ők is fáradjanak ki, és adják át gratulációjukat a díjazottaknak.
Tisztelettel megkérem a kitüntetetteket, hogy nevük elhangzása után fáradjanak ki az elnöki
asztal elé, hallgassák végig méltatásukat, vegyék át a díjat elnök asszonytól, majd fáradjanak
vissza a helyükre.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Erdélyi Magyar Örökség Díjat
adományoz a
Kiss Kata Zenekar
részére.
A 2009-ben alakult zenekar egészen egyedi módon ötvözi a könnyűzene és a népies műfaj
motívumait, tiszteletben tartva a népzene tisztaságát, őszinteségét és eredetiségét. Zenei
alkotói tevékenységük mellett gyakran csatlakoznak karitatív kezdeményezésekhez is. Évente
100-150 koncertet adnak határainkon innen és túl. A zenekar továbbá számos nemzetközi
díjban is részesült. Egyebek mellett a Böjte Csaba vezette Dévai Szent Ferenc Alapítvány
kulturális nagykövetei. Továbbá az olasz köztársasági elnöktől az Európai népek zenén
keresztül történő összefogásáért köztársasági érdemérmet kaptak. Valamint az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által Olaszországban képviselhették a magyar oktatást és kultúrát
– a „Zene Benned Van" innovációs oktatási programjukkal – a XI. Nemzetközi Iskola
Fesztiválon. 2014-ben miniszteri kitüntetésben részesültek Balog Zoltán emberi erőforrások
minisztere által. És 2017-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés döntése alapján a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díját vehették át.
A zenekar missziójának tekinti a jövő nemzedék „tanítását” és a magyar identitás
megerősítését szerte a Kárpát-medencében.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021-ben Erdélyi Magyar
Örökség Díjat adományoz a Kiss Kata Zenekar részére.
(A díj átadása)
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Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlése Erdélyi Magyar Örökség Díjat adományoz

Önkormányzat

Székely András
részére.
Székely András az 1977/78-as tanévtől nyugdíjazásáig a Kós Károly Építőipari
Szakközépiskola és jogelődeinek foglalkoztatásában állt, ahol kezdetben műszaki
igazgatóhelyettesi, majd 15 tanéven keresztül igazgatói megbízást látott el.
Székely András iskolavezetői munkássága alatt rengeteget tett az elszakított országrészekben
élő – elsősorban erdélyi – nemzettársainkkal való kapcsolatok ápolásáért.
1999-ben megszervezték a „Kós Károly iskolaláncot” a közös névadót viselő
intézményeknek. 2000-ben a névadó szellemiségét tükröző Nemzetközi Diák
Műemlékvédelmi Konferenciát tartottak. E rendezvényeiken egyre gyarapodó számban vettek
részt határon túli iskolák.
Székely András nyugdíjba vonulása évében – a város építésztársadalma javaslatára – az iskola
megkapta a „Kós Károly Díjat”, amelyet az építésügyért felelős miniszter évente adományoz
egy intézménynek és egy személynek: ez alkalommal először kapta meg iskola. Igazgató úr
munkásságáért megkapta Miskolc Megyei Jogú Város Pedagógiai Díját. Aktív nyugdíjas, a
megyei CÖF egyik megbízható alappillére.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021-ben Erdélyi Magyar
Örökség Díjat adományoz Székely András részére.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: További kitüntetések átadása következik. Ezért tisztelettel
megkérem elnök asszonyt és az országgyűlési képviselőket, hogy maradjanak kint az elnöki
asztal előtt.

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja 2021. évi
átadása
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
kitüntetéseinek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet
határozza meg a megyei kitüntető díjak odaítélésének szabályait.
A rendelet szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja azon
természetes személyeknek adományozható, akik az egészség megőrzése, a betegségek
megelőzése és a gyógyítás területén végzett magas színvonalú tevékenységükkel hosszú
éveken keresztül eredményesen szolgálták a megye lakosságát.
A Szent Erzsébet Díj egy 24 cm átmérőjű dísztányér, közepén Szent Erzsébet alakjával,
melyet körbevesz a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja”
felirat.
A kitüntetés átadására évente a Semmelweis-nap alkalmával, ünnepélyes keretek között kerül
sor. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díjakat a mai ülésen
adjuk át.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szent Erzsébet Díjat
adományoz
Barna Zsolt
részére.
Barna Zsolt a diploma megszerzése után a Pszichiátriai Osztályon folytatta a munkáját, mint
részlegfelelős ápoló. A kiemelkedő munkavégzése eredményeképpen a HEFOP pályázati
forrásból létrehozandó Térségi Diagnosztikai Szűrőcentrum kialakításával bízták meg, majd
2003-tól az intézmény beindulásakor osztályvezetői kinevezést kapott melyet a mai napig
ellát. Osztályvezetőként feladatai a megye, illetve a térség tüdő-, és egyéb szűrővizsgálatainak
megszervezése és koordinálása. 2013-tól a TÁMOP projekt keretén belül megvalósult
Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda szűrési referense lett, ahol a miskolci kistérség 40
településének lakossági szűréséért, prevenciójáért és a szűrési struktúra szakmai
működtetéséért felel.
A koronavírus-járvány első hulláma alatt kimagasló munkát végzett, ezért a Semmelweis
Tagkórház, mint kiemelt járványkórház ápolási igazgatóhelyettesi feladatainak ellátására és az
intézmény járványügyi feladatainak koordinálására kapott megbízást.
Az egészségügyi munka iránti elhivatottsága az egész életútját áthatja, ahogyan az egész
életen át való tanulás szemléletmódja is. Mindig a fejlődés, és a még szélesebb szakmai tudás
megszerzése vezérelte, azért, hogy azt az emberek szolgálatába tudja állítani.
Az eddigi pályafutása során tanúsított kiemelkedő munkavégzése alapján méltó a megye
Szent Erzsébet díjára.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021-ben Szent Erzsébet Díjat
adományoz Barna Zsolt részére.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlése Szent Erzsébet Díjat adományoz

Önkormányzat

Dr. Nagy Gergely György
részére.
Dr. Nagy Gergely György gyermekéveit Miskolcon töltötte, a középiskolai tanulmányai egy
jelentős részét az Egyesült Államokban végezte. Orvosi diplomát a Debreceni Egyetemen
szerzett, majd diplomázás után az I. Belgyógyászati Klinikán kezdte meg munkáját. 2012-ben
úgy döntött, orvosi hivatását szülővárosában, Miskolcon folytatja, ekkor helyezkedett el
jelenlegi munkahelyén, az I. Belgyógyászati Osztályon. Szerteágazó tudása és tapasztalatai,
innovatív, agilis természete, csapatjátékos szelleme sokban segítették, sokszor reformálták az
osztály munkáját, ezen időszak alatt kardiológiából is szakvizsgát szerzett. 2016-tól a
megüresedő osztályvezetői pozíciót az egész osztályos kollektíva támogatása mellett pályázta
meg, és nyerte el.
Vezetői tevékenysége eredményeképp a járóbeteg szakellátás jelentős kapacitásbővítésen
ment keresztül, valamint küszöbön áll Miskolcon egy komplex, egyetemi szintű, szívsebészeti
ellátást is magában foglaló szív- és érrendszeri betegekkel foglalkozó központ létrehozása.
Vezetése mellett az osztály speciális munkacsoportja egy olyan, COVID-19 fertőzött akut
kardiológiai betegek ellátásáról szóló eljárásrendet dolgozott ki, mely az ország sok
ellátóhelyén mintaként szolgál.
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Az eddigi pályafutása során tanúsított kiemelkedő munkavégzése alapján méltó a megye
Szent Erzsébet díjára.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021-ben Szent Erzsébet Díjat
adományoz dr. Nagy Gergely György részére.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: További kitüntetések átadása következik. Ezért tisztelettel
megkérem elnök asszonyt és az országgyűlési képviselőket, hogy maradjanak kint az elnöki
asztalnál.

4. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Díja 2021. évi
átadása
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
kitüntetéseinek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet
határozza meg a megyei kitüntető díjak odaítélésének szabályait.
A Rendelet szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Díja
azon Borsod-Abaúj-Zemplén megyében dolgozó ápolók, mentőápolók, légi mentők, az
emberi élet mentésében, légi mentésben szolgálatot teljesítők, szociális gondozó, illetve
szociális területen szolgálatot teljesítő személyek részére adományozható, akik a betegek
ellátása és gyógyítása, valamint az emberi élet mentése területén végzett magas színvonalú
tevékenységükkel hosszú időn át eredményesen szolgálták a megye lakosságát.
A Kossuth Zsuzsanna Díj egy 24 cm átmérőjű dísztányér, közepén Kossuth Zsuzsanna
alakjával, melyet körbevesz a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth
Zsuzsanna Díja” felirat. A kitüntetéssel nettó 50.000 forint pénzjutalom jár.
A kitüntetés átadására évente Semmelweis-nap alkalmával, ünnepélyes keretek között kerül
sor. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Díjakat a mai
ülésen adjuk át.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kossuth Zsuzsanna Díjat
adományoz
Dócsné Varga Piroska
részére.
Dócsné Varga Piroska az ózdi Almási Balogh Pál Kórház Intenzív Osztályának főnővére. A
szakmájában eltöltött 25 év alatt munkáját mindig pontosság, precizitás, magas szakmai
színvonal jellemezte. Az újabb és újabb szakmai kihívásoknak gyorsan és rugalmasan felel
meg. Empátiája, hozzáértése, szorgalma, szervezői- és vezetői képessége okán személyét
osztályán és másutt is elismerés övezi. Kollégái bármely szakmai problémával fordultak
hozzá, mindig számíthattak önzetlen segítségére.
A koronavírus-járvány ideje alatt a napi osztályos munkája mellett, gyakorlati oktatóként
aktívan részt a vett a „lélegeztetett betegek ellátása” továbbképzési programban. Az
oltópontok kialakításában és az oltás szervezésében jelentős szerepet vállal, tagja a mobil
oltócsoportnak. Munkabírása, kifogyhatatlan energiája, kedves természete nagyban hozzájárul
az osztályon kialakult kellemes munkahelyi légkörhöz.
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Magas színvonalú egészségügyi munkája elismeréseként, érdemes a megye Kossuth
Zsuzsanna Díjára.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021-ben Kossuth Zsuzsanna
Díjat adományoz Dócsné Varga Piroska részére.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlése Kossuth Zsuzsanna Díjat adományoz

Önkormányzat

Fazekas István
részére.
Fazekas István 26 éve dolgozik az Országos Mentőszolgálatnál. Kezdetben, mint kivonuló
mentőápoló, majd 2009. évtől mentőtisztként áll a betegek szolgálatában. Szívügyének tekinti
az oktatást és a magas szintű, mérnöki precizitású helyszíni ellátást.
Munkatársaival szemben példamutató, így méltán tisztelik és elismerik. Pontos, megbízható,
munkája szakmailag és emberileg is kimagasló. Empátiája és szervezőképessége példaértékű.
Ötleteivel, tanácsaival, élettapasztalatával a fiatalabb dolgozók mindennapi életét próbálja
könnyíteni.
A mindennapi életben a praehospitásis sürgősségi ellátásán túl több éve az OVSZ Miskolci
Intézményében donor kivizsgálói munkakört is betölt. A szolgálatnál eltöltött évtizedek alatt
kollégái megismerhették személyében az igazi nagybetűs „Bajtárs” fogalmát, aki, ha baj van,
első a sorban, hogy segítsen.
Magas színvonalú egészségügyi munkája elismeréseként, érdemes a megye Kossuth
Zsuzsanna Díjára.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021-ben Kossuth Zsuzsanna
Díjat adományoz Fazekas István részére.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlése Kossuth Zsuzsanna Díjat adományoz

Önkormányzat

Horkai Józsefné
részére.
Horkai Józsefné közel négy évtizede végez őszinte hittel, meggyőződéssel és komoly
elhivatottsággal kiemelkedően magas színvonalú szakmai munkát a betegellátás területén,
illetve az ápolásszakma fejlesztése során, ápolásszakmai területen, mellyel jelentősen
hozzájárul a megyei kórház működéséhez.
Horkai Józsefné a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház Ápolási Igazgatóságán ápolási igazgató-helyettesként dolgozik. Egészségügyi
szolgálati jogviszonya 1984-től áll fenn az intézménynél.
Semmelweis nap alkalmából mind a szakmai, mind a vezetői munkássága elismeréséül 2006ban főigazgatói dicséretben részesült. 2009-ben intézeti munkáját elismerve kapott felkérést
az ápolási igazgató-helyettesi feladatok ellátására, melyet azóta is nagy igényességgel végez.
Nagy munkabírással rendelkező, pontos, határozott, mindig segítőkész, kiválóan felkészült és
lelkiismeretes szakember. Hivatástudata kiemelkedő. Empatikus mind a betegekkel, mind a
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hozzátartozókkal és a munkatársaival is. Elkötelezett, szorgalmas munkatárs, lojális az
intézményhez és elkötelezett az ápolásügy fejlesztése iránt.
Magas színvonalú egészségügyi munkája elismeréseként, érdemes a megye Kossuth
Zsuzsanna Díjára.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021-ben Kossuth Zsuzsanna
Díjat adományoz Horkai Józsefné részére.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlése Kossuth Zsuzsanna Díjat adományoz

Önkormányzat

Jánosikné Szabó Tünde
részére.
Jánosikné Szabó Tünde a megyei kórház Angiológiai osztályán osztályvezető ápolóként látja
el feladatait. Mindig szorgalmas és kitartó volt. Betegeit szerette, odaadóan ápolta. Szerényen,
csendesen és szeretettel teljesíti a szolgálatot a betegágy mellett, ha kell három műszakos
ápolóként, ha kell vezető ápolóként. Emberileg és szakmailag példaértékű egyéniség.
Tagja a Magyar Ápolási Egyesületnek és mindent megtesz annak érdekében, hogy
munkatársai, a kórház dolgozói és a leendő ápolók megismerjék és részt vegyenek a Magyar
Ápolási Egyesület céljainak megvalósításában.
Harminc éve dolgozik ápolóként, személyes példájával népszerűsíti a hivatást, és mentor
tanárként segíti pályán maradni a felnövekvő ápoló generációt. Ebben a nehéz pandémiás
időszakban beteg kollégáit is helyettesíti és szervezi a betegellátást más osztályokon is, míg a
saját osztályán is ellátja a főnővéri feladatokat. Mindig lehet rá számítani, hittel, szívvel és
nagy szakértelemmel áll mindennap a betegágy mellett.
Magas színvonalú egészségügyi munkája elismeréseként, érdemes a megye Kossuth
Zsuzsanna Díjára.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021-ben Kossuth Zsuzsanna
Díjat adományoz Jánosikné Szabó Tünde részére.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlése Kossuth Zsuzsanna Díjat adományoz

Önkormányzat

Kaczvinszki Lászlóné
részére.
Kaczvinszki Lászlóné szakmai képesítésének megszerzését követően előbb Sajólád
településen, majd 1997. január 1-től a sajópetri orvosi ellátás körzetében kezdett dolgozni,
mint ápolónő. 2020-ig, azaz nyugdíjba vonulásának napjáig Sajópetriben végezte a betegek
ellátását, gyógyítását, sokszor erőn felül és magas színvonalon.
Rendszeresen végig látogatta a mozgásukban korlátozott, illetve fekvő betegeket, hogy
számukra segítséget nyújtson és gyógyulásukat elősegítse, fájdalmukat enyhítse.
Munkáját hivatásának tekintette, célja mindig mások segítése, az elesettek és betegek ápolása,
gyógyítása volt. Hozzá a nap bármely órájában fordulhattak segítségért az arra rászorulók.
Nem csak munkájában, hanem Sajópetri település közösségi életében is aktívan
közreműködött. Állandó kapoccsá vált az idősek, elesettek és az önkormányzat, valamint
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szociális intézményei között. Szakmai hozzáértése, lelkiismeretessége és elhivatottsága
példaértékű.
Magas színvonalú egészségügyi munkája elismeréseként, érdemes a megye Kossuth
Zsuzsanna Díjára.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021-ben Kossuth Zsuzsanna
Díjat adományoz Kaczvinszki Lászlóné részére.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlése Kossuth Zsuzsanna Díjat adományoz

Önkormányzat

Korbély Györgyi Katalin
részére.
Korbély Györgyi Katalin 1985-ben kezdte meg ápolói munkáját, mely egyben hivatása is.
Kórházi munkásságát egy időre félretéve a Szendrőládi Idősek Otthonában helyezkedett el.
Rövid időn belül szíve visszahúzta az egészségügyhöz, ezért 2008-tól ismét a kórház krónikus
belgyógyászati osztályának főnővéreként folytatta tovább áldozatos munkáját.
Vezetői, szervezői és szakmai munkájával a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézetben kezelt
betegek mindennapjait segíti, biztosítva számukra az emberhez méltó életet. Szolgálatát
mindig legjobb tudása szerint végzi. Az ápolás területén végzett magas színvonalú
tevékenységével már 35 éve eredményesen szolgálja a betegek ellátását az edelényi
kistérségben.
Magas színvonalú egészségügyi munkája elismeréseként, érdemes a megye Kossuth
Zsuzsanna Díjára.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021-ben Kossuth Zsuzsanna
Díjat adományoz Korbély Györgyi Katalin részére.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlése Kossuth Zsuzsanna Díjat adományoz

Önkormányzat

Lőrinczi Beatrix
részére.
Lőrinczi Beatrix idén szeptemberben lesz három évtizede, hogy őszinte hittel,
meggyőződéssel és komoly elhivatottsággal megkezdte kiemelkedően magas színvonalú
szakmai munkáját az aneszteziológia és intenzív terápia területén, mellyel jelentősen
hozzájárul a megyei kórház betegellátó tevékenységéhez. Szakmai tudásával, gyakorlatával,
munkabírásával, empátiájával példát mutat a közvetlen és közvetett kollegáinak és az
ápolásszakma valamennyi munkatársának.
Lőrinczi Beatrix a koronavírus-járvány 2. hullámától segíti az intenzív ellátást igénylő
fertőzött betegek gyógyulását. A 3. hullámban a 100 ágyas intenzív osztály működésének
feltételeit biztosította felelősségteljesen főnővérként. Gondoskodott a szakmaiságról, a
betegbiztonságról egy olyan szervezeti egységben, ahol több szakterület átirányított dolgozói
ápolták a betegeket egy csapatként. Igazi csapatjátékos, emellett szigorú vezető, de
emberséges és következetes.
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Magas színvonalú egészségügyi munkája elismeréseként, érdemes a megye Kossuth
Zsuzsanna Díjára.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021-ben Kossuth Zsuzsanna
Díjat adományoz Lőrinczi Beatrix részére.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlése Kossuth Zsuzsanna Díjat adományoz

Önkormányzat

Szűcs István
részére.
Szűcs István 20 évesen kezdte pályafutását az Országos Mentőszolgálat szikszói
mentőállomásán mentőápolóként. A mentőszolgálatnál történt átszervezések után 20 éve
állomásvezetőként dolgozott. A kivonuló szolgálat mellett a mentőállomás dolgozói
érdekében adminisztrációs és szervezési feladatot látott el, melyet a koronavírus járvány
időszaka tovább fokozott. Feladatait mindig a legjobb tudása szerint végezte, bajtársai érdekét
szem előtt tartva.
Sajnos az idei év nagy törést hozott az életében, a hosszú évek alatt olyan mozgásszervi
betegségei alakultak ki, amelyek miatt az üzemorvos nem engedi, hogy munkáját tovább
végezze, mert nem emelhet, illetve a hosszabb ideig tartó ülés sem javasolt. Ezért 2021.
március 1-jétől a munkáltatóval történt megállapodás szerint felmentési idejét tölti. Önkéntes
segítőként természetesen még részt vesz a mentőállomás életében, gyakran igénylik is
bajtársai a segítségét.
Hitvallása: „Mindig is nagyon szerettem a betegekkel foglalkozni, látni a beavatkozásunk
sikerét. Talán ez és a bajtársi közösség hiányzik a legjobban. Bár úgy terveztem, hogy
nyugdíjba vonulásomig fogok dolgozni, sajnos az élet közbeszólt. De lelkemben és tetteimben
mindig mentős maradok.”
Magas színvonalú egészségügyi munkája elismeréseként, érdemes a megye Kossuth
Zsuzsanna Díjára.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021-ben Kossuth Zsuzsanna
Díjat adományoz Szűcs István részére.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlése Kossuth Zsuzsanna Díjat adományoz

Önkormányzat

Timkó Miklósné
részére.
Timkó Miklósné 1984-ben kezdett el dolgozni a Sátoraljaújhelyi Városi Kórházban
asszisztensként, majd vezetőasszisztensi kinevezést kapott.
Vezetése alatt új sterilizáló részleg került kialakításra és átadásra, az általa lefektetett szakmai
alapok mindmáig meghatározóak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházban.
2013. évben az otthoni szakápolási szolgálat vezetője lett, 2014. januárjától pedig a
pszichiátriai gondozóba került és a nappali rehabilitációs ellátásban is dolgozott. A védőoltási
program segítése érdekében oltóponton végzett munka után 2021. május 1-től a sebészeti
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szakrendelőben dolgozik a térség betegeiért, de szükség szerint oltóponton hétvégéken
továbbra is segíti a koronavírus elleni védőoltások beadását.
Életútja, felelősségvállalása és szilárd értékrendjéből fakadó példamutató hozzáállása alapján
kijelenthető, hogy a zempléni betegek ellátása és gyógyítása, valamint az emberi élet mentése
területén végzett magas színvonalú tevékenységével hosszú időn át eredményesen szolgálta a
megye lakosságát, és méltó a Kossuth Zsuzsanna díjra.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021-ben Kossuth Zsuzsanna
Díjat adományoz Timkó Miklósné részére.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlése Kossuth Zsuzsanna Díjat adományoz

Önkormányzat

Virágh Józsefné
részére.
Virágh Józsefné tanulmányai befejezését követően szakmai pályafutását a megyei kórház I.
Belgyógyászati osztályán kezdte meg nővérként, melyet a sebészeti szakrendelőben folytatott.
Ezt követte a sajókeresztúri háziorvosi rendelő, ahol betegápolóként látta el feladatát a
betegellátás frontvonalán, majd a sajóbábonyi Észak-magyarországi Vegyiművek üzemorvosi
rendelőjében dolgozott asszisztensként. 2010-től a sajóbábonyi háziorvosi rendelőben
dolgozik, házi betegápolóként.
A rendelőbe érkező betegeknek, még ebben a mai rendkívüli helyzetben is mindig jut egy jó
szó, bíztató mosoly is, amely nagyon fontos, amire a betegek később is emlékeznek.
Magas színvonalú egészségügyi munkája elismeréseként, érdemes a megye Kossuth
Zsuzsanna Díjára.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021-ben Kossuth Zsuzsanna
Díjat adományoz Virágh Józsefné részére.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: Megkérem elnök asszonyt és az országgyűlési képviselőket,
foglaljanak helyet.
Tisztelettel felkérem Dr. Csurilla Lajos orvosigazgatót ossza meg velünk gondolatait.
Dr. Csurilla Lajos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház orvosigazgatója: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ünnepi Közgyűlés!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház nevében. Minden ilyen ünnepi megemlékezés
egy pici kis lehetőséget ad arra, hogy a hétköznapok monotóniájából kizökkenve megálljunk
egy pillanatra és visszatekintsünk az elmúlt időszakra. 2020. márciusában kihirdetett
veszélyhelyzet alapvetően megváltoztatta a mindennapi életünket a pandémia következtében
és azt hiszem, hogy ebben a körben nincsen senki, akit különösen meg kéne győzni arról,
hogy az egészségügyre az elmúlt egy év milyen terhet rótt. Ha visszatekintek az elmúlt több,
mint egy évre, három pontban lehet összefoglalni, hogy mik azok a feladatok, amiben az
intézményünknek az elmúlt időszakban meg kellett valósítania és helyt kellett állnunk.
Természetesen a járvány kezelésében elsők között rendelték ki kórházunkat járványkórházzá ugye ez a Semmelweis Kórház területén - majd a pandémia és a járványgörbe alakulását
követően a Semmelweis Kórház mellett a Szent Ferenc Kórház és a Megyei Kórház bizonyos
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részei is készenlétben álltak. Míg az első hullámban erre szerencsére nem volt szükség, sajnos
a 2. hullám és a 3. hullám idején ezt már nem mondhatjuk el. Emellett a mindennapi
betegellátás a sürgősségi betegellátás, illetve az onkológiai betegellátás ugyanolyan
változatlan körülmények között, illetve mondanám azt, hogy nem ugyanolyan változatlan
körülmények között, mert csökkentett létszámmal, zsúfoltabb körülmények között történt.
Gondoljunk csak bele, hogy például a mostani díjazott I. Belgyógyászat osztályvezető
főorvos úrék osztályán, illetve a II. Belgyógyászati Osztályán még másik három
belgyógyászati osztály osztozott és látták el feladatukat, tehát a járvány menedzselése mellett
az akut betegellátást, illetve az onkológiai betegellátást is biztosítanunk kellett. Ehhez 3.
feladatként ez év januárjától pedig az oltópontnak a felállítását kaptuk meg, ahol naponta több
1000 beteg beoltására is képesek voltunk és gyakorlatilag azzal, hogy most a járvány
Magyarországon itt tart és Európában ennyire előkelő helyen tart, egy picikét a megyénk és a
megyén belül pedig a saját kórházunk is letette a névjegyét. A visszajelzések alapján nagyon
sok beteg jelezte, hogy kellemesen csalódott és meglepődött, hogy ilyen nagymértékű, ilyen
tömeges oltást ennyire rugalmasan, ügyesen tudtunk megszervezni. Köszönet érte.
A most méltán elismerésben részesült dolgozók megállták a helyüket, azonban erre nem
kerülhetett volna sor, ha nem állt volna mögöttük olyan csapat, akik ezt a teljesítményt
lehetővé tették. Ugyanilyen köszönet illeti a Megyei Közgyűlést, illetve minden más segítő
társadalmi szervezetet, hogy ez létrejöhetett, mert az első perctől kezdve éreztük, hogy nem
voltunk egyedül.
Köszönet a díjazottaknak és köszönet minden segítségért, amit nyújtottak. Ha munkánkat
össze kellene foglalni, hogy milyen szellemiség alapján végeztük és kívánjuk végezni, akkor
szűkebb pátriánk nagy költőjének Kazinczy Ferencnek a szavait tudnám tolmácsolni, hogyan
kell munkákat végezni: " Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt, ha nem érted, Szánts és vess; s
hagyjad másnak az áldozatot." Ebben a szellemiségben folytatjuk, illetve végeztük eddig is a
munkánkat. Köszönöm a figyelmüket!
Muntyán Bernadett, narrátor: Köszönjük szépen orvosigazgató úrnak!
Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégek! A közgyűlés pár perc múlva folytatódik.
Addig is a Közgyűlés és a jelenlevők nevében ismételten gratulálok a kitüntetetteknek, és
egyúttal megkérem őket, hogy mindannyian fáradjanak ki az elnöki asztal elé, egy közös fotó
erejéig. A fotózást követően pedig köszönjük nekik és vendégeiknek a részvételt, további szép
napot és jó egészséget kívánunk!
(A fotózást követően)
Muntyán Bernadett, narrátor: Kedves Vendégeink! Tisztelt Közgyűlés! Megkérem a
közgyűlési tagokat, hogy foglaljanak helyet, továbbá a Közbiztonságért- és a Tűzbiztonságért
Díjak díjazottjait és a hozzátartozóit, hogy maradjanak bent a többieket megkérem, hogy
fáradjanak ki a teremből.
Bánné dr. Gál Boglárka: Tisztelt Közgyűlés! Folytassuk munkánkat a Borsod-AbaújZemplén Megye Közbiztonságáért Díj átadásával.

5. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj átadása

27
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet
értelmében Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozható azon
személynek, aki a megye közrendjének, közbiztonságának szolgálatában hosszú időn át
kiemelkedő, példamutató munkát végzett, vagy más magatartással általános elismerést vívott
ki a lakosság körében.
A Megye Közbiztonságáért Díj egy egyedi tervezésű, porcelánból készült emlékplakett. Az
emlékplakett előlapján Borsod-Abaúj-Zemplén megye címere és a „Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Közbiztonságáért Díj” felirat szerepel.
A kitüntetésből naptári évenként kettő adományozható.
A kitüntetés átadására a Megyei Közgyűlés Szent György naphoz legközelebbi időpontban
megtartott ülésnapján, ünnepélyes keretek között kerül sor. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Közbiztonságáért Díjakat a mai ülésen adjuk át, tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet miatt a
Közgyűlés nem ülésezett.
A kitüntető díjakat átadja Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke és dr. Mecser
Tamás Sándor rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
megbízott rendőrfőkapitánya.
Megkérem Elnök Asszonyt, és Rendőrfőkapitány Urat, fáradjanak ki az elnöki asztal elé, és
adják át az elismeréseket.
Tisztelettel megkérem a kitüntetetteket, hogy nevük elhangzása után fáradjanak ki az elnöki
asztal elé, hallgassák meg méltatásukat, majd vegyék át a díjat, majd fáradjanak vissza a
helyükre. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Borsod-AbaújZemplén Megye Közbiztonságáért Díjat adományoz
Dr. Gál Károly
rendőr alezredes úrnak.
Dr. Gál Károly rendőr alezredes 1990-ben kezdte meg hivatásos szolgálati jogviszonyát a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei rendőr-főkapitányság Kazincbarcikai Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály állományában nyomozó beosztásban. Rátermettségére tekintettel 1993.
december 1-jétől főnyomozó beosztásba került kinevezésre.
Szakmai ismereteire tekintettel 1994-től a Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi
Osztály állományában főnyomozó beosztásban látta el szolgálati feladatait. Folyamatosan
haladt előre a ranglétrán. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
tevékenység-irányítási Központ létrehozásával egyidejűleg 2013-tól osztályvezető beosztásba
került kinevezésére.
Dr. Gál Károly rendőr alezredes kiemelt figyelmet fordít arra, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében történő jogsértő cselekményekre megfelelő időben, megfelelő létszámú rendőri erő
reagáljon. A közterületi szolgálat tevékenységének irányítása érdekében a szolgálati ágak
vezetőinek bevonásával folyamatosan követi a jogszabályváltozásokat. A Kapcsolattartási
Hely tevékenységét a lehető legszélesebb körben ismertetve javítja a külföldi
állampolgárokkal kapcsolatos intézkedések hatékonyságát.
Dr. Gál Károly rendőr alezredes jelenleg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányság Rendészeti Igazgatóság Tevékenység-irányítási Központ osztályvezetője.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közbiztonságának
szolgálatában hosszú időn át végzett kiemelkedő munkájának elismeréséként 2021-ben
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjat adományoz Dr. Gál Károly részére.
(A díj átadása)
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Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjat adományoz
Holló Péter
címzetes rendőr főtörzszászlós úrnak.
Holló Péter 1996-ban kezdte hivatásos szolgálati jogviszonyát a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendőr-főkapitányság Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály
állományában járőr beosztásban. Rátermettségére tekintettel 1997. április 1-jei hatállyal
járőrvezető, 2009. április 1-jétől megbízott, később kinevezett körzeti megbízott.
Holló Péter szolgálati feladatait hivatásos állományba történő kinevezése óta kiemelkedő
színvonalon látja el. Körzeti megbízotti működési körzetéhez Nagybarca és Bánhorváti
községek tartoznak. Rendkívül jó bűnügyi elemzőkészséggel rendelkezik, alacsony az
ismertté vált bűncselekmények száma, a közbiztonság kiemelkedően jó Nagybarca és
Bánhorváti községek területén.
Azon felül, hogy körzeti megbízotti tevékenységét példamutatóan látja el, a közrendvédelmi
mutatói átlagon felüliek. Az intézkedései, a szakmai tudása, tapasztalata alapján az elmúlt
években a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság legjobbjai között szerepel.
Az eddig eltelt szolgálati ideje alatt több alkalommal különböző szintű dicséretben és
jutalomban részesült, soron kívüli előléptetésére négy esetben került sor.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye közbiztonságának
szolgálatában hosszú időn át végzett kiemelkedő munkájának elismeréséként 2021-ben
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjat adományoz Holló Péter részére.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: A Közgyűlése és a jelenlevők nevében ismételten gratulálok
a kitüntetetteknek, és egyúttal megkérem őket, hogy mindannyian fáradjanak ki az elnöki
asztal elé, egy közös fotó erejéig.
(A fotózást követően)
Bánné dr. Gál Boglárka: Tisztelt Közgyűlés! Kérem folytassuk munkánkat a 6. napirendi
pont megtárgyalásával.

6. Beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, a határrend és határőrizet helyzetéről,
valamint a határforgalom alakulásáról
Előterjesztő: Dr. Mecser Tamás Sándor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, Borsod-AbaújZemplén megye megbízott rendőrfőkapitánya
A napirend előterjesztése és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a
Mellékletek között 3. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm ismételten a napirendi pont
tárgyalásánál Dr. Mecser Tamás Sándor rendőr ezredes urat, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
megbízott rendőrfőkapitányát, valamint meghívott vendégeinket. Felkérem megbízott megyei
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rendőrfőkapitány urat, hogy amennyiben szükségesnek tartja, tegye meg az előterjesztéshez
kapcsolódó szóbeli kiegészítését.
Dr. Mecser Tamás Sándor rendőr ezredes, Borsod-Abaúj-Zemplén megye megbízott
rendőrfőkapitánya: Köszönöm szépen. Nem tartom szükségesnek a kiegészítést.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a
négy bizottság véleményezte. Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk részletesen megtárgyalta az előterjesztést. A bizottság tagjai
kérdéseket tettek fel, amelyek megválaszolásra kerültek. Bizottságunk kifejezte köszönetét az
elvégzett munkáért és azért az anyagért is, amit elénk letettek, 10 egybehangzó igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett elfogadásra javasoljuk a Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem az Önkormányzati,
Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke: Köszönöm Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk az előterjesztést 7 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Pénzügyi Bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés!
Bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Területfejlesztési és
Turisztikai Bizottság alelnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök
Asszony! Tisztelt Közgyűlés! A Bizottságot én, mint alelnök vezettem, nálunk Kovács Béla
rendőrkapitány-helyettes volt a jelenlévő a rendőrség részéről. Hozzá tették föl a kérdéseket
és a bizottság a pandémiahelyzet alatt kifejtett helytállásukért köszönetet mondott a
rendőrségnek és 9 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a beszámolójukat.
Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Farkas Péter Barnabás képviselő úrnak adom meg a szót.
Farkas Péter Barnabás, frakcióvezető: Köszönöm szépen. A rendkívül nehéz pandémia
időszak, illetve az egyéb évek óta húzódó központi támogatás hiánya, személyi fluktuációk
ellenére is igyekezett és helyt állt a szervezet. Megkérném megbízott Rendőrfőkapitány Urat,
hogy tolmácsolja a kollektíva felé is a megbecsülésünket és az elismerésünket. Köszönöm
szépen!
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm Képviselő úr hozzászólását.
Amennyiben senki más nem szeretne hozzászólni a napirendi ponthoz, a beszámolóhoz nem
tartozik határozati javaslat, azonban kérem a Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a beszámoló
elfogadásáról.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett elfogadta a beszámolót.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Megköszönöm megbízott Rendőrfőkapitány
Úrnak a részletes beszámolót, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
minden dolgozójának további munkájához sok sikert kívánok. Köszönjük szépen!
Tisztelt Közgyűlés! Elfogadott napirendünk szerint a következőkben a Borsod-AbaújZemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj 2021. évi átadására kerül sor.

7. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj átadása
Muntyán Bernadett, narrátor: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet
értelmében Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj adományozható azon
személynek, aki a megye tűzvédelme és tűzbiztonságának megteremtése érdekében szolgálati
feladatait hosszú időn át kiemelkedő színvonalon végzi, vagy beavatkozásával,
magatartásával kivívja az állampolgárok elismerését.
A kitüntetésből naptári évenként kettő adományozható.
A kitüntetést a Megyei Közgyűlés Szent Flórián naphoz legközelebbi időpontban megtartott
ülésnapján, ünnepélyes keretek között adják át. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Közbiztonságáért Díjakat a mai ülésen adjuk át, tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet miatt a
Közgyűlés nem ülésezett.
A kitüntető díjakat átadja Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke és Lipták Attila
tűzoltó dandártábornok, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója.
Megkérem Elnök Asszonyt, és Dandártábornok Urat, fáradjanak ki az elnöki asztal elé, és
adják át az elismeréseket. Továbbá megkérem a kitüntetetteket, hogy nevük elhangzása után
fáradjanak ki az elnöki asztal elé, hallgassák végig méltatásukat, vegyék át a díjat, majd
fáradjanak a helyükre.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Tűzbiztonságáért Díjat adományoz
Kohuth Tibor
részére.
Kohuth Tibor 2000 óta dolgozik a PAJZS „94” Kft-ben. 2002-2003-ig a 10 hónapos Önkéntes
és Létesítményi Tűzoltóság tűzoltó parancsnoka.
Kitartó és főként biztató szakmai és emberi munkájának köszönhetően tudott a Létesítményi
Tűzoltóság Sajóbábony Gyártelepen, az ott jellemző nagyon nehéz körülmények között magas
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színvonalú és – a szolgáltatást igénybe vevők által is – elismert szakmai munkát végezni.
Mint parancsnoknak nagy szerepe van a létesítményi tűzoltók képzésében, oktatásában, a
tűzoltói munkára való felkészítésben.
Tapasztalatával, szakmai hozzáértésével jelentősen hozzájárult az emberélet, környezet,
anyagi javak megóvásához, valamint a bekövetkezett rendkívüli események szakszerű
elhárításához. Feletteseit tiszteli, munkatársaival, beosztottjaival munkatársi kapcsolatain túl
emberi kapcsolata is példaértékű.
Áldozatkész tűzoltói munkáját egyben hivatásának is érzi. A tűzvédelem érdekében az elmúlt
20 évben végzett tevékenysége például szolgálhat minden tűzvédelemben dolgozó vezető és
szakember részére.
2010-ben Főigazgatói pénzjutalomban, 2015-ben Gróf Széchenyi Ödön emlékplakettben, és
2020-ban Parancsnoki dísz sisak kitüntetésben részesült.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye tűzvédelme
érdekében eddig végzett szakmai tevékenysége elismeréseként 2021-ben Borsod-AbaújZemplén Megye Tűzbiztonságáért Díjat adományoz Kohuth Tibor részére.
Kohuth Tibor egy későbbi időpontban veszi majd át kitüntetését.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Tűzbiztonságáért Díjat adományoz
Vargáné Daruka Csilla
részére.
Vargáné Daruka Csilla kilenc éve a Megyei Tűzoltó Szövetség gazdasági vezetője, megyei
szinten koordinálja és végzi a Szövetség gazdasági és pénzügyi tevékenységét.
Kötődése a tűzvédelemhez 1998-ban kezdődött, amikor is a Megyei Tűzoltó Parancsnokság
Gazdasági Osztályán előadóként kezdett el dolgozni, majd 2000-2016-ig a Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság főelőadójaként és könyvelőjeként tevékenykedett.
2012-ben kapott felkérést a Szövetség gazdaságvezetői tisztségének betöltésére, melyet
főállású munkája mellett elfogadott.
Tevékenysége az egész megyére kiterjed, hisz a szövetség tagszervezetei közé tartoznak
túlnyomó részben a megyében lévő önkéntes tűzoltó egyesületek, létesítményi tűzoltóságok,
önkéntes mentőszervezetek, valamint külön tagozatot képeznek e szervezetben a hivatásos
tűzoltók is.
A szövetségben végzett kimagasló szintű munkájáért 2014-ben Szt. Flórián szobor tárgy
jutalomban, 2018-ban a Magyar Tűzoltó Szövetség által adományozott Gróf Széchenyi Ödön
emlékplakett elismerésben részesült.
A Megyei Tűzoltó Szövetség elnökségi tagjaként a szervezet meghatározó tagja, munkáját
szabadidejéből, ellenszolgáltatás nélkül mindig felelősségteljesen, becsülettel látja el.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye tűzvédelme
érdekében eddig végzett szakmai tevékenysége elismeréseként 2021-ben Borsod-AbaújZemplén Megye Tűzbiztonságáért Díjat adományoz Vargáné Daruka Csilla részére.
(A díj átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: További díj átadása következik, ezért megkérem Elnök
Asszonyt és Dandártábornok Urat, hogy maradjanak még az elnöki asztal előtt.
A tavalyi év újabb, eddig még nem látott megpróbáltatás elé állította a Borsod-AbaújZemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományát. Veszélyhelyzetben a
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katasztrófavédelmi egységek részéről elsősorban a közreműködő feladatok a jellemzőek,
melyek kiegészülnek lakosságvédelmi intézkedésekkel is.
A pandémia alatt nyújtott helytállásáért, kiemelkedő hivatástudatáért, és kifogástalan
munkavégzéséért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnöki Elismerésében részesül
Sikur István
tűzoltó alezredes,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi
Szervezet, Főügyeleti osztályának ügyeletvezetője.
Sikur István 1994-ben az Ózdi Hivatalos Tűzoltó-parancsnokság állományába, beosztott
tűzoltóként került kinevezésre. Jelentős önképzéssel, állami és szakmai felsőfokú végzettséget
szerzett, majd a személyügyi kiemelt főelőadó, gazdasági és szakmai felsőfokú végzettséget
szerzett, majd gazdasági és ügyviteli osztályvezető és humán szolgálatvezető beosztásokban
haladva, a Megyei Igazgatóság Fő- és Műveletirányító Ügyelet ügyeletvezetői beosztásba
került kinevezésre. Az általa végzett munka, addigi beosztásaiban és jelenleg is, kimagasló
színvonalú. Az összetett és magas szakmai felkészültséget igénylő feladatok végrehajtásában
határozott, fegyelmezett és precíz.
Több mint huszonöt éves szakmai pályafutása során számtalan alkalommal bizonyította
kiemelkedő hivatástudatát, amelynek köszönhetően a tűz- és katasztrófavédelmi szervezetek
minden esetben számíthattak rá. Eddigi pályafutása, kifogástalan, munkavégzése, méltán
állítható példaként.
A pandémia alatt nyújtott helytállásáért, kiemelkedő hivatástudatáért, és kifogástalan
munkavégzéséért Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnöki Elismerésében részesül
Sikur István tűzoltó alezredes.
(Az elismerés átadása)
Muntyán Bernadett, narrátor: Szeretném megkérni Vargáné Daruka Csillát, hogy ő is
fáradjon ide egy közös kép elkészítése érdekében. A kitüntetetteknek még egyszer gratulálok,
és további szép napot kívánok!
(A fotózást követően)
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Kérem folytassuk
munkánkat a 8. napirendi pont megtárgyalásával.

8. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2020. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Lipták Attila tűzoltó dandártábornok, tűzoltósági tanácsos, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
A napirend előterjesztése és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a
Mellékletek között 4. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm ismételten a napirendi pont
tárgyalásánál Lipták Attila tűzoltó dandártábornok urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
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Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját, valamint meghívott vendégeinket. Felkérem
Igazgató Urat, hogy amennyiben szükségesnek tartja, tegye meg az előterjesztéshez
kapcsolódó szóbeli kiegészítését.
Lipták Attila tűzoltó dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója: Köszönöm szépen! Nem kívánom kiegészíteni.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Az előterjesztést mind a négy
bizottság véleményezte. Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk megtárgyalta a tájékoztatót. Kérdéseinket föltehettük, amelyekre
választ kaptunk és bizottságunk megköszönte a katasztrófavédelem ezévi és előző évi
munkáját és az anyagot is, amit kaptunk. A tájékoztatót 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
Bizottságunk tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem az Önkormányzati,
Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk megtárgyalta a tájékoztatót és 7
igen szavazattal elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Pénzügyi Bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés!
A bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Végül felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök
Asszony! Közgyűlés! Bizottságunkon is részt vett dandártábornok úr és a kérdésekre
válaszolt, így a bizottság 10 igen szavazattal elfogadta, illetve tudomásul vette a tájékoztatót.
Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Farkas Péter Barnabás képviselőnek megadom a szót.
Farkas Péter Barnabás, frakcióvezető: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Ismételten köszönetemet és elismerésemet szeretném kifejezni a magam, illetve a
frakció nevében és kérem szépen Lipták Attila tűzoltó dandártábornokot, hogy testülete felé
tolmácsolja ezt. Köszönöm szépen!
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatóhoz nem
tartozik határozati javaslat, azonban kérem a Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató
tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett tudomásul vette a tájékoztatót.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Megköszönöm Tűzoltó Dandártábornok
Úrnak a részletes tájékoztatót és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság dolgozóinak további munkájához sok sikert kívánok. Köszönjük szépen.

9. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, valamint Pénzügyi
Bizottsága új tagjainak megválasztására
Előterjesztő:
Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
5. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Bejelentem, hogy a bizottsági tagnak javasolt
személyek nem kérték zárt ülés tartását. Felkérem dr. Lupkovics Beáta jegyző asszonyt, hogy
az előterjesztést részletesen ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Köszönöm. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Köteles László megyei önkormányzati képviselő halálával megszűnt bizottsági
tagsága az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságában.
A Közgyűlés Jobbik Magyarországért Mozgalom-Magyar Szocialista Párt-MomentumMindenki Magyarországa Képviselőcsoportja kezdeményezte, hogy az Önkormányzati,
Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságában a megüresedett bizottsági helyre kerüljön
megválasztásra Ormos Tas Zsolt megyei önkormányzati képviselő, aki a mai ülésen tett esküt
a testület előtt.
Ormos Tas Zsolt korábban a Pénzügyi Bizottság nem közgyűlési tagja volt, így a
képviselőcsoport azt is kezdeményezte, hogy helyére a Közgyűlés válassza meg Szegedi Judit
Katalin nem közgyűlési tagot a bizottság tagjává.
Az előterjesztés a képviselőcsoport kezdeményezésének megfelelően tesz javaslatot a két
bizottsági tag megválasztására.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. A javaslatot a bizottságok nem
véleményezték. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben
kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Ormos Tas Zsolt képviselő úrnak adom meg a szót.
Ormos Tas Zsolt: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Szeretném bejelenteni az
érintettségemet, de szavazni kívánok.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Farkas Péter Barnabás
képviselő úrnak adom meg a szót.
Farkas Péter Barnabás, frakcióvezető: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés!
Szomorú apropója van a bekövetkezett személyi változásnak. Sajnos az élet az ilyen, menni
kell tovább, dolgozni kell tovább. Éppen ebből kifolyólag én nagyon sok sikert kívánok az
újonnan megválasztott tag életében és munkájában. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Az előterjesztéshez egy határozati
javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez minősített
többség szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett elfogadta a határozati javaslatot.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
45/2021. (VI. 24.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Önkormányzati,
Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, valamint Pénzügyi Bizottsága új tagjainak
megválasztása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil
Kapcsolatok Bizottsága, valamint Pénzügyi Bizottsága új tagjainak megválasztására
vonatkozó javaslatot, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 58. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében az alábbi döntést hozza:
1.

A Közgyűlés az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottsága tagjává
megválasztja Ormos Tas Zsolt közgyűlési tagot.

2.

A Közgyűlés a Pénzügyi Bizottság tagjává Ormos Tas Zsolt helyett megválasztja Szegedi
Judit Katalin nem közgyűlési tagot.

Felelős: Dr. Lupkovics Beáta jegyző, a határozat érintettek részére történő megküldéséért
Határidő: azonnal

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 40. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület
bizottságának nem képviselő tagja a megválasztását követően a képviselő-testület előtt esküt
tesz, és erről okmányt ír alá. Kérem a Közgyűlés tagjait és a jelenlévőket, hogy az eskütétel
időtartamára álljanak fel, Szegedi Judit Katalin asszonyt pedig, hogy fáradjon ki középre, és
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mondja utánam az eskü szövegét. Az eskü szövegének elhangzása után meggyőződése szerint
mondhatja, hogy: „Isten engem úgy segéljen.”
„Én, Szegedi Judit Katalin
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
megyei közgyűlési bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat
Borsod-Abaúj-Zemplén megye fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen
teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen.”
(Az esküokmány átadása után)
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Gratulálok, a bizottsági
tagsággal összefüggő munkájához sok sikert kívánok!

10. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség 2020. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Csóra György, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség
elnöke.
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
6. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál
Csóra György urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnökét, és
felkérem, hogy amennyiben szükségesnek tartja, tegye meg az előterjesztéshez kapcsolódó
szóbeli kiegészítését.
Csóra György, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség elnöke: Köszönöm
szépen Elnök Asszony. Nem kívánom kiegészíteni.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést mind a
négy bizottság véleményezte. Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés!
Bizottságunk megtárgyalta a Polgárőr Szövetség 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Gratuláltunk a Polgárőr Szövetség 30 éves fennállásának évfordulójához, kérdéseinkre választ
kaptunk és bizottságunk a tájékoztatót 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem az
Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
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Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke: Köszönöm szépen Elnök Asszony. Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a tájékoztatót, amelyet elnök úr távollétében én adtam elő - egyhangúlag 7 igen szavazattal tudomásul
vételre javasolja, illetve miután Elnök Úr nem kért szót, én annyit hadd mondjak el, hogy
augusztus 28-án a Jubileumi Harmincéves Megyei Polgárőr Napra várunk mindenkit
szeretettel Taktaharkányban. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Felkérem a Pénzügyi
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés!
A bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Végül felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök
Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunkon részt vett Csóra György elnök úr, ott
ismertette röviden a beszámoló lényegét. Köszönetet mondtunk nekik ott a karitatív
munkájukért és az önkéntes munkájukért és 10 igen szavazattal tudomásul vettük a
tájékoztatójukat. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni. Farkas Péter Barnabás képviselőnek adom meg a szót.
Farkas Péter Barnabás, frakcióvezető: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés!
Magam, illetve a frakció nevében szeretném megköszönni a Polgárőr Szövetségnek a
munkáját, nagyon sok sikert kívánva, hiszen, mint tudjuk a hivatásos rendvédelmi szerveknél
elégtelen az a létszám, amellyel dolgoznak, így a helyi szerveződésű polgárőröknek jelentősen
meg fog majd a közeljövőben nőni a feladatuk, ezért nagyon sok sikert kívánok nekik a
továbbiakban is. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. A tájékoztatóhoz nem tartozik
határozati javaslat, azonban kérem a Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató
tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett tudomásul vette a tájékoztatót.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Megköszönöm Elnök úrnak a részletes
tájékoztatót és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség minden tagjának, a
további munkájához sok sikert kívánok!
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11. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2020. évi gazdasági folyamatairól
Előterjesztő: Kovácsné Fecz Csilla, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-AbaújZemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatója
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
7. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő képviseletében
Kulcsár Balázs osztályvezető urat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Adó- és Vámigazgatósága részéről, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek
tartja, tegye meg az előterjesztéshez kapcsolódó szóbeli kiegészítését.
Kulcsár Balázs osztályvezető, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Adó- és Vámigazgatósága: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Az
előzetesen megküldött részletes tájékoztató anyagokhoz szóbeli plusz információt nem tudok
nyújtani, de természetesen, hogyha kérdés merül fel, szívesen adok választ az elhangzó
kérdésekre. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy
bizottság véleményezte. Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés!
Bizottságunk 8 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a
tájékoztatót.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Amennyiben nincs, a tájékoztatókhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
15 igen, 0 nem szavazattal és 6 tartózkodás
mellett a Közgyűlés tudomásul vette a
tájékoztatót.

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Megköszönöm Osztályvezető Úrnak a
részletes tájékoztatót és munkájukhoz sok sikert kívánok.
Tisztelt Közgyűlés! A 12. napirendi pontunkhoz érkeztünk.

12. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei munkájáról
Előterjesztő:
Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. ÉszakkeletMagyarországi Térség térségi igazgatóhelyettese
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A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
8. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál
Deé András urat, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Északkelet-Magyarországi Térség
térségi igazgatóhelyettesét. Felkérem, hogy amennyiben szükségesnek tartja, tegye meg az
előterjesztéshez kapcsolódó szóbeli kiegészítését.
Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Északkelet-Magyarországi
Térség térségi igazgatóhelyettese: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Köszönöm
szépen, nem tartom szükségesnek a kiegészítést, de amennyiben kérdésük van szívesen
válaszolok.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy
bizottság véleményezte. Felkérem a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök
Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Deé András úr a bizottsági ülésen részt vett, ott röviden
ismertette az elmúlt éves tevékenységeiket és a folyamatokat, amelyek ebben az időben
indulnak be. Bizottságunk 10 igen szavazattal tudomásul vette a tájékoztatót. Köszönöm
szépen!
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van,
szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben nincs, a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
20 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett a tájékoztatót tudomásul vette.

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Megköszönöm igazgatóhelyettes úrnak a
részletes tájékoztatót és munkájukhoz további sok sikert kívánok.

13. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye ár- és belvízvédelmi helyzetéről
Előterjesztő:
Rácz Miklós, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság igazgatója
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
9. sorszám alatt.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő képviseletében
Csont Csaba főmérnök urat, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság részéről. Felkérem,
hogy amennyiben szükségesnek tartja, tegye meg az előterjesztéshez kapcsolódó szóbeli
kiegészítését.
Csont Csaba főmérnök, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság: Tisztelt Elnök
Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Személyesen nem tudtam részt venni a bizottsági ülésen,
ugyanakkor a kollégám jelezte, hogy van kérdés felénk. Röviden szeretném a beszámolónkat
összefoglalni, az igazgatóság helyzetét ismertetni. Tekintettel arra, hogy régen volt közgyűlés
és régen találkoztunk, szeretném elmondani, hogy a Vízügyi Igazgatóság által kezelt
létesítmények volumenében lényegi változás nem történt. Közel 5000 kilométer vonalas
létesítményt kezelünk, 650 kilométer elsőrendű árvízvédelmi töltést, 400 kilométer
folyószakaszt, amiből 125 kilométer folyózható, továbbá közel 2000 kilométer kis vízfolyást,
1400 kilométer csatornát, 42 szivattyútelepet. Hozzánk tartozik a Tiszalöki Vízlépcső, ami a
Tisza második legnagyobb vízépítési műtárgya, illetve a Cigánd - tiszakarádi árapasztó
tározó, a Tiszai legnagyobb jégtörőhajó flotta és mintegy 2400 hektár véderdő. Működési
területünk elég nagy, nemcsak Borsod-Abaúj-Zemplén megyét, hanem teljes egészében Heves
megyét is lefedi. Gyakorlatilag az ország egytizede hozzánk tartozik vízgazdálkodási
szempontból, közel 500 településsel.
A vízkár-elhárítási események közül, szeretném kiemelni azt, hogy a 2019. és 2020. évben a
megye területét sújtó helyi vízkárokat gyakorlatilag helyreállították, illetve június végéig
befejezésre kerülnek, tehát folyamatban lévő munkáink is vannak. Az elmúlt időszakban a
Szerencs patakon vonult le egy jelentősebb árhullám és Szerencs Ond városrésze védelme
érdekében azonnali beavatkozásokat kellett tenni. Meglepődötten tapasztaltuk azt, hogy a hód
által okozott károk olyan mértékű károsodást idéztek elő, ami közvetlenül a belterületet
fenyegette a depóniai átszakadással. Folyamatban van a műszaki helyreállítás meghatározása,
illetve a töltés bennlévő járatoknak feltárása.
2020. októberétől egészen most június 10-éig volt belvízvédekezés, valamennyi szivattyútelepünk és belvízvédelmi övezetben lévő csatornánk, vízkormányzó művünk üzemelt.
Vízminőségi kárelhárítás tekintetében elsősorban a kommunális, illetve növényi eredetű,
felszínen úszó hulladékok jelentenek problémát a vízfolyások esetében. Számos
önkormányzattól kapunk bejelentés, ezeket igyekszünk felszámolni, ugyanakkor a Vízügyi
Igazgatóság fenntartásából, munkájából nem keletkeznek ilyen hulladékok, illetve szemét, ez
lakossági kommunális hulladék. Ebben minden önkormányzatot kérünk az együttműködésre,
mert nincs kapacitásunk a nagy mennyiségű kommunális hulladék eltávolítására.
Árvízvédekezést tekintetében kiemelendő a Sajón a tavalyi év októberében levonult árhullám,
amelynek fele volt a vízhozama, mint ami a 2010-es rendkívüli árvízi körülményeket
eredményezte. Sajószentpéternél mintegy 5 centiméterrel maradt el a 2010-es szintjétől a víz,
ugyanakkor azt is tapasztalhattuk, hogy a mostani árvíz nem okozott olyan problémát, mint
akkor, az azóta eszközölt fejlesztések és infrastrukturális átalakítások jelentősen javították az
árvízvédelmi helyzetet, különösen itt Sajószentpétertől, egészen Felsőzsolca és a Tisza
torkolati szakaszáig. Az árhullám rávilágított arra is, hogy újra kell értelmeznünk az öblözetek
árvízvédelmi helyzetét, ezért elkészítettük, illetve felülvizsgáltuk és módosítottuk a Sajó a
Nagyvízi Mederkezelési Tervét Sajószentpéter alatti részéről a Tisza- torkolatig tartó
szakaszára vonatkozóan. Változtattunk a levezető sávokon, változtattunk a terveken, ezek
befolyásolni fogják a megye életét arra tekintettel, hogy a nagyvízi mederben elég kötött
szabályokkal valósulhatnak meg a fejlesztések, település fejlesztések és beruházások. Az
önkormányzatoknak ettől függetlenül az árhullám levonulása során segítséget nyújtottunk.
Gyakorlatilag sok helyen helyettük védekezhetünk, mert olyan helyzet alakult ki, ami a folyó
megváltozott vízhajtó képességére utal.
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A pályázataink elsősorban infrastrukturális fejlesztéseket foglalnak magukba a megye
területén, amelyeknél gyakorlatilag befejeződtek a kivitelezések, egyedül a Tiszalöki
Vízlépcső rekonstrukciója van hátra, ami befejezés előtt áll, bízunk benne, hogy tudjuk tartani
az ütemet. Ez már csak azért is nagyon fontos, mert a Tiszalöki Vízlépcső fontos szerepet
játszik a vízi közlekedésben és a Felső-Tisza kiemelt kormányzati szándék szerint a
turizmusfejlesztés célpontja. Számos olyan fejlesztés valósul meg a megyében, ami
elsősorban a közlekedési infrastruktúrákat is érinti, értem ez alatt a SajószentpéterKazincbarcika elkerülőt, a Miskolc-Kassa útvonalat, illetve a 37-es út fejlesztését. Ezeket
szakmailag támogatjuk és igyekszünk az önkormányzatokkal olyan kapcsolatot ápolni, amivel
mindenben tudjuk őket segíteni. Röviden ennyivel szerettem volna tájékoztatni a Közgyűlést.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen a szóbeli kiegészítést. Az
előterjesztést egy bizottság véleményezte. Felkérem a Területfejlesztési és Turisztikai
Bizottság alelnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök
Asszony! Közgyűlés! Bizottsági ülésünkön Kovács István műszaki titkár úr vett részt, neki
tettek föl néhány kérdést, főleg a kis vízfolyásokkal kapcsolatosan, hogy azok takarítása,
illetve kezelése sok esetben átkerült már a Vízügyi Igazgatósághoz a víziközmű társulatok
megszűnése folytán. A tájékoztatót megtárgyaltuk, illetve elfogadásra javasoljuk 10 igen
szavazattal. Köszönöm szépen!
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van,
szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben nincs, a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett a tájékoztatót tudomásul
vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Megköszönöm főmérnök úrnak az ÉszakMagyarországi Vízügyi Igazgatóság részletes tájékoztatóját a munkájukhoz sok sikert
kívánok.
Csont Csaba főmérnök, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság: Köszönjük
szépen, viszont kívánjuk.

14. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye szakképzési helyzetéről
Előterjesztő: Molnár Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója
Tuza Ottó, az Ózdi Szakképzési Centrum főigazgatója
Bukta Márta, a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatója
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
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A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálhatóak a Mellékletek
között 10. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztőket, illetve
képviselőiket: Molnár Péter urat, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatóját, Tuza Ottó
urat, az Ózdi Szakképzési Centrum főigazgatóját, Majkutné Csermely Lujza asszonyt, a
Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgató-helyettesét, valamint Tóth Ádám Zoltán
szakigazgató urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara részéről.
Felkérem az előterjesztőket, illetve képviselőiket, hogy amennyiben szükségesnek találják, a
bemutatás sorrendjében egészítsék ki tájékoztatójukat.
Molnár Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója: Tisztelt Elnök Asszony,
Tisztelt Közgyűlés! A benyújtott tájékoztatóhoz nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni, a
felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok.
Tuza Ottó, az Ózdi Szakképzési Centrum főigazgatója: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! A tájékoztatóhoz nem kívánok kiegészítést tenni. Köszönöm.
Majkutné Csermely Lujza, a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgató-helyettese:
Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! A Szerencsi Szakképzési Centrum által
benyújtott tájékoztatóhoz kiegészítésem nincsen. Kérdés esetén szívesen válaszolok minden
szakmai kérdésre. Köszönöm.
Tóth Ádám Zoltán szakigazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara: Tisztelt Elnök asszony! Tisztelt Közgyűlés! A benyújtott tájékoztatóhoz nem
kívánok kiegészítést tenni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatót egy
bizottság véleményezte. Felkérem az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok
Bizottságának elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke: Köszönöm Elnök Asszony. Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk megismerte a
tájékoztatókat és egyhangúlag mindegyiket elfogadásra javasolta és tudomásul vette a maga
részéről. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjen azt
megtenni.
Amennyiben nincs, a tájékoztatókhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk egyenként a tájékoztatók tudomásulvételéről.
Kérem, hogy először szavazzunk a Miskolci Szakképzési Centrum tájékoztatójának
tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett a tájékoztatót tudomásul vette.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem a Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk
az Ózdi Szakképzési Centrum tájékoztatójának tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett a tájékoztatót tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem, hogy szavazzunk a Szerencsi
Szakképzési Centrum tájékoztatójának tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett a tájékoztatót tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzunk a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara tájékoztatójának tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
23 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett a tájékoztatót tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Megköszönöm a szakképzési centrumok
vezetőinek, valamint a Kereskedelmi és Iparkamara szakigazgatójának részletes
tájékoztatójukat és munkájukhoz sok sikert kívánok.

15. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye köznevelési helyzetéről
Előterjesztő: Markovicsné Demeter Edina, a Kazincbarcikai Tankerületi Központ
igazgatója
Gál János, Mezőkövesdi Tankerületi Központ igazgatója
dr. László István, a Miskolci Tankerületi Központ igazgatója
Donkó József, a Sárospataki Tankerületi Központ igazgatója
Szabó Árpád, a Szerencsi Tankerületi Központ igazgatója
A napirend előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Megtalálhatóak a Mellékletek
között 11. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztőket, illetve
képviselőiket: Markovicsné Demeter Edina asszonyt, a Kazincbarcikai Tankerületi Központ
igazgatóját, Gál János urat, Mezőkövesdi Tankerületi Központ igazgatóját, dr. László István
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urat, a Miskolci Tankerületi Központ igazgatóját, Donkó József urat, a Sárospataki
Tankerületi Központ igazgatóját, valamint Csejoszkiné Szabó Annamária szakmai helyettes
asszonyt, a Szerencsi Tankerületi Központ részéről. Felkérem az előterjesztőket, hogy
amennyiben szükségesnek találják, a bemutatás sorrendjében egészítsék ki tájékoztatójukat.
Markovicsné Demeter Edina, a Kazincbarcikai Tankerületi Központ igazgatója: Tisztelt
Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztést nem kívánom kiegészíteni, ha kérdés
van, szívesen válaszolok.
Gál János, Mezőkövesdi Tankerületi Központ igazgatója: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Az előterjesztést nem kívánom kiegészíteni. Köszönöm.
dr. László István, a Miskolci Tankerületi Központ igazgatója: Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Közgyűlés! A Miskolci Tankerületi Központ tájékoztatóját nem kívánom
kiegészíteni. Köszönöm.
Donkó József, a Sárospataki Tankerületi Központ igazgatója: Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Közgyűlés! A Sárospataki Tankerületi Központ tájékoztatójához kiegészítést nem
kívánok tenni. Köszönöm.
Csejoszkiné Szabó Annamária, a Szerencsi Tankerületi Központ szakmai helyettese:
Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztést nem kívánom kiegészíteni.
Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen. Az előterjesztést egy
bizottság véleményezte. Felkérem az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok
Bizottságának elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke: Köszönöm Elnök Asszony. Tisztelt Közgyűlés! Örültünk neki, hogy a szakképzés
mellett a közneveléssel és megismerkedhettünk és valamennyi tájékoztatót egyhangúlag
tudomásul vettük. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Szeles András képviselő úrnak adom meg a szót.
Szeles András: Tisztelt Elnök asszony! Tisztelt Közgyűlés! A mai közgyűlésünk első
napirendi pontjai a köszönetnyilvánításról és a hála kifejezéséről szóltak. Az egészségügy, a
katasztrófavédelem és a rendőrség kiemelt dolgozóinak mondott köszönetet a Közgyűlés. Az
elmúlt egy év különösen felértékelte lelkiismeretes és színvonalas munkájukat. Úgy érzem,
hogy hasonló elismerés jár az ország és benne természetesen a megye pedagógusainak is,
hogy ebben a történelmi időszakban ők is vállalták a kihívásokat és számíthattunk rájuk. Az
infrastrukturálisan folyamatosan javuló környezetben ugyanakkor nehézségekkel is
megbirkózó, küzdő oktatási ágazat, terület működéséért és működtetéséért szeretnék
köszönetet mondani a tankerület igazgatóinak és kérem őket, hogy tolmácsolják ezt a
köszönetet a pedagógusoknak, a pedagógusok munkáját segítő munkatársaknak és a technikai
dolgozóknak. Köszönöm szépen!
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A tájékoztatókhoz nem
tartozik határozati javaslat, azonban kérem a Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk egyenként a
tájékoztatók tudomásulvételéről.
Kérem, hogy először szavazzunk a Kazincbarcikai Tankerületi Központ tájékoztatójának
tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett a tájékoztatót tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem a Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk
a Mezőkövesdi Tankerületi Központ tájékoztatójának tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett a tájékoztatót tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem, hogy szavazzunk a Miskolci
Tankerületi Központ tájékoztatójának tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett a tájékoztatót tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem, szavazzunk a Sárospataki Tankerületi
Központ tájékoztatójának tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett a tájékoztatót tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Végül kérem, szavazzunk a Szerencsi
Tankerületi Központ tájékoztatójának tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett a tájékoztatót tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Megköszönöm a tankerületi központok
vezetőinek részletes tájékoztatójukat és munkájukhoz sok sikert kívánok.
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16. Tájékoztató a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kirendeltségének 2020. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Radomszki Lászlóné, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének igazgatója
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
12. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál
Radomszki Lászlóné asszonyt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Borsod-AbaújZemplén Megyei Kirendeltségének igazgatóját, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek
tartja, tegye meg az előterjesztéshez kapcsolódó szóbeli kiegészítését.
Radomszki Lászlóné, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Borsod-AbaújZemplén Megyei Kirendeltségének igazgatója: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Közgyűlés! Ahogy a beszámolónkban is megfogalmaztam, de most itt Önök előtt, a
megyei önkormányzat falai között szeretném köszönetemet és hálámat kifejezni a megyei
szociális, gyermekvédelmi vezetők, szakemberek és minden munkatársamnak, akik a
pandémia idejében sokszor erőn felül tették a feladataikat az idősekért, a fogyatékosokért és a
gyerekekért. Köszönet nekik. Köszönöm Elnök Asszony.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen. Az előterjesztést egy
bizottság véleményezte. Felkérem az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok
Bizottságának elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Megköszönve mi is a
szociális szférában dolgozók munkáját, a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vettük.
Köszönöm szépen!
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van,
szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben nincs, a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett a tájékoztatót tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Igazgató Asszony részletes
tájékoztatóját és további munkájához sok sikert kívánok.

47

17. Tájékoztató az Észak-Magyarországi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság 2020.
évi tevékenységéről
Előterjesztő: Andó Pál, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság ÉszakMagyarországi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság igazgatója
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
13. sorszám alatt
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál
Andó Pál urat, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Észak-Magyarországi Társadalmi
Esélyteremtési Igazgatóság igazgatóját, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek tartja,
tegye meg az előterjesztéshez kapcsolódó szóbeli kiegészítését.
Andó Pál, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Észak-Magyarországi Társadalmi
Esélyteremtési Igazgatóság igazgatója: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Nagy
megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és kérem támogatásukat céljaink eléréséhez. Az
előterjesztést nem kívánom kiegészíteni. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen. Az előterjesztést egy
bizottság véleményezte. Felkérem az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok
Bizottságának elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Örülünk mi is annak, hogy
megismerhettük az Igazgatóság munkáját. A tájékoztatójukat egyhangúlag tudomásul vettük.
Köszönöm szépen!
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Amennyiben nincs, a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett a tájékoztatót tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Megköszönöm Igazgató Úr részletes
tájékoztatóját és további munkájához sok sikert kívánok.

18. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi és Alföldi
Regionális Területi Iroda Miskolci Irodájának tevékenységéről
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Előterjesztő: dr. Holhós György, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ÉszakMagyarországi és Alföldi Regionális Területi Iroda Miskolci Irodájának
vezetője
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
14. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm az előterjesztő képviseletében
Gyenes Balázs urat, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi és Alföldi
Regionális Területi Iroda Miskolci Irodája részéről. Felkérem, hogy amennyiben
szükségesnek tartja, tegye meg az előterjesztéshez kapcsolódó szóbeli kiegészítését.
Gyenes Balázs, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi és Alföldi
Regionális Területi Iroda Miskolci Irodája: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés!
Az előterjesztést nem kívánom kiegészíteni. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen. Az előterjesztést egy
bizottság véleményezte. Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi Bizottságának elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 8 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Kérem a
képviselőcsoportok vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van,
szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben nincs, a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett a tájékoztatót tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm a részletes tájékoztatójukat és
további munkájukhoz sok sikert kívánok.
Tisztelt Közgyűlés! Mielőtt folytatnánk további munkákat szeretném felhívni a figyelmüket,
hogy ülésünk kezdetén a jelenléti ív aláírásakor, valamennyi képviselőtársam részére átadásra
kerültek a zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztésekhez kapcsolódó titoktartási és
összeférhetetlenségi nyilatkozatok. Kérem, hogy amennyiben még nem tették meg,
szíveskedjenek azokat kitölteni, a Hivatal jelenlévő munkatársainak átadni. Az érintett
előterjesztéseket ezt követően kapják meg. Az előterjesztés áttanulmányozására 10 perc
tárgyalási szünetet rendelek el. Amennyiben több idő szükséges, kérem, jelezzék. Köszönöm.

(Szünet után)
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés folytatnánk a munkánkat.

19. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének
2021. évi szabadság ütemezésének jóváhagyására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
15. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! A
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (3) bekezdése
értelmében a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján minden évben január 31-éig meg kell
állapítani a Közgyűlés elnöke előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem
adott szabadságot a tárgyévi szabadságához hozzá kell számítani.
A Közgyűlésnek, mint a munkáltatói jogkör gyakorlójának február 28-ig jóvá kell hagynia a
megyei közgyűlés elnöke szabadságának ütemezését, azonban a veszélyhelyzetre tekintettel
az előírt határidőig nem dönthetett a Közgyűlés. A megyei önkormányzati képviselők
ugyanakkor a szabadság ütemezéséről 2021. február 26-án írásban tájékoztatást kaptak.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: A javaslatot a bizottságok nem
véleményezték. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben
kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek megtenni.
Amennyiben nincs, az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű
többség szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
46/2021. (VI. 24.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2021. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

Közgyűlése

elnökének
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 2021.
évi szabadság ütemezése jóváhagyásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1.

A Közgyűlés Bánné dr. Gál Boglárkának, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése elnökének 2021. évi szabadsága ütemezését a határozat
melléklete szerint jóváhagyja.

2.

A Közgyűlés felkéri jegyzőjét, hogy gondoskodjon a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése elnöke szabadságának folyamatos nyilvántartásáról.
Felelős:
Határidő:

Dr. Lupkovics Beáta jegyző
folyamatos

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 16.
sorszám alatt.

20. Javaslat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója, BorsodAbaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027, valamint a
dokumentumok stratégiai környezeti vizsgálata elfogadására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
17. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál
Lenártek András urat, a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, valamint Pásztor Attila urat, az EXACT Project Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét. Felkérem Jegyző
Asszonyt, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: A 2021-27-es tervezési időszak egyik kiemelt
feladata, hogy a 2021-2027-es európai uniós fejlesztési ciklusra való felkészülés keretében a
megyei önkormányzatok elkészítsék, illetve felülvizsgálják a megyei területfejlesztési tervet,
azaz a térségre készülő területfejlesztési koncepciót és programot.
A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően felülvizsgálatra és elkészítésre került BorsodAbaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata, erre alapozva
készült Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027, illetve a
dokumentumok összevont hatásvizsgálata.
Az előterjesztés a három területfejlesztési dokumentumot tartalmazza.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az
előterjesztésben hivatkozott előzetes miniszteri állásfoglalással azonos tartalommal került
kiadásra 2021. június 22-én a Pénzügyminisztérium miniszteri állásfoglalása Borsod-AbaújZemplén megye területfejlesztési dokumentumainak jóváhagyásához.
Az előterjesztést mind a négy bizottság véleményezte. Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
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Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést, és mindhárom határozati javaslatot
10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem az Önkormányzati,
Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Bizottságunk mindhárom határozati
javaslatot megismerte és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Pénzügyi Bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! A bizottságunk mindhárom határozati javaslatot 12 egybehangzó igen szavazattal
elfogadásra javasolja.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Végül felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök
Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk is megtárgyalta a napirendet és mind a három
határozati javaslatot egyöntetűen 10 igen szavazattal elfogadásra javasoljuk.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Amennyiben nincs, az előterjesztéshez három határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a római I.-es sorszámmal jelölt határozati javaslat elfogadásáról,
amelyhez egyszerű többség szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
47/2021. (VI. 24.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója elfogadása
1.

A Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciójának
Helyzetértékelés részét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

2.

A Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciójának
Javaslattételi részét a 2. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
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3.

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési
Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos egyetértését és támogatását követően
a dokumentumok Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs
Rendszerben történő közzétételéről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
értelem szerint

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálhatóak a Mellékletek
között 18. sorszám alatt.

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a római II.es sorszámmal jelölt határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
48/2021. (VI. 24.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027 elfogadása
1.

A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027
Stratégiai részét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

2.

A Közgyűlés a Borsod Abaúj Zemplén Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027
Operatív részét a 2. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

3.

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési
Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos egyetértését és támogatását követően
a dokumentumok Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs
Rendszerben történő közzétételéről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
értelem szerint

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálhatóak a Mellékletek
között 19. sorszám alatt.

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a római III.as sorszámmal jelölt határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
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Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
49/2021. (VI. 24.) határozata
Tárgy: a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területfejlesztési Program valamint a 2014-2030-as időszakra vonatkozó, felülvizsgált
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepció Területi Hatásvizsgálata
elfogadása
1.

A Közgyűlés a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területfejlesztési Program valamint a 2014-2030-as időszakra vonatkozó, felülvizsgált
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepció Területi Hatásvizsgálata
dokumentumot az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

2.

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési
Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos egyetértését és támogatását követően
a dokumentum Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerben
történő közzétételéről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
értelem szerint

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 20.
sorszám alatt.

21. Javaslat az előzetes Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Területi Program
elfogadására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
21. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm ismételten a napirendi pont
tárgyalásánál Pásztor Attila urat, az EX-ACT Project Kft. ügyvezetőjét. Felkérem Jegyző
Asszonyt, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Az előterjesztés Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Előzetes Integrált Területi Programját, azaz az ITP-t mutatja be.
Az ITP a megyei fejlesztési program és a TOP Plusz metszete, itt kerül meghatározásra, hogy
a megye a megyei fejlesztési programban meghatározott fejlesztési célok, prioritások közül
mit kíván tenni, illetve tud TOP Plusz forrásból megvalósítani.
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AZ ITP a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP Plusz forráskeretek
felhasználásának szerkezetét, az elvárt eredményeket és az ütemezést tartalmazza.
A TOP Plusz jelenleg egyeztetési fázisban van Magyarország Kormánya és az Európai
Bizottság között, így annak érdekében, hogy a pályázati felhívások mielőbb
megjelenhessenek, szükséges az előzetes Integrált Területi Program elfogadása.
A 2021-27-es programozási időszakban a TOP Plusz programból Borsod-Abaúj-Zemplén
megye részére rendelkezésre álló forrás 137,159 milliárd forint.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: A Regionális Fejlesztési Programok Irányító
Hatóságával folytatott folyamatos konzultációk során adott tájékoztatás szerint a TOP Plusz
Program pályázati felhívásainak kiadására várhatóan nyár végén kerül sor. A pályázati
felhívások előkészítéséhez azonban elengedhetetlen, hogy a 2014-2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. § c) pontjában meghatározott feladatok
határidőben elvégzésre kerüljenek. E szerint a területi szereplő véleményezi az irányító
hatóság által megküldött felhívást és megadja a területi szempontú értékelési szempontokat.
Az Integrált Területi Programban meghatározott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer
alapján az egyes pályázati felhívások területspecifikus mellékleteiben a területi szempontú
értékelési szempontok kidolgozásra kerülnek. Ezen szempontrendszer kidolgozása az Irányító
Hatóság iránymutatása mellett, folyamatosan történik. A pályázati felhívások mielőbbi
megjelentetése érdekében szükséges a Közgyűlés elnökének felhatalmazása a pályázati
felhívások véleményezésére, valamint a területi szempontú értékelési szempontok
elfogadására, ezért az alábbi előterjesztői módosítást teszem.
Javaslom, hogy az előterjesztés határozati javaslata egészüljön ki az alábbi 3. és 4. ponttal:
„3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program Plusz pályázati felhívásait véleményezze, a területi szempontú értékelési
szempontokat elfogadja és a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságához
eljuttassa.
4. A Közgyűlés felhívja elnökét, hogy az elfogadott területi szempontú értékelési
szempontokról a Közgyűlést soron következő ülésén tájékoztassa.”
A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést mind a négy bizottság véleményezte. Először
felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk a határozati javaslatot 10 egybehangzó igennel elfogadásra javasolja
a Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem az Önkormányzati,
Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke: Köszönöm Elnök Asszony. Tisztelt Közgyűlés! Az Integrált Területi Program
elfogadására egyhangúan tesz javaslatot a Közgyűlésnek a Bizottságunk. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Pénzügyi Bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Végül felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök
Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk is megtárgyalta az Integrált Területfejlesztési
Programot és 10 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Amennyiben nincs, az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról az előterjesztői módosítással
együtt, amelyhez egyszerű többség szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
50/2021. (VI. 24.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Előzetes Integrált Területi Programja 2021–2027
elfogadása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Előzetes Integrált Területi Programja
2021–2027 elfogadásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1.

A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Előzetes Integrált Területi Programja
2021–2027 dokumentumot a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

2.

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a dokumentum illetékes szerveknek történő
megküldéséről gondoskodjon.

3.

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program Plusz pályázati felhívásait véleményezze, a területi szempontú értékelési
szempontokat elfogadja és a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságához
eljuttassa.

4.

A Közgyűlés felhívja elnökét, hogy az elfogadott területi szempontú értékelési
szempontokról a Közgyűlést soron következő ülésén tájékoztassa.
Felelős: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 22.
sorszám alatt.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Megköszönöm az EX-ACT Project Kft.
vezetőinek és munkatársainak munkáját, további munkájukhoz sok sikert kívánok. Áttérünk a
22. napirendi pontunk megtárgyalására.

22. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tagságának
megszüntetésére az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése (AREV) nemzetközi
szervezetben
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
23. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Az előterjesztés javaslatot tesz arra, hogy a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat szüntesse meg tagságát az Európai
Bortermelő Régiók Gyűlése nemzetközi szervezetben.
A megyei önkormányzat továbbra is kiemelt figyelmet kíván fordítani a megye területén
található borvidékek fejlesztésére, különösen a Tokaji borvidékre, amelyet a fejlesztési
program is kiemelt térségként kezel.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Az előterjesztést két bizottság
véleményezte. Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk a határozati javaslatot 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Pénzügyi Bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 8 igen, 0 nem, 4 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni. Amennyiben nincs, az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez minősített többség
szükséges.
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Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
19 igen, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodással
elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
51/2021. (VI. 24.) határozata
Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tagságának megszüntetése az
Európai Bortermelő Régiók Gyűlése (AREV) nemzetközi szervezetben
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tagságának az Európai
Bortermelő Régiók Gyűlése (AREV) nemzetközi szervezetben történő megszüntetésére
vonatkozó javaslatot, és a következő határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
42. § 6. pontjában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat 2021. június 30. napjával kiválással megszűnteti, illetve lemond az
Európai Bortermelő Régiók Gyűlése (AREV) – Assembly of European Wine Regions;
Assemblée des Régions Européennes Viticoles – AREV; székhelye: Belgium, Brüsszel1049, Rond-Point Schumann, 14. – nemzetközi szervezetben való tagságáról.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy
2.1. a határozat Európai Bortermelő Régiók Gyűlése (AREV) elnöke részére történő
megküldésével tájékoztassa a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
tagságról történő lemondásáról, valamint
2.2. a döntés végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg, a tagság
megszűntetésével összefüggő dokumentumokat írja alá.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke

23. Javaslat Vologda Megye Kormánya (Oroszországi Föderáció) és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat (Magyarország) között a nemzetközi és
külgazdasági kapcsolatokról és kereskedelmi, gazdasági, tudományos, technikai és
humanitárius együttműködésről szóló megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
24. sorszám alatt
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Köszönöm. Borsod-Abaúj-Zemplén megye és
az oroszországi Vologda megye együttműködési kapcsolata 1975-ig nyúlik vissza.
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Mindkét fél részéről igényként merült fel a kapcsolatok újrafelvétele, a partnermegyei
kapcsolat felélesztése. A megújított együttműködés kereteit a gazdaság különböző ágai, a
kultúra, az egészségügy, az oktatás és a testvértelepülési kapcsolatok mentén határozza meg a
megállapodás. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztést két bizottság véleményezte.
Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk a határozati javaslatot 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Pénzügyi Bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! A bizottságunk 8 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Amennyiben nincs, az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez minősített többség
szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
19 igen, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodással
elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
52/2021. (VI. 24.) határozata
Tárgy: Vologda Megye Kormánya (Oroszországi Föderáció) és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat (Magyarország) között a nemzetközi és külgazdasági
kapcsolatokról és kereskedelmi, gazdasági, tudományos, technikai és humanitárius
együttműködésről szóló megállapodás megkötése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Vologda
Megye Kormánya (Oroszországi Föderáció) és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat (Magyarország) között a nemzetközi és külgazdasági kapcsolatokról és
kereskedelmi, gazdasági, tudományos, technikai és humanitárius együttműködésről szóló
megállapodás megkötéséről szóló javaslatot és a következő határozatot hozta:
1.

A Közgyűlés a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja Vologda Megye Kormánya
(Oroszországi Föderáció) és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
(Magyarország) között a nemzetközi és külgazdasági kapcsolatokról és kereskedelmi,
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gazdasági, tudományos, technikai és humanitárius együttműködésről szóló megállapodás
megkötését, és felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:
2.

Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
értelem szerint

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a dokumentumban foglaltak megvalósításáról évente,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről
szóló beszámoló részeként adjon tájékoztatást.
Felelős:
Határidő:

Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
értelem szerint

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 25.
sorszám alatt

24. Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Lupkovics Beáta, a Közgyűlés jegyzője
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
26. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: A napirendi pont előterjesztője Jegyző
Asszony, felkérem, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: A Közgyűlés 2020. évi munkaterve szerint a
lejárt határidejű határozatokól szóló jelentés a Közgyűlés november 26-ai ülésének
napirendjén szerepelt, azonban a veszélyhelyzetre tekintettel akkor testületi ülést nem lehetett
tartani.
A Hivatal belső szervezeti egységeinek közreműködésével megvizsgáltuk a Közgyűlés által
hozott és időközben lejárt határidejű határozatok végrehajtását.
Az előterjesztés szakterületi bontásban tartalmazza az egyes határozatok végrehajtására
vonatkozó jelentést. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Az előterjesztést mind a négy
bizottság véleményezte. Felkérem először a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk a határozati javaslatot 10 egybehangzó igen elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem az Önkormányzati,
Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
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Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke: Köszönöm szépen! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Pénzügyi Bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! A bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Végül felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök
Asszony! Közgyűlés! Bizottságunk 10 igen szavazattal elfogadásra javasolja a lejárt idejű
határozatokról szóló határozati javaslatot.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Amennyiben nincs, az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség
szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta a határozati javaslatot.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
53/2021. (VI. 24.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése lejárt határidejű
határozatainak végrehajtása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Közgyűlés
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést és azt tudomásul veszi.
Felelős: Dr. Lupkovics Beáta, a Közgyűlés jegyzője
Határidő: azonnal

25. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság új tagjának
megválasztására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
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A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
27. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Bejelentem, hogy ülésünket megelőzően az
Értéktár Bizottság új tagjának javasolt Kiss Sándor képviselő úr írásban nyilatkozott, hogy a
személyét érintő előterjesztés megtárgyalása során nem kéri zárt ülés tartását. Felkérem
Jegyző Asszonyt, hogy az előterjesztést részletesen ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Köteles László a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Közgyűlése, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár
Bizottság tagja volt 2021. április 16. napjával bekövetkezett haláláig.
Farkas Péter Barnabás, Jobbik Magyarországért Mozgalom - Magyar Szocialista Párt Momentum - Mindenki Magyarországa Képviselőcsoport vezetője írásban tájékoztatta a
Közgyűlés elnökét, hogy a képviselőcsoport Köteles László megüresedett helyére Kiss Sándor
megyei önkormányzati képviselőt delegálja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár
Bizottságba.
Az előterjesztés a képviselőcsoport kezdeményezésének megfelelően tesz javaslatot a
bizottsági tag megválasztására. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. A javaslatot a bizottságok nem
véleményezték. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben
kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben nincs, az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez minősített
többség szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
54/2021. (VI. 24.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság új tagjának megválasztása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság új tagjának
megválasztására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1.

A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság tagjának Kiss Sándor
megyei önkormányzati képviselőt választja meg.
Felelős:
Határidő:

Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
azonnal
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2.

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság
tagjainak személyében bekövetkezett változás Működési Szabályzatban történő
átvezetése és az érintettek tájékoztatása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

3.

Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
azonnal

A Közgyűlés felhívja jegyzőjét, hogy a jelen határozatot a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján (www.baz.hu), valamint a Borsod-AbaújZemplén Megyei Értéktár hivatalos honlapján (www.baz.hu/ertektar) tegye közzé.
Felelős:
Határidő:

Dr. Lupkovics Beáta, a Közgyűlés jegyzője
azonnal

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Képviselő úrnak
gratulálok, az Értéktár Bizottsági tagsággal összefüggő munkájához sok erőt és jó egészséget
kívánok!
A 26. napirendi pont tárgyalásával folytatjuk munkánkat.

26. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2020. II. félévi
tevékenységéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Értéktár Bizottság elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
28. sorszám alatt
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Köszönöm. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Értéktár Bizottság a 324/2020. Korm. rendelet előírásainak megfelelően folyamatosan
beszámol elvégzett tevékenységéről, munkájáról, elért eredményeiről.
A Bizottság a 2020. év második felében két alkalommal ülésezett, a Bizottság az augusztusi
ülésén elbírálta a „VI. Kincseink – Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Öröksége” elnevezésű
megyei értékdíj adományozására beérkezett pályázatokat. A díjak átadására 2020. augusztus
19. napján a Megyeháza Dísztermében került sor ünnepélyes keretek között.
A Bizottság szeptemberi ülésén 13 nemzeti érték megyei értéktárba történő felvételéről
tárgyalt és döntött, így a megyei értékek száma 225 fölé emelkedett.
A Bizottság 2020-ban folytatta a „Kincseink – Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Öröksége”
elnevezésű pályázat megvalósítását, melynek keretei között a tavalyi évben megtekinthető
volt az Aulában a megye értékeit bemutató állandó kiállítás és ezzel párhuzamosan útjukra
indultak a vándorkiállítások is.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Az előterjesztést mind a négy
bizottság véleményezte. Felkérem először a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság véleményét.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk a határozati javaslatot 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem az Önkormányzati,
Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke: Köszönöm Elnök asszony. Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a határozati javaslatot
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Pénzügyi Bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! A bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Végül felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök
Asszony! Közgyűlés! Bizottságunk 10 igen szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolót.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Amennyiben nincs, az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség
szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
55/2021. (VI. 24.) határozata
Tárgy:
Beszámoló
a
Borsod-Abaúj-Zemplén
2020. II. félévi tevékenységéről

Megyei

Értéktár

Bizottság

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 2020. II. félévi
tevékenységéről szóló beszámolót, és az alábbi döntést hozza:
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A Közgyűlés elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén
2020. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolót.

Megyei

Értéktár

Bizottság

Felelős: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint

27. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
kapcsolatainak 2020. évi helyzetéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke

nemzetközi

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
29. sorszám alatt
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Köszönöm. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat külkapcsolati tevékenységéről szóló beszámoló bemutatja az önkormányzat
kétoldalú partnermegyei kapcsolatait, a nemzetközi szervezetek munkájában és nemzetközi
együttműködési programokban való önkormányzati részvételt, valamint az egyéb
találkozókat, eseményeket.
Az utazási korlátozások, valamint az Európát sújtó pandémiás helyzet következtében
partnereinkkel a folyamatos kapcsolattartást online formában igyekeztünk fenntartani.
Az előterjesztés bemutatja a 2021. évi nemzetközi kapcsolatok tervét is.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztést mind a négy bizottság
véleményezte. Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk a határozati javaslatot 10 egybehangzó igennel elfogadásra
javasolja a Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem az Önkormányzati,
Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke: Köszönöm szépen! Tisztelt Közgyűlés! A bizottság a határozati javaslatot
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Pénzügyi Bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Végül felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök
Asszony! Közgyűlés! Bizottságunk 10 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Amennyiben nincs, az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű
többség szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
56/2021. (VI. 24.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén
kapcsolatainak 2020. évi helyzetéről

Megyei

Önkormányzat

nemzetközi

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak 2020. évi helyzetéről szóló
beszámolót és a következő határozatot hozta:
1. A Közgyűlés elfogadja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat nemzetközi
kapcsolatainak 2020. évi helyzetéről szóló beszámolót.
Felelős: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
2. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi nemzetközi
kapcsolatok tervét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálható a Mellékletek között
30. sorszám alatt.

28. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Terület- és
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Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott pályázatainak
előrehaladásáról
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
31. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: A napirendi pont bevezetéseként a bizottsági
üléseken elhangzottakkal egyezően a következőkre szeretném felhívni a tisztelt
képviselőtársaim figyelmét. A Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet idején
is folyamatos volt a TOP pályázatok értékelése, döntésre előkészítése. Egyrészt a döntés
előkészítő bizottság ügyrendjében megfogalmazott rövid határidők, másrészt a pályázók
érdeke is azt kívánta, hogy minél hamarabb megszülethessenek a döntések, ezért a Közgyűlés
hatáskörében eljárva – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján – a Közgyűlés elnökeként
meghoztam a DEB döntési javaslatról szóló határozatokat. Tekintettel arra, hogy ezen
döntések nem nyilvánosak, így az önkormányzat honlapján nem kerültek kihirdetésre,
ugyanakkor a megyei önkormányzati képviselők titoktartási nyilatkozat tételét követően az
„A” épület II. emelet 231. számú irodájában megtekinthetik a közgyűlési határozatokat.
Mindezek előrebocsátását követően felkérem Jegyző Asszonyt, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Köszönöm. A beszámoló tájékoztatást nyújt a
Terület és Településfejlesztési Operatív Program előrehaladásáról, a Program keretében
megjelent felhívásokról, a benyújtott, illetve a támogatott pályázatokról.
A beszámoló második része az Önkormányzat TOP finanszírozással megvalósuló pályázatait
mutatja be, amelyek Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés Borsod-AbaújZemplén megyében, A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, illetve Identitás erősítése Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyében.
Bemutatásra kerülnek továbbá az Önkormányzati Hivatal pályázatai, amelyekben
konzorciumi partnerként projektmenedzsmenti feladatokat látunk el.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztést mind a négy bizottság
véleményezte. Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk a határozati javaslatot 10 egybehangzó igennel elfogadásra javasolja
a Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem az Önkormányzati,
Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a határozati javaslatot
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Köszönöm.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Pénzügyi Bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! A bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Végül felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök
Asszony! bizottságunk is megtárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja egyhangú
szavazattal.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Amennyiben nincs, az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű
többség szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
57/2021. (VI. 24.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának
helyzetéről, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott pályázatainak előrehaladásáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program végrehajtásának helyzetéről, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott
pályázatainak előrehaladásáról szóló beszámolót és elfogadja azt.
Felelős:
Határidő:

Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
értelem szerint

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Munkánkat a 29. napirendi pont tárgyalásával
folytatjuk.
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29. Beszámoló a BGA/5335/4/2020 azonosító számú a „Trianon 100 éves
évfordulójához kapcsolódó Nemzeti Összetartozás Emlékmű és történelmi
emlékhely felállításának támogatása” című pályázat lezárásáról és tájékoztató a
„Nemzeti Összetartozás Emlékhely” című pályázat előrehaladásáról
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
32. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Az előterjesztés a nemzeti összetartozás
kifejezésére irányuló két pályázat eredményeit mutatja be.
Az első, a „Trianon 100 éves évfordulójához kapcsolódó Nemzeti Összetartozás Emlékmű és
történelmi emlékhely felállítása”, a másik a „Nemzeti Összetartozás Emlékhely” kialakítása.
Elnök asszony a napirend előtt, a két ülés között végzett tevékenységek bemutatása során már
tájékoztatást adott ezen pályázatokról. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztést mind a négy bizottság
véleményezte. Először felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk a határozati javaslatot 10 egybehangzó igennel elfogadásra javasolta
a Közgyűlésnek, valamint az előterjesztés tájékoztató részét 10 igen szavazattal tudomásul
vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem az Önkormányzati,
Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke: Köszönöm szépen! Tisztelt Elnök Asszony! A beszámolót elfogadásra javasoljuk, a
tájékoztatót tudomásul vettük. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Pénzügyi Bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Végül felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök
Asszony! Bizottságunk a beszámolót elfogadásra javasolja egyhangú szavazattal.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Amennyiben nincs, az előterjesztés beszámoló részéhez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni először a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez
egyszerű többség szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
58/2021. (VI. 24.) határozata
Tárgy: Beszámoló a BGA/5335/4/2020 azonosító számú a „Trianon 100 éves évfordulójához
kapcsolódó Nemzeti Összetartozás Emlékmű és történelmi emlékhely felállításnak
támogatása” című pályázat lezárásáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a
BGA/5335/4/2020 azonosító számú a „Trianon 100 éves évfordulójához kapcsolódó Nemzeti
Összetartozás Emlékmű és történelmi emlékhely felállításnak támogatása” című pályázat
lezárásáról szóló beszámolót és azt elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
azonnal

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztés tájékoztató részéhez nem
tartozik határozati javaslat, azonban kérem a Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató
tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
tudomásul vette a tájékoztatót.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: A 30. napirendi pontunknak a
megtárgyalásával folytatjuk a munkánkat.

30. Tájékoztató a Europe Direct Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs Központ
2020. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
33. sorszám alatt.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Köszönöm. Az előterjesztés a Europe Direct
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Információs Központ 2020. évi tevékenységét mutatja be. A
COVID-19 humánjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet miatt a Központ tevékenységére
ebben az évben az online működés volt jellemző, hírlevelek, online tájékoztatók útján látta el
tájékoztatási feladatait.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy 2021. április 27. napján aláírásra került az új, 5
éves időtartamra szóló támogatási szerződés, melynek keretében folytatja működését az
Információs Központ.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Az előterjesztést mind a négy
bizottság véleményezte. Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk a tájékoztatót egyhangú 10 igennel tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem az Önkormányzati,
Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságának
elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a tájékoztatót egyhangúlag
tudomásul vette. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Pénzügyi Bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Tamás Barnabás, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! A bizottságunk 12 egybehangzó igen szavazattal tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Végezetül felkérem a
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Csiger Lajos, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök
Asszony! Bizottságunk is tudomásul vette a tájékoztatót.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Amennyiben nincs, a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
21 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
tudomásul vette a tájékoztatót.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Munkánkat a 31. napirendi pont tárgyalásával
folytatjuk.

31. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi
környezetvédelemi alap működtetéséről, valamint az azzal való rendelkezés és
gazdálkodás szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetével
kapcsolatos állásfoglalás kialakítására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
34. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Az előterjesztés a tárgyalási szünetben került
kiosztásra. Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Köszönöm. Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatának jegyzője megküldte Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a helyi környezetvédelmi alap működtetéséről, valamint az azzal való
rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2)
bekezdése határozza meg a megyei önkormányzat épített és természeti környezet védelmével
kapcsolatos feladatait. A hivatkozott törvényhely szerint a megyei önkormányzat: állást foglal
a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezetével
kapcsolatban.
Az előzőekben megjelölt hatáskörben eljárva szükséges megvizsgálni a jegyző által
megküldött rendelet-tervezetet, és kialakítani a megyei önkormányzat álláspontját.
Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. A javaslatot a bizottságok nem
véleményezték. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben
kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben nincs, az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű
többség szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
59/2021. (VI. 24.) határozata

72
Tárgy: állásfoglalás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi
környezetvédelmi alap működtetéséről, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás
szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a tárgyban
megjelölt előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1.

A Közgyűlés a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
46. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörében eljárva
akként foglal állást, hogy javasolja a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának
jegyzője által megküldött, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
„…/…. (……) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelemi alap működtetéséről,
valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról” megnevezésű
önkormányzati rendelet megalkotását, mert az álláspontja szerint megfelelően szolgálja
Miskolc környezetének védelmét, elősegíti a társadalmi és gazdasági élet szereplőinek
bevonását a környezetvédelem feladatainak ellátásába.

2.

A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozatát Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatának jegyzője részére küldje meg.

Felelős: dr. Lupkovics Beáta, a Közgyűlés jegyzője
Határidő: azonnal
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Mielőtt zárt ülés
keretében folytatnánk tovább munkánkat, szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ülésünk
kezdetén, a jelenléti ív aláírásakor valamennyi képviselőtársam részére átadásra kerültek a
zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztésekhez kapcsolódó titoktartási és
összeférhetetlenségi nyilatkozatok. Kérem, hogy amennyiben még nem tették meg,
szíveskedjenek azokat kitölteni és a Hivatal jelenlévő munkatársainak leadni. Az érintett
előterjesztéseket ezt követően kapják kézhez.
Az előterjesztés áttanulmányozására 10 perc tárgyalási szünetet rendelek el. Amennyiben több
idő szükséges, kérem jelezzék.

(Szünetet és a zárt ülést követően)

36. Egyebek
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk
alkalmából rendezendő ünnepi közgyűlésre előreláthatólag augusztus 19-én kerül sor, melyre
minden közgyűlési tagot és érdeklődőt szeretettel várunk.
Tekintettel arra, hogy több napirendi pontunk nincs, ezennel a Közgyűlés ülését bezárom.
Köszönöm mindenkinek a kitartó munkát.

73

Miskolc, 2021. június 24.

Bánné dr. Gál Boglárka s. k.
a közgyűlés elnöke

Dr. Lupkovics Beáta s. k.
jegyző

