Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
II-1238-7/2021.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. július 27.
napján 15:10 órakor tartott nyilvános rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 1. sorszám
alatt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aros János
Bánné dr. Gál Boglárka
Bíró László
Budai Erzsébet
Csiger Lajos
Dr. Csuzda Gábor
Gúr Nándor László
Kiss Sándor

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

Knopp Richárd
Kovács József
Marton Péter
Nagy-Korsa Judit Anna
Ormos Tas Zsolt
Pap Zsolt
Dr. Solymosi András János

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

Szabó Gergely
Szalai Szabolcs
Szamosvölgyi Péter István
Szeles András
Dr. Szemán Ákos Gyula
Tamás Barnabás László
Vaskó Ferenc

Távol: Farkas Péter Barnabás, Hajdu Hajnalka, Kulcsár Ildikó, Majoros László Ferenc,
Szőcs-Józsa Zoltán, Taskó József, Vadnai Zoltán Géza.
Meghívottak:
A. Országgyűlési képviselők
1. Csöbör Katalin
2. Hubay György
3. Riz Gábor
4. Demeter Zoltán
5. Dr. Hörcsik Richárd
6. Koncz Zsófia
7. Tállai András
8. Juhász Péter
9. Dr. Varga László
B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
1. Dr. Gerőcs-Tóth Andrea főigazgató
C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
1. Veres Pál polgármester
D. Napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
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

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

nem
nem
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Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
3. Szónoczki Mária, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ruszin Területi nem
Nemzetiségi Önkormányzat
4. Veresné Gergely Angéla, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák nem
Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
F. A sajtó képviselői
1. Észak-Magyarország
nem
2. Európa Rádió
nem
3. Irány TV
nem
4. KULCS Magazin
igen
5. MIKOM Kft.
nem
6. MTI
nem
7. Putnok Városi TV
nem
8. Rádió M
nem
9. RTL Klub
nem
10. Szent István Rádió
nem
11. TV2
nem
12. Zemplén TV
nem
13. Sajómente hírportál
nem
14. Szuperinfó
nem
15. Globo TV
nem
16. Kossuth Rádió
nem
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak: dr.
Lupkovics Beáta jegyző, Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző, Surmann Antal
osztályvezető, dr. Fedor Edit kamarai jogtanácsos, Tari László Tamás területfejlesztési
munkatárs, Janoviczné Horváth Krisztina ügyintéző, Megyeri Gábor, az „Identitás erősítése
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” című projekt szakmai megvalósítója, dr. Gergely Beáta
közbeszerzési szakértő, 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, valamint a Hivatal részéről megjelent munkatársakat!
A Közgyűlés mai rendkívüli ülését megnyitom.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése határozatképes, mivel a 29 megválasztott megyei önkormányzati képviselőből a
jelenléti ív szerint, 22 fő van jelen.
Előzetesen Farkas Péter Barnabás, Hajdu Hajnalka, Kulcsár Ildikó, Szőcs-Józsa Zoltán,
Vadnai Zoltán Géza, Majoros László Ferenc és Taskó József jelezték távolmaradásukat.
Kérem, szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni. Jelenléti szavazást kérek, szíveskedjenek
megnyomni az igen gombot.
Köszönöm. Megállapítom, hogy 22 megyei
önkormányzati képviselő van jelen az
ülésteremben, a testület határozatképes.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: A kiküldött meghívóban foglaltaknak
megfelelően teszek javaslatot a Közgyűlés ülésének napirendjére, azzal a kiegészítéssel, hogy
az ülésre szóló meghívóban foglaltakhoz képest: javaslom új napirendi pontként felvenni, és
3. napirendi pontként megtárgyalni a „Javaslat beszerzési eljárást lezáró döntés
meghozatalára a TOP-5.1.1-15-BO1-2016-00001 kódszámú, Foglalkoztatási és
Gazdaságfejlesztési Együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében című pályázat
keretében tervezett tanulmányok készítése tárgyában” című előterjesztést. Javaslom továbbá,
hogy a meghívóban szereplő többi napirendi pont sorszámozása ennek megfelelően,
értelemszerűen változzon.
Megkérdezem, hogy a Közgyűlés tagjai részéről egyéb napirendi javaslat van-e? Amennyiben
van, kérem, szíveskedjenek azt megtenni.
Amennyiben nincs, a javaslatról a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a napirendi javaslat elfogadásáról.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 22 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta a napirendi javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
63/2021. (VII. 27.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. július 27.-ei ülése
napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. július 27.-ei ülésének
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és
az adományozás rendjéről szóló 3/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke

2.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén megye jelképeiről, a jelképek és a megye nevének
használatáról szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke

3.

Javaslat beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára a TOP-5.1.1-15-BO1-201600001 kódszámú, Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Együttműködés Borsod-AbaújZemplén megyében című pályázat keretében tervezett tanulmányok készítése tárgyában
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke

4.

Javaslat beszerzési eljárást lezáró döntések meghozatalára a TOP-5.3.2-17-BO1-202000001 kódszámú, Identitás erősítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében című pályázat
keretében tervezett szolgáltatások beszerzése tárgyában
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke

5.

Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott
támogatási kérelmek vonatkozásában a döntés-előkészítő bizottság (DEB) döntési
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javaslataival kapcsolatos közgyűlési álláspont kialakítása
60/2021. (VI. 24.) határozat módosítására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke

tárgyában

hozott

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: 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 3., 4. és 5. napirendi pont
megtárgyalása zárt ülésen történjen. Az érintett napirendi pontok tehát a „Javaslat beszerzési
eljárást lezáró döntés meghozatalára a TOP-5.1.1-15-BO1-2016-00001 kódszámú,
Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
című pályázat keretében tervezett tanulmányok készítése tárgyában”; „Javaslat beszerzési
eljárást lezáró döntések meghozatalára a TOP-5.3.2-17-BO1-2020-00001 kódszámú,
Identitás erősítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében című pályázat keretében tervezett
szolgáltatások beszerzése tárgyában”; továbbá „Javaslat a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program felhívásaira benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a döntéselőkészítő bizottság (DEB) döntési javaslataival kapcsolatos közgyűlési álláspont kialakítása
tárgyában hozott 60/2021. (VI. 24.) határozat módosítására”.
Kérem, hogy szíveskedjenek szavazni az érintett napirendi pontok tekintetében a zárt ülés
elrendeléséről, amelyhez minősített többség szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés,
21 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett elrendelte a zárt ülést a 3.,
4. és 5. napirendi pontban szereplő
előterjesztések megtárgyalása vonatkozásában.

1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek
alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 3/2020. (V. 21.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 3. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem dr. Lupkovics Beáta jegyző
asszonyt, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Köszönöm szépen! Tisztelt Elnök Asszony!
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Tisztelt Közgyűlés! A jelen előterjesztés javaslatot tesz a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 3/2020. (V.
21.) önkormányzati rendelet módosítására. A rendelet kiegészítésre került egy új, a szociális
ágazatban dolgozók magas színvonalú munkáját elismerő kitüntetéssel, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Szociális Munkáért Díjával. A kitüntetés naptári évenként
legfeljebb tíz személy részére adományozható.
A rendelettervezet tartalmazza a kitüntetés adományozására vonatkozó szabályokat, valamint
mindazon módosításokat, amelyeket az új kitüntetés alapítása indokol.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
Tűzbiztonságáért Díj kitüntetés esetében az adományozható elismerések száma kettőről
háromra növekszik a tervezetben. Köszönöm.
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 azt megtenni. Amennyiben nincs, az
előterjesztéshez egy rendelettervezet kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a
rendelettervezet elfogadásáról, amelyhez minősített többség szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
21 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás
mellett elfogadta a rendelettervezetet.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az
adományozás rendjéről szóló 3/2020. (V.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az
adományozás rendjéről szóló 3/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő n)
ponttal egészül ki:
(A Megyei Közgyűlés a megye közéletében, tudományos, művészeti, köznevelési,
közművelődési életében, testnevelési és sportmozgalmában, egészségügyi, szociális
ellátásában, a megye fejlődése szempontjából kiemelt ágazatnak tekintett idegenforgalmában,
illetve gazdasági életében, a megye kulturális értékeinek, hagyományainak
megismertetésében, nemzetközi hírének növelésében, a magyar nemzet iránti elkötelezettség
erősítése, a magyar kultúra hagyományainak megőrzése, ápolása és a jövő nemzedékének
való átörökítése területén szerzett kimagasló érdemek elismerésére, valamint a megye
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közbiztonsága, tűzbiztonsága és tűzvédelme, összességében a lakosság életének védelme és
megóvása érdekében, továbbá az ifjúságvédelem területén, illetve a fiatalok számára történő
példaállítás körében nyújtott kimagasló teljesítmény, vagy huzamos időn át folytatott
kiemelkedő, példaértékű munka elismerése céljából a következő kitüntetéseket alapítja:)
„n) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális Munkáért Díja”
2. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az
adományozás rendjéről szóló 3/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Díja kitüntetés
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében vagy a megye érdekében az egészségügyi ágazatban
dolgozó azon személyek és közösségek részére adományozható, akik a betegek ellátása,
gyógyítása, az emberi élet mentése, a járványok, a betegségek megelőzése és az egészségügyi
igazgatás területén végzett elhívatott, áldozatkész és színvonalas munkájukkal eredményesen
szolgálták a megye lakosságát.”
3. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az
adományozás rendjéről szóló 3/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelet a következő 9/A.
alcímmel egészül ki:
„9/A. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális Munkáért Díja
9/A. §
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális Munkáért Díja kitüntetés
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében vagy a megye érdekében a szociális ágazatban dolgozó
azon személyek és közösségek részére adományozható, akik sokat tettek a megye szociális
ellátása területén, elhívatott, áldozatkész és színvonalas munkájukkal segítették a
rászorulókat, a társadalom nehéz sorsú fiataljait, időseit, a szenvedélybetegeket, kimagasló
munkát végeztek, illetve kiemelkedő eredményeket értek el az egyéni gondoskodás, az
intézményi ellátás és a szociális igazgatás területén.
(2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális Munkáért Díja kitüntetés egy
24 cm átmérőjű porcelán dísztányér. A dísztányéron ábrázolásra kerül a megye címere,
valamint két felnőtt ember támogatást szimbolizáló, egymásba fonódó kézfeje, amelyet
körbevesz a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális Munkáért Díja” felirat.
(3) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális Munkáért Díja kitüntetés
naptári évenként legfeljebb tíz személy részére adományozható.
(4) A kitüntetés átadására évente, a Megyei Közgyűlésnek a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvényben a Szociális Munka Napjaként megjelölt november 12. naphoz
legközelebb eső időpontban megtartásra kerülő rendes ülésén, ünnepélyes keretek között
történik. A Megyei Közgyűlés által indokoltnak ítélt esetben a kitüntetés más időpontban is
átadható.”
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4. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az
adományozás rendjéről szóló 3/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § a)-d), g)-k) és n) pontokban meghatározott kitüntetések adományozását
kezdeményezhetik:
a) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjai és bizottságai,
b) Borsod-Abaúj-Zemplén megye országgyűlési képviselői,
c) Borsod-Abaúj-Zemplén megye székhelyű települési önkormányzatok képviselőtestületei,
d) bevett egyházak,
e) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében székhellyel, vagy telephellyel rendelkező civil és
nonprofit szervezetek, állami, egyházi és önkormányzati költségvetési szervek vezetői,
f) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében székhellyel, vagy telephellyel rendelkező,
nyilvántartásba vett érdekképviseleti szervek és szakmai szövetségek.”
5. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az
adományozás rendjéről szóló 3/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„18. §
Az 1. § g)–h) és n) pontban meghatározott kitüntetések tekintetében a Megyei Közgyűlés
számára történő döntés-előkészítésben véleményezési jogkörrel eljáró szakmai kuratórium
tagjai:
a) a Megyei Közgyűlés elnöke, vagy az általa megbízott személy,
b) a Megyei Közgyűlés képviselőcsoportjának vezetője vagy helyette az általa delegált
személy,
c) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
főigazgatója,
d) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kirendeltsége vezetője,
e) a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Észak-Magyarországi Társadalmi
Esélyteremtési Igazgatóság vezetője,
f) a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő bevett egyház Megyei Közgyűlés elnöke
által naptári évenként írásban felkért képviselője, vagy a felkérés alapján általa
megbízott személy.”
6. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az
adományozás rendjéről szóló 3/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

8
„(3) Valamennyi, jelen rendelet szerinti kitüntetésben részesült a kitüntetéshez az
adományozást igazoló oklevelet kap, amely Borsod-Abaúj-Zemplén megye címerét, a
kitüntető díj megnevezését, a díjazott nevét és a tevékenységét méltató szöveget tartalmazza.
Az oklevél az 1. § a)–k) és n) pontjaiban meghatározott kitüntetések esetében a díj
adományozásáról rendelkező közgyűlési határozat számát is tartalmazza. Az oklevelet az 1. §
a)–k) és n) pontjaiban meghatározott kitüntetések esetében az elnök és a jegyző, az 1. § l)–m)
pontjában meghatározott kitüntetés esetén az elnök írja alá, és valamennyi esetben a „BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat” feliratú bélyegző lenyomatával kell ellátni.”
7. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az
adományozás rendjéről szóló 3/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelet 23. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kitüntetés visszavonásáról – az 1. § a)–k) és n) pontjaiban meghatározott kitüntetések
esetében – a Megyei Közgyűlés dönt, és egyben gondoskodik a kitüntetés, illetve
ajándéktárgy és a kitüntetés adományozását igazoló oklevél bevonásáról. Az 1. § l)–m)
pontjában meghatározott kitüntetés esetén a visszavonásról szóló döntés és a járulékos
intézkedések megtétele az elnök hatáskörébe tartozik.”
8. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az
adományozás rendjéről szóló 3/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelet
a) 6. § (3) bekezdésében a „kettő” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
b) 7. § (3) bekezdésében a „kettő” szövegrész helyébe a „három” szöveg
lép.
9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén megye jelképeiről, a jelképek és a megye nevének
használatáról szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
4. 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
jelképeinek meghatározását, valamint a jelképek és a megye nevének használatára vonatkozó
szabályokat a 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A hatályos önkormányzati
rendelet szerint a megye jelképe: a megye címere és a megye zászlaja.
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A tárgyi előterjesztés javaslatot tesz arra, hogy a megye hivatalos jelképei egészüljenek ki a
megye logójával, melynek megalkotására az „Identitás erősítése Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében” pályázat keretében kerül sor.
A rendelettervezet tartalmazza a megye logójának leírását, a logó engedély nélküli
használatára jogosultak körét, valamint az engedélyhez kötött felhasználás eseteit, továbbá – a
rendelettervezet 1. mellékletében – a logó színes és fekete-fehér ábráját. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem Megyeri Gábor urat, az
„Identitás erősítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” című projekt szakmai megvalósítóját,
hogy tartsa meg prezentációját.
Megyeri Gábor, az „Identitás erősítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” című projekt
szakmai megvalósítója: Köszönöm szépen ! Üdvözlöm a Tisztelt Közgyűlést! Feladatunk
első része volt az új színek meghatározása, mely a monitoron látható. A megyénk eredeti
címerének szalagjaiból a vörös és a kék metszetéből született a primer színünk, ami a bíbor
szín lett, illetve emellé szerettünk volna egy világosabb színt is. Ezt úgy alakítottuk ki, hogy
megyénk területének, a 7247 négyzetkilométernek a számait átfordítottuk négy szín
lebontásos képletté és így kaptuk meg a világos szürke színt.
A következő dián pedig már az látható, hogy a címerpajzsán található Abaúj, Borsod, illetve
Zemplén és Gömör címerpajzsi szekcióiból hogyan abszolváltuk ezeket az ikonszerű
elemeket, ami összeállt végül is a négyes egységű logóvá.
Betűtípusnak a Calibri Light nevezetű betűtípust választottuk, ami egy modern fiatalos
betűtípus, valamint a legfenntarthatóbb betűtípus egyben, ugyanis ez igényli a legkisebb
nyomdaterhelést. Elkészült a logó különböző monokróm, egyszínű és további kisméretű
változata is, illetve itt látható még egyéb verziói. A következő dián különböző háttéren
jelenítettük meg a logót, illetve ezen a dián pedig különböző felületeken elhelyezve látható a
logó és az arculati elemként elkészített díszítősor is. Az utolsó dián pedig azt láthatjuk,
hogyan néz ki a teljes logó. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen! A javaslatot a bizottságok
nem véleményezték. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben
kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Gúr Nándor képviselő úrnak adom meg a szót.
Gúr Nándor László: Két nagyon egyszerű kérdésem lenne. Az első az, hogy a logó
hasznosulása hol és hogyan, milyen formában fog megmutatkozni, hogyan tervezik
gyakorlatilag? Van a megyecímer, amit értek, látok, ami ellen nincs kifogása az embernek, és
van egy idézőjel vagy idézőjel nélkül kinek-kinek, hogy tetszik, egy kreatívnak mondható
logó, ami egy Vasarely típusú megközelítést hoz magával az én értékítéletem szerint. Nem
érzem belőle ki sem Borsodot, sem Abaújt, sem Zemplént, sem Gömört, bár elolvastam az
előterjesztést az angyalkák szárnyaival és a kardok egymás erejében való megmutatkozásával
kapcsolatosan. Lehet, ez az én hibám, hogy nem érzem ki belőle Borsod-Abaúj-Zemplén
megyét. A kérdésem valójában az, hogy mibe kerül nekünk ez, és még egyszer, ami ettől
fontosabb, hogy hogyan hasznosul? Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen. Én először szeretnék
reagálni, hogy hol is fog hasznosulni a logó. Az előző közgyűlésen, ahol képviselő úr nem
volt jelen - és nem szemrehányásként mondom - ott ismertettem, hogy van a megyei identitás
pályázatunk, amellyel szeretnénk megszólítani a megye teljes lakosságát. A fiatalok tisztában
vannak a megye címerével, de szerettünk volna egy olyan új brandet építeni, ahol a fiatalokat
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is meg tudjuk a megye tekintetében szólítani, hogy ez Borsod-Abaúj-Zemplén Megye. Mi
érdekli a fiatalokat? QR-kóddal ráolvas valamire a telefonjával, amit rögtön azonosítani tud.
Szerettünk volna egy olyan fiatalos, fiatalokat is megcélzó megyei logót, ami egy kicsit
új. Ezért szerettünk volna újítani és ezért van ez az újítás is és kvázi egy QR-kóddá olvadt
össze maga logó. A megyei identitás pályázatban szeretnénk ezt hasznosítani, természetesen
minden rendezvényre, minden megyei képviselő meghívást kap. A klímavédelmi roadshowtól kezdve a vállalkozói roadshow, a bűnmegelőzési programok, a megyenap rendezvényeire
a pólókon, sálakon, sapkákon hordható termékeket szerettünk volna. Egy megyei címert nem
biztos, hogy felvesz egy fiatal, most, csak a fiatalokról beszélek, de akár egy idős ember is,
vagy nem biztos, hogy elmegyünk benne színházba, vagy elmegyünk egy koncertre. Ez egy
olyan logó, ami kvázi brandként hordható a későbbiekben is. Én átadom a szót Gábornak és
akkor ő is el tudja mondani, hogy hogyan állt össze a logó.
A logó annyiba kerül , amennyibe Gábornak kifizetjük a munkabérét. Ezt nem beszereztettük.
Ő munkabér fejében készítette el nekünk magát a logó, illetve azoknak a termékeknek a
logózását, amelyeket a későbbiekben majd fel akarunk használni. Köszönöm.
Megyeri Gábor, az „Identitás erősítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” című projekt
szakmai megvalósítója: Köszönöm szépen! Elnök Asszony remekül összefoglalta. Igazából
a fiatalokat célozzuk meg vele. Maximálisan tiszteletben tartjuk a címert, a címernek
elkészült egy kontúr verziója is, hogyha szükséges, akkor együtt megjeleníthessük a logóval,
nem fognak konkurálni egymással és tulajdonképpen a logónak minden egyes eleme magából
a címerből épül fel és hogyha van lehetőségünk átadni ezt az üzenetet, akkor ez egy könnyen
érthető kommunikációs eszköz.
Bánné dr Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Átadom Képviselő
Asszonynak a szót.
Nagy-Korsa Judit Anna: Köszönöm a szót . Én nekem ez nagyon bejön, nagyon tetszik,
nagyon modern, XXI. századi. Így kell, így kell szerintem is, de amit nem tudtam talán a
napfény miatt megítélni, nekem a legeslegjobban a fekete alapon tetszik az egész, hogy most
mindegyiket lehet használni, vagy egyiket itt, másikat ott, vagy hogyan?
Megyeri Gábor, az „Identitás erősítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” című projekt
szakmai megvalósítója: Van egy arculati kézikönyvünk, amit folyamatosan fejlesztünk és
ebben tudjuk meghatározni azt, hogy különböző grafikai vagy bármilyen környezetben
hogyan tudjuk a lehető legjobban megjeleníteni ezt, hogy a legjobban működjön. Alapvetően
a bíbor-szürke változat a primer logó - nevezhető primer logónak -, de a legritkább esetben
van az, hogy egy teljesen semleges fehér felületre kerül fel a logó, ezért is készült el az a sok
változat, hogy mindig a legjobban látható és legjobban kommunikálható legyen.
Nagy-Korsa Judit Anna: Köszönöm szépen.
Bánné dr Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több
kérdés, az előterjesztéshez egy rendelettervezet kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni
a rendelettervezet elfogadásáról, amelyhez minősített többség szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
16 igen, 0 nem szavazattal és 6 tartózkodás
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mellett
elfogadta
Köszönöm szépen.

a

rendelettervezetet.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén megye jelképeiről, a jelképek és a megye nevének
használatáról szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén megye jelképeiről, a jelképek és a megye nevének használatáról
szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
történelmi Borsod, Abaúj-Torna, Zemplén és Gömör megye és megyerész lakossága
összetartozásának, hagyományai tiszteletben tartásának jelképeként képi és grafikai
szimbólumok alkalmazásával alkotja meg Borsod-Abaúj-Zemplén megye címerét, zászlaját és
logóját (a továbbiakban együtt: a megye jelképei).”
2. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén megye jelképeiről, a jelképek és a megye nevének használatáról
szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet a következő 3/A. alcímmel egészül ki:
„3/A. Borsod-Abaúj-Zemplén megye logója
8/A. §
Borsod-Abaúj-Zemplén megye logója négy grafikai szektorból és a „Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye” feliratból áll. A grafikai szektorok egységet alkotnak, és az eredeti címer
címerpajzsának újragondolásán és átültetésén alapulnak. A jobb felső szektorban Abaúj
címeréből a madár szárnya került ábrázolásra, átlósan megtört, vízszintes geometriai
elemekkel. A jobb alsó szektorban Borsod címeréből a szőlőn, illetve az angyalokon látható
ívek jelennek meg, újraértelmezve. A bal felső szektorban az egymásnak feszülő „penge”
formák a Zemplén címerében található oroszlán erejét, az egyenlő részre felosztott mező az
igazság mérlegét szimbolizálja. A bal alsó szektorban Gömör címeréből a vár
rácsgeometriájának szimbolizált változata jelenik meg. A logó két fő színből áll, az egyik a
bíbor, mely a címer eredeti kék és vörös színeinek keverékéből jött létre, a másik a világos
szürke. A logó színes és fekete-fehér ábráját az 1. melléklet tartalmazza.
8/B. §

12
Borsod-Abaúj-Zemplén megye logóját a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Közgyűlése és bizottságai, a megyei önkormányzati képviselők, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), a jegyző, az aljegyző külön
engedély nélkül használhatják:
a) hivatalos iratokon, levélpapíron, névjegykártyán, kitűzőn,
b) a Megyei Önkormányzat honlapján,
c) a Közgyűlés, a Közgyűlés tisztségviselői által alapított okleveleken, emléklapokon,
emléktárgyakon, kitüntető- és emlékérmeken,
d) a Megyei Önkormányzat kiadványain, felhívásain, programjain, tervein,
e) a Megyei Önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolataiban és a rendezvényeken,
f) a Közgyűlés tisztségviselői, továbbá a Megyei Önkormányzat, a Közgyűlés, a
Közgyűlés bizottsága és a Hivatal képviseletére feljogosított személy a megbízatásához
kapcsolódó tevékenysége során.
8/C. §
A megye logóját a 8/B. §-ban nevesített személyek, illetve esetek kivételével más
magánszemély és jogi személy csak engedéllyel használhatja:
a) a megye jelentősebb egészségügyi, tudományos, kulturális és sportrendezvényein, azok
emléktárgyain, jelképein, érmein,
b) idegenforgalmi, reklám- és egyéb kiadványokon,
c) kereskedelmi forgalomba kerülő termékeken (pl. ajándéktárgyakon, könyveken,
ruházati termékeken stb.),
d) megyei székhellyel rendelkező vállalatok és intézmények kiadványain.”
3. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén megye jelképeiről, a jelképek és a megye nevének használatáról
szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül
ki.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A rendelet melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 5.
sorszám alatt.

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Mielőtt zárt ülés
keretében folytatnánk tovább a munkánkat, szeretném felhívni figyelmüket, hogy ülésünket
megelőzően, a jelenléti ív aláírásakor átadásra kerültek a zárt ülés keretében tárgyalandó
előterjesztések, valamint az azokhoz kapcsolódó titoktartási és összeférhetetlenségi
nyilatkozatok. Kérem, hogy amennyiben még nem tették meg, szíveskedjenek utóbbiakat
kitölteni és a Hivatal jelenlévő munkatársainak átadni.
Az ülést megelőzően valamennyi képviselőtársamnak lehetősége volt az előterjesztések
áttanulmányozására. Amennyiben több idő szükséges, kérem, hogy jelezzék.
A zárt ülésen részt vesznek: a Közgyűlés tagjai, dr. Lupkovics Beáta jegyző, Szombatiné dr.
Sebők Emese aljegyző, Balla Éva kabinetvezető, Surmann Antal osztályvezető, Janoviczné
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Horváth Krisztina, Tari László területfejlesztési munkatárs, dr. Gergely Beáta közbeszerzési
szakértő, dr. Fedor Edit kamarai jogtanácsos, Simon Gáborné informatikus, Szigeti-Molnár
Krisztina jegyzőkönyvvezető.
Kérem vendégeinket, a sajtó munkatársait, hogy az üléstermet a zárt ülés időtartamára
szíveskedjenek elhagyni.
Kérdezem a Közgyűlés tagjait szükséges-e még szünetet tartanunk?
Gúr Nándor László: Egy perc.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Egy perc szünetet biztosítok.
(Zárt ülést követően)
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm mindenkinek a részvételt.
Mindenkinek jó nyarat, jó pihenést kívánok. A Közgyűlés ülését a mai nappal bezárom.
Egyetlen egy mondatot szeretnék még hozzáfűzni. Az augusztus 20-ai közgyűlésünk
előreláthatólag - ezt már említettem az előző Közgyűlésen is - augusztus 19-én munkanapon
lesz, várhatólag délelőtt 10 órától. Mindenkit nagy szeretettel várunk.
Köszönöm szépen!

Miskolc, 2021. július 27.

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

Dr. Lupkovics Beáta s. k.
jegyző

