Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
II-1242-34/2021.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. szeptember 16.
napján 10:00 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.
9.

Aros János
Bánné dr. Gál Boglárka
Bíró László
Budai Erzsébet
Csiger Lajos
Dr. Csuzda Gábor
Farkas Péter Barnabás
Gúr Nándor László
Hajdu Hajnalka

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kiss Sándor
Knopp Richárd
Kovács József
Kulcsár Ildikó
Majoros László Ferenc
Marton Péter
Ormos Tas Zsolt
Pap Zsolt
Dr. Solymosi András János

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Szabó Gergely
Szalai Szabolcs
Szamosvölgyi Péter István
Dr. Szemán Ákos Gyula
Szőcs-Józsa Zoltán
Tamás Barnabás László
Taskó József
Vadnai Zoltán Géza
Vaskó Ferenc

Távol: Nagy-Korsa Judit Anna, Szeles András
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
1. Orbán Máté Julianna igazgató, Via Carpatia Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (meghívó szerinti 10.
napirend)
2. Ádám Zoltán oktatási igazgató, Miskolci Egyetem Oktatási és

megjelent
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen

igen
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Minőségbiztosítási Igazgatóság (meghívó szerinti 11. napirend)
3. Peiker Tamás igazgató, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-AbaújZemplén Megyei Igazgatóság (meghívó szerinti 12. napirend)
4. Bihall Tamás elnök, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara (meghívó szerinti 13. napirend)
5. Taskó József elnök, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-AbaújZemplén Megyei Igazgatóság (meghívó szerinti 14. napirend)
6. Garamvölgyi Mihály Pályavasúti Területi Igazgató, MÁV Magyar
Államvasutak Zrt. (meghívó szerinti 15. napirend)
7. Hangó Pál Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgató, MÁVSTART Vasúti Személyszállító Zrt. (meghívó szerinti 15. napirend)
8. Kocsis Tibor Forgalmi Üzemvezető, VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.
(meghívó szerinti 15. napirend)
9. Dr. Bihari Zoltán osztályvezető, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
(meghívó szerinti 16. napirend)
10. Bernáthné Szabó Gabriella osztályvezető, Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság (meghívó szerinti 16. napirend)
11. Szabó Gyula osztályvezető, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
(meghívó szerinti 16. napirend)
12. Nagy Lajos elnök, Bükk-Térségi LEADER Egyesület (meghívó szerinti
17. napirend)
13. Sváb Antal Béla elnök, Rákóczi LEADER Egyesület (meghívó szerinti
17. napirend)
14. Kőhalmi Mónika, Rákóczi LEADER Egyesület (meghívó szerinti 17.
napirend)
15. Déval István ügyvezető igazgató, Tokaj Borvidék Fejlődéséért
Nonprofit Kft. (meghívó szerinti 18. 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

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

nem
nem
nem
nem

igen
nem
nem
igen
igen
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
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14. Szuperinfó
15. Globo TV
16. Kossuth Rádió

nem
nem
nem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak: dr.
Lupkovics Beáta jegyző, Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző, Balla Éva osztályvezető,
Surmann Antal osztályvezető, Pappné Bubenkó Anita osztályvezető-helyettes, dr. Fedor Edit
kamarai jogtanácsos, dr. Simon Tibor kamarai jogtanácsos, Vongáné Molnár Tímea
ügyintéző, 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 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, 27 fő van jelen.
Előzetesen Nagy-Korsa Judit és Szeles András megyei önkormányzati képviselők jelezték
távolmaradásukat.
Kérem, szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni. Jelenléti szavazást kérek.
Köszönöm. Megállapítom, hogy 26 megyei
önkormányzati képviselő van jelen az
ülésteremben, a testület határozatképes.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Szomorú kötelességemnek eleget téve
tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy dr. Szabó Csaba, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés egykori képviselője, Nyékládháza önkormányzati képviselője 2021. augusztus 19.
napján, életének 62. évében elhunyt.
Szabó Csaba 1994. és 1999., valamint 2002. és 2010. között volt a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés tagja, ahol az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöki feladatait is ellátta. 2006.
és 2010. között a Fidesz Országgyűlési Képviselőcsoport Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Kabinet kabinettitkáraként tevékenykedett. 2010. júliusától a
Vidékfejlesztési Minisztérium főtanácsosa volt. A 2010-es vörösiszap katasztrófa során – a
Vidékfejlesztési Minisztérium miniszteri megbízottjaként – ő volt a felelős a kárenyhítés
koordinálásáért. 2015-től Borsod-Abaúj-Zemplén megye 12. választókerületének elnöke,
2006-tól pedig országgyűlési képviselőjelöltje a Fidesz-KDNP támogatásával.
A megyében végzett munkásságával, az általa képviselt emberek iránti elhivatottságával vívta
ki a tiszteletet tartalmas életútja során.
Kérem Önöket, hogy felállva, egy perces néma csenddel rójuk le kegyeletünket emléke előtt.
(1 perc tiszteletadás után)
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Isten áldja emlékét!

4
Tisztelt Közgyűlés!
Mint mindannyiunk előtt ismert, ebben az évben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetését Dr. Révész János úr, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója kapta. Az államalapító
Szent István király tiszteletére tartott Ünnepi Közgyűlésen történt díjátadót követően
Főigazgató úr levélben mondott köszönetet az őt ért megtiszteltetésért, egyúttal kérte, hogy
amennyiben lehetséges, köszönetnyilvánítását röviden ismertessem Közgyűlésünk tagjaival.
Ezen kérésnek eleget téve engedjék meg, hogy megosszak néhány gondolatot Főigazgató úr
2021. augusztus 24-én kelt leveléből. Idézem:
„Az egyéni elismerésen túl, minden kitüntetésnek üzenete van. Számomra ez az üzenet
a COVID pandémia időszakában kettős: egyfelől jelzi, politikai döntéshozók érzékelik
a válsághelyzet súlyosságát, és törekszenek annak kezelésére, másfelől elismerik az
egészségügyi személyzet munkáját, kockázatvállalását és törekvéseit. Én magam úgy
kell, tekintsek a Rákóczi-láncra, amely az általam irányított kórház és a megye
valamennyi egészségügyi dolgozójának elismerése a pandémia időszakában tett
erőfeszítéseiért, munkájáért. Éppen ezért külön köszönetemet szeretném kifejezni
közvetlen munkatársaimnak, a megye teljes egészségügyi személyzetének, a pandémiás
vészhelyzet kezelésében együttműködő államigazgatási szervek munkatársainak,
valamint mindazon családtagoknak, akik segítették valamennyi védekező munkatárs
munkáját.”
Eddig tartott az idézet. Azt hiszem, nem kizárólag a saját véleményemnek adok hangot,
amikor azt mondom, teljes mértékben osztom a Főigazgató Úr által papírra vetett
gondolatokat, hiszen ahogy az ünnepélyes díjátadó alkalmával is elhangzott, mindenki, aki az
elmúlt hónapokban ügyelt, oltópontokon segített, PCR tesztet készített, oltóbuszon dolgozott,
vagy a kórház falai között próbálta tartani a betegekben és hozzátartozóikban a lelket –
mindenki díjat érdemelne. Az, hogy Főigazgató úr maga is úgy tekint a kitüntetésre mint a
megye valamennyi egészségügyi dolgozóját megillető kollektív elismerésre, azt mutatja
számomra, hogy a megye legrangosabb kitüntetése méltó helyre került, amelyhez ezúton is,
még egyszer szívből gratulálok.
Tisztelt Közgyűlés!
Borsod-Abaúj-Zemplén megye települései is megkezdték a felkészülést a 2021-2027 európai
uniós tervezési időszakra, amelyben fontos szerepe van a megfelelő módon előkészített,
megalapozott területi terveknek.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 30. §-a szerint a település polgármestere a készítendő
koncepcióról, stratégiáról előzetes tájékoztatót küld az érintett megyei önkormányzatnak.
Ugyanezen jogszabályi rendelkezés alapján a polgármesternek a koncepció, a stratégia és a
módosításuk tervezetét is meg kell küldenie az érintett területi, azaz megyei önkormányzat
részére.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete szerint a Közgyűlés elnöke
átruházott hatáskörében eljárva tájékoztatást ad a polgármester által megküldött
településfejlesztési koncepció előzetes tájékoztatójában foglalt önkormányzati szándékokkal
és a fejlesztéssel érintett területtel kapcsolatban a koncepció készítését befolyásoló megyei
önkormányzati tervekről, véleményezi a településfejlesztési koncepció tervezetét, és az
integrált településfejlesztési stratégia tervezetét.
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A mai napig Miskolc Megyei Jogú Város, Tokaj Város, Rudabánya Város, Sajóbábony Város
polgármestere küldte meg az előzetes tájékoztatását a tervezési folyamat megindításáról.
Mind a négy város esetében megtörtént a jogszabálynak megfelelő tájékoztatás, valamint
bejelentettük, hogy az egyeztetési eljárás további szakaszaiban is részt kíván venni a megyei
önkormányzat.
Sajószentpéter Város polgármestere megküldte véleményezésre Integrált Településfejlesztési
Stratégiáját. Az ITS véleményezése megtörtént, összességében megállapítható, hogy a
Stratégia kidolgozása alapos és részletes, a hosszú távú átfogó célok összhangban vannak a
megyei fejlesztési elképzelésekkel. A kijelölt akcióterületek lehatárolása megalapozott.
Tisztelt Közgyűlés!
A Közgyűlés mai ülésének napirendjére a munkatervtől eltérően teszek javaslatot, melynek
indoka, hogy a veszélyhelyzet miatt az év első felében elmaradt testületi ülések egyes
napirendi pontjait is meg kell tárgyalnunk. Ezek a kiküldött meghívó szerinti 11. és 18.
napirendi pontok. Javaslom továbbá az ülés napirendjét kiegészíteni a munkatervben
eredetileg nem szereplő, de a Közgyűlés döntéshozatalát igénylő napirendi pontokkal. A
kiküldött meghívó szerinti 3., 4., 5., 6., 7., 8., 21. és 22. napirendi pontok a munkatervben
nem szereplő, új napirendi pontként kerülnének megtárgyalásra.
Javaslom továbbá az ülés napirendjét kiegészíteni, és 9. napirendi pontként megtárgyalni a
„Javaslat a "Rakaczki Bence" Alapítvány támogatására” tárgyú előterjesztést, amelyet az ülést
megelőzően kaptak kézhez képviselőtársaim. Az ez utáni napirendi pontok sorszámozása
ennek megfelelően, értelemszerűen eggyel emelkedne.
Mindezek alapján a Közgyűlés mai ülésének napirendjére a kiküldött meghívóban
foglaltakhoz képest az imént említett módosításokkal együtt teszek javaslatot.
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.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
27 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett elfogadta a napirendi
javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
71/2021. (IX. 16.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. szeptember 16.-ai
ülése napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. szeptember 16.-ai
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke

2.

Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről

6
Előterjesztő:

Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke

3.

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

4.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke

5.

Javaslat a falugondnoki és a tanyagondnoki képzés 2021. évi megszervezésére
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke

6.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Kassa Megyei
Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás aláírásának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke

7.

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési
tervének módosítására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke

8.

Javaslat a Sütni jó! Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke

9.

Javaslat a "Rakaczki Bence" Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke

10. Beszámoló az EFOP-1.6.3-17-2017-00014 azonosító számú, „Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi
programokhoz kapcsolódóan” című pályázat megvalósításáról
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke

11. Tájékoztató a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás 2020. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
12. Tájékoztató a Miskolci Egyetem országos és megyei munkaerőpiaci igényeknek
megfelelő szakképzésben végzett tevékenységéről
Előterjesztő: Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora
13. Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóságának a megye közúthálózatának üzemeltetésével kapcsolatos feladatairól és
az ehhez kapcsolódó tevékenységeiről
Előterjesztő: Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Igazgatóságának igazgatója
14. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
tevékenységéről
Előterjesztő: Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
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15. Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóságának tevékenységéről
Előterjesztő: Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei elnöke
16. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Homolya Róbert, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. elnökvezérigazgatója,
Dr. Pafféri Zoltán Lajos, a Volánbusz Közlekedési Zrt. vezérigazgatója
17. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye nemzeti parkjainak tevékenységéről
Előterjesztő: Veress Balázs, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója
Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója
Dr. Kovács Zita, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója
18. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében elismert LEADER Helyi
Akciócsoportok vidékfejlesztéshez és klímavédelemhez kapcsolódó tevékenységéről
Előterjesztő: Zavodni Ferenc, az Abaúj Leader Egyesület elnöke
Bodnár-Pásztor Edina, a Borsod-Torna-Gömör Egyesület elnöke
Nagy Lajos, a Bükk-Térségi LEADER Egyesület elnöke
Demeterné Nyeste Erzsébet, a Dél-borsodi LEADER Egyesület elnöke
Bűdi Károly, a Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség elnöke
Bende György, az Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség
Egyesület elnöke
Sváb Antal Béla, a Rákóczi LEADER Egyesület elnöke
Dr. Kiss István, a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület elnöke
19. Tájékoztató a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tevékenységéről
Előterjesztő: Dévald István, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója
20. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja 2021. évi
adományozására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
21. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja 2021. évi
adományozására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
22. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális Munkáért Díja 2021.
évi adományozására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
23. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Vay Ábrahám Tudományos
Díja 2021. évi adományozására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
24. Egyebek
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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 a 20., 21., 22.
és 23. napirendi pontok zárt ülés keretében kerülnek megtárgyalásra.

1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
szóló 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: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! A
Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetését az
1/2021. (II.15.) számú rendeletével elfogadta.
A rendelet módosítását a beérkező többletbevételek és a szükség szerinti átcsoportosítások
teszik szükségessé. Ezek többek között a következő jogcímeket érintik: Közfoglalkoztatás
támogatása: több, mint 3 és fél millió forint értékben. A Megyei Önkormányzat pályázataihoz
kapcsolódó, az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal munkatársai bérének átvezetése,
összesen több, mint 3 millió forint. Europe Direct pályázat támogatási összegének
előirányzata 5.848.000 forint értékben. A TOP 5.3.2-17 Megyei Identitás Erősítése BorsodAbaúj-Zemplén Megyében című pályázat Támogatási Szerződése szerinti előleg átvezetése
146.916.000 Ft összegben.
A javasolt előirányzat módosítások befolyásolják a 2021. évi pénzügyi terv bevételi és kiadási
keretszámait, melynek következtében szükséges a Rendelet és annak mellékleteinek
módosítása. 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 rendelet-tervezetet 7 egybehangzó igen szavazattal a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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! Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a
rendelet-tervezetet, 7 igen szavazattal 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! Bizottságunk 6 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Területfejlesztési és
Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk tárgyalta a napirendi pontot és a rendelet-tervezetet 9 igen,
0 nem, 0 tartózkodással, tehát egyhangúlag javasolja elfogadni 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 rendelettervezet kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a rendelettervezet elfogadásáról, amelyhez minősített
többség szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
20 igen, 0 nem szavazattal és 7 tartózkodás
mellett elfogadta a rendelettervezetet.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2020. (II.21.)
önkormányzati rendelet 3. mellékletében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Jogi
és Ügyrendi Bizottság, Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottsága,
Pénzügyi Bizottság, Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.
(II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) 2021. évi költségvetését 971 047 017 Ft Költségvetési bevétellel, 1 471 054
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994 Ft Költségvetési kiadással, -500 007 977 Ft Költségvetési egyenleggel, ezen belül -424
421 133 Ft működési hiánnyal, -75 586 844 Ft felhalmozási hiánnyal, 514 087 977 Ft
Finanszírozási bevétellel, 14 080 000 Ft finanszírozási kiadással, 1 485 134 994 Ft Bevételi,
kiadási főösszeggel állapítja meg. (1.1. melléklet)”
2. §
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.
(II. 15.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.
(II. 15.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.
(II. 15.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.
(II. 15.) önkormányzati rendelet 1.4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.
(II. 15.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.
(II. 15.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.
(II. 15.) önkormányzati rendelet 9.1.2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.
(II. 15.) önkormányzati rendelet 9.1.3. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.
(II. 15.) önkormányzati rendelet 9.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9.2.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9.2.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9.2.3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik, megtalálhatóak a Mellékletek között
4. sorszám alatt.
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2. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke

2021.

évi

A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 5. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Köszönöm! A Közgyűlés az 1/2021. (II. 15.)
önkormányzati rendelettel döntött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről, melyben a költségvetési bevételek és kiadások részletes bemutatása mellett
törekedtünk a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtésére.
Az elfogadott költségvetés rögzítette a 2021. évre vonatkozó célokat, feladatokat, és
megállapította, hogy a bevételek és kiadások összehangolására, a takarékosságra a
továbbiakban is nagy hangsúlyt kell helyezni, és a megye értékeit erősítve, lehetőségeinkhez
igazítva, a kitűzött célok szerint kell végezni munkánkat.
A 2021. évi költségvetés összeállítása során alapvető szempont volt a költségtakarékosság, az
új és meglévő kötelező feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásához szükséges
pénzügyi keret átgondolt felhasználásának megtervezése, a Megyei Önkormányzat
nemzetközi kapcsolatainak erősítése. Ezen alapelveket követve valósult meg az I. féléves
gazdálkodás is, melyet a tájékoztató tényadatai is alátámasztanak.
Ezek alapján kijelenthető, hogy az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal pénzügyi
helyzete stabil, likviditási gondok nem keletkeztek.
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 beszámolóhoz kapcsolódó határozati javaslatot 8 egybehangzó
igen szavazattal a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 7
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. 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 6 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Területfejlesztési és
Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: A Területfejlesztési és
Turisztikai Bizottság 9 egybehangzó 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, amelyhez egyszerű
többség szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
19 igen, 0 nem szavazattal és 8 tartózkodás
mellett elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
72/2021. (IX. 16.) határozata
Tárgy: Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén
költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Megyei

Önkormányzat

2021.

évi

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolót, és az alábbi határozatot hozza:
A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
azonnal

3. 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 6. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
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Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat megalakulása óta fontos feladatának tekinti azon magánszemélyek és
szervezetek díjazását, elismerésben történő részesítését, akik kiemelkedő tevékenységükkel,
munkájuk eredményével hozzájárultak a megye, illetve az egész ország fejlődéséhez, legyen
szó akár a tudományról, akár a művészeti ágakról, vagy azokról, akik az oktatás, az
egészségügy, a szociális ágazat területén hivatásukkal embertársaikat szolgálták. A díj fontos
visszajelzés, amely további inspirációt is nyújt nemcsak a díjazott, de a megye lakossága
számára is.
Az előterjesztésben szereplő módosítási javaslatot a közgyűlési döntés előkészítésében részt
vevő szakmai Kuratórium legutóbbi ülésén elhangzott, és jegyzőkönyvben rögzített
álláspontja indukálta, amely olyan igényt fogalmazott meg, amellyel egyetértve, az
előterjesztés javaslatot tesz két új kitüntetés alapítására és az adományozásukra vonatkozó
szabályok megalkotására.
Az egyik a tudomány széles palettájának bármelyikén elért kiemelkedő eredményt hivatott
díjazni, a másik pedig az oktatás területén színvonalas munkát végző óvodapedagógusokat,
tanítókat, tanárokat, illetve a felsőoktatásban dolgozó oktatókat kívánja elismerésben
részesíteni. Az elismerések elnevezésénél olyan személyekre tesz javaslatot az előterjesztés,
akiknek élete, munkássága kötődik Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez.
Ennek figyelembe vételével az elsőként említett elismerésnek a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat Vay Ábrahám Díja az elnevezése. Vay Ábrahám az ősrégi és
tekintélyes vajai és laskodi Vay család sarja Alsózsolcán született, tanulmányait a sárospataki
Református Kollégiumban végezte, 1825-től Borsod vármegye első alispánja.
Az oktatás területén színvonalas munkát végzők díját Comeniusról javasoljuk elnevezni, aki a
morvaországi Nivnicében született, szülei a hajdani Magyarországról vándoroltak oda. Tolnai
Dali János ajánlása alapján I. Rákóczi György özvegye, Lorántffy Zsuzsánna Sárospatakra
hívta meg a híres cseh gondolkodót. A Sárospatakon 1650 és 1654 között eltöltött négy évet a
kutatók Comenius pedagógiai munkássága legfontosabb időszakaként értékelik.
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 örömmel vette új kitüntetések rendeletbe kerülését és a rendelettervezetet 9 egybehangzó igen szavazattal a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 örömmel nyugtázza az
előterjesztést és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet 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 8 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Területfejlesztési és
Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony!
Bizottságunk tárgyalta és a rendelet-tervezetet 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja. Személyes megjegyzésként külön megtiszteltetés Sárospataknak, hogy
mindkét névadó személy valamilyen formában csatlakozik városunkhoz.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
megtenni.
Amennyiben nincs, az előterjesztéshez egy rendelettervezet kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a rendelettervezet elfogadásáról, amelyhez minősített
többség szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
27 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett elfogadta a rendelettervezetet.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2021. (IX. 21.) 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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2020. (II.21.) önkormányzati
rendelet 3. mellékletében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi
Bizottság, Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Bizottság,
Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság véleményének kikérésével 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 helyébe a
következő rendelkezés lép:
„1. §
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,
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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
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:
a) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetése,
b) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu” Díja,
c) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Lévay József Díja,
d) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Vay Ábrahám Tudományos Díja,
e) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja,
f) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj,
g) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj,
h) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Comenius Díja,
i) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja,
j) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Díja,
k) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális Munkáért Díja,
l) Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Civil Közösségeiért Díj,
m) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Erdélyi Magyar Örökség Díja
n) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Példakép Díja,
o) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Elnökének Elismerő Oklevele,
p) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Elnökének Köztisztviselői Díja.”
2. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az
adományozás rendjéről szóló 3/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel
egészül ki:
„4/A. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Vay Ábrahám Tudományos Díja
4/A. §
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Vay Ábrahám Tudományos Díja
azoknak a megyében élő és alkotó, vagy munkásságukkal a megyéhez kötődő tudósoknak,
kutatóknak, elméleti és gyakorlati szakembereknek, valamint közösségeknek adományozható,
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akik vagy amelyek különösen a természet-, a társadalom-, a bölcsészet-, az alkalmazott, a
műszaki és más tudományok területen kimagasló eredményt értek el.
(2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Vay Ábrahám Tudományos Díja a
tudományt, vagy a tudományos emberi tevékenységet szimbolizáló, egyedi tervezésű
emléktárgy.
(3) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Vay Ábrahám Díja Tudományos
kitüntetésből naptári évenként egy adományozható.
(4) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Vay Ábrahám Tudományos Díja
átadására a Megyei Közgyűlésnek a Magyar Tudomány Ünnepe november 3-ai napjához
legközelebb eső időpontban megtartásra kerülő rendes ülésén, ünnepélyes keretek között kerül
sor. A Megyei Közgyűlés által indokoltnak ítélt esetben a kitüntetés más időpontban is
átadható.”
3. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az
adományozás rendjéről szóló 3/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja azoknak a megyében élő
és alkotó, vagy életükkel és tevékenységükkel a megyéhez kötődő művészeknek és alkotó
közösségeknek adományozható, akik vagy amelyek a kultúra, a közművelődés, a művészi
alkotómunka, a színház-, a zene-, a film-, a képző- és iparművészet területén kiemelkedő
színvonalú művészeti értéket hoztak létre.
(2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja az emberi, a művészi
tevékenységet szimbolizáló, egyedi tervezésű emléktárgy.”
4. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az
adományozás rendjéről szóló 3/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel
egészül ki:
„7/A. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Comenius Díja
7/A. §
(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Comenius Díja azoknak a megyében
dolgozó vagy életükkel és munkásságukkal a megyéhez kötődő óvodapedagógusoknak,
tanítóknak, tanároknak, főiskolai és egyetemi oktatóknak adományozható, akik oktató-nevelő
munkájuk során jelentős eredményt értek el a jövő generációjának nevelése, oktatása,
élethivatásukra történő szakmai és emberi felkészítésük területén, továbbá a pedagógiai
gyakorlatot támogató tudományos tevékenységet végeznek.
(2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Comenius Díja emberi tevékenységet
szimbolizáló, egyedi tervezésű emléktárgy.
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(3) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Comenius Díja kitüntetés naptári
évenként legfeljebb tíz személy részére adományozható.
(4) A kitüntetés átadására a Megyei Közgyűlésnek a Pedagógus Nap, június első
vasárnapjához legközelebb eső időpontban megtartásra kerülő rendes ülésén, ünnepélyes
keretek között kerül sor. A Megyei Közgyűlés által indokoltnak ítélt esetben a kitüntetés más
időpontban is átadható.”
5. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az
adományozás rendjéről szóló 3/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Elnökének Elismerő Oklevele
döntésétől függően díszoklevél, vagy a megye címerével díszített emléktárgy.”
6. §
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. § h)-k) 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 Miskolci Egyetem rektora,
d) a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében létrehozott tankerületi központok vezetői közül a
Megyei Közgyűlés elnöke által naptári évenként írásban felkért személy,
e) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében létrehozott szakképzési centrumok vezetői közül a
Megyei Közgyűlés elnöke által naptári évenként írásban felkért személy,
f) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
főigazgatója,
g) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kirendeltsége vezetője,
h) a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
Esélyteremtési Igazgatóság vezetője,

Észak-Magyarországi

Társadalmi

i) a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő bevett egyház Megyei Közgyűlés elnöke
által naptári évenként írásban felkért képviselője, vagy a felkérés alapján általa
megbízott személy.”
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7. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az
adományozás rendjéről szóló 3/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelet
a) 13. § (3) bekezdésében a „tíz” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg,
b) 14. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „a)-d), g)-k) és n)” szövegrész helyébe az
„a)-e) és h)-n)” szöveg,
c) 14. § (2) bekezdésében az „e)” szövegrész helyébe a „f)” szöveg,
d) 14. § (3) bekezdésében a „f)” szövegrész helyébe a „g)” szöveg,
e) 14. § (4) bekezdésében a „j)” szövegrész helyébe a „m)” szöveg,
f) 15. § nyitó szövegrészében a „a)–d) és j)” szövegrész helyébe az „a)–e) és m)” szöveg,
g) 16. § nyitó szövegrészében az „e)” szövegrész helyébe a „f)” szöveg,
h) 17. § nyitó szövegrészében a „f)” szövegrész helyébe a „g)” szöveg,
i) 19. § nyitó szövegrészében az „i)” szövegrész helyébe a „l)” szöveg,
j) 20. § nyitó szövegrészében a „k)” szövegrész helyébe a „n)” szöveg,
k) 21. § (3) bekezdésében az „a)–k) és n)” szövegrészek helyébe az „a)–n)” szöveg és az
„l)–m)” szövegrész helyébe az „o)–p)” szöveg,
l) 23. § (3) bekezdésében az „a)–k) és n)” szövegrész helyébe az „a)–n)” szöveg és az „l)–
m)” szövegrész helyébe az „o)–p” szöveg
lép.
8. §
Hatályát veszti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról
és az adományozás rendjéről szóló 3/2020. (V. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (3)
bekezdése.
9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közbeszerzési és
Beszerzési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 7. 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: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény értelmében az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai
előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró,
illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a
közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.
A hivatkozott törvényi rendelkezés alapján, az elmúlt év decemberében – a veszélyhelyzeti
időszakra irányadó speciális szabályokra is figyelemmel, a Megyei Közgyűlés feladat- és
hatáskörében eljáró Elnök Asszony által – hozott 65/2020. (XII.21.) határozattal került
elfogadásra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzata.
A Szabályzat hatályba lépése óta eltelt időszak tapasztalatait értékelve megállapítható, hogy a
hatályos szabályozás összességében megfelelő kereteket biztosított a megyei önkormányzat
közbeszerzési és beszerzési eljárásainak lebonyolításához, ugyanakkor a hatályos jogszabályi
rendelkezésekkel való összhang megteremtése, a gyakorlati jogalkalmazás egységesítése és az
egyértelműség biztosítása érdekében a Szabályzat egyes rendelkezéseinek korrekciója
indokolt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Az előterjesztést két 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 9 egybehangzó igen szavazattal a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 6 igen és 2 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.
Gúr Nándor Képviselő úrnak adom meg a szót.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen Elnök Asszony, vélhetően azért nem látta, mert
olvasott, de semmi probléma egyébként. Szavazás előtt egy nagyon egyszerű kérdésem van,
csak azt szeretném megkérdezni, hogy tavaly, illetve tavalyelőtt, amelyikről képünk van, hány
olyan közbeszerzési eljárás volt, ami a 200- és az 500 ezer forintos értékhatár közé esett.
Mindössze ennyi. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Jegyző Asszonynak megadom válaszadásra a
szót.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: A pályázatokkal, illetve az egyéb beszerzések
kapcsán megnövekedett azon beszerzések száma, ami pontosan 200 és 500 ezer forint közé
eső beszerzés volt. Most szám szerint pontosan nem tudom megmondani, a módosítás
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lehetőséget adna nekünk arra, hogy - az ajánlatkérésnek a folyamata, az ajánlatkérési
dokumentumok kiküldése egy meglehetősen bonyolult rendszer - ugyanúgy körbejárva a piac
adta lehetőségeket, ugyanúgy mérlegelve az ajánlatokat, egyszerűsítsük az eljárást. Azonban a
bonyolult ajánlatkérést, amit biztos Ön is ismer, illetve minden közgyűlési tag számára
ismeretes, nem feltétlenül kell lebonyolítani kis értékű beszerzések esetében. A módosítás
célja az, hogy természetesen kellő gondossággal, de nem feltétlenül az eljárási kötöttségeket
tartva bonyolítsuk ezeket az eljárásokat, illetve szerezzünk be bizonyos dolgokat, amire
szükségünk van. Szám szerint most nem fogom tudni megmondani, de meg fogom nézni
Önnek, de 200 és 500 ezer közé több esett.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kigyűjtjük képviselő úr. Van-e még bárkinek
kérdése, javaslata a napirendi ponthoz?
Gúr Nándor László: Nem kérdésem van, egy egymondatos kiegészítésem. Én elfogadom
Jegyző Asszonynak a felvetését, de azt gondolom, hogy a gondos előkészítéshez az is
hozzátartozik, hogy ha az értékhatárt a közbeszerzési eljárásnál 200.000 forintról, 500.000
forintra kívánja megemeltetni a testülettel az előterjesztő, akkor birtokában van, kell, hogy
legyen annak a számadatnak, amit én kérdeztem, mert ha azt mondja, hogy 28, akkor én azt
mondom, hogy na persze. Ha azt mondja, hogy 2, akkor azt gondolom, hogy hát megfontolás
tárgyát képezheti, hogy érdemes-e. Na de itt a gondolkodás alapjához sem adatik meg az a
számadat, ami gyakorlatilag a döntést megerősíthetné. Ettől függetlenül értem a probléma
kezelését és el fogom fogadni a javaslatot, vagy legrosszabb esetben is tartózkodni fogok.
Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen. Ha a bizottsági ülésen
felmerült volna ez a probléma, akkor természetesen már a közgyűlésre kigyűjtöttük volna
ezeket a számokat.
Gúr Nándor László: Elnök úr engedélyével távol voltam, ezért nem merült fel.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Értem, köszönöm. Szalai Szabolcs képviselő
úrnak adom meg a szót.
Szalai Szabolcs, a FIDESZ-KDNP frakcióvezetője: Köszönöm szépen! Tisztelt Elnök
Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Először is szerintem a fogalmakat kell
tisztáznunk. A közbeszerzéseknél a közbeszerzési törvény szabja meg az értékhatárokat, itt
egyszerű beszerzésről van szó, tehát a megyei önkormányzat beszerzési szabályzatán
módosítunk. És az értékhatár most, hogy 200.000 forintról 500.000 forintra visszük, ez
egyszerűsíti a hivatalnak a munkáját nyilván, mert a beszerzéseknél már 200.000 Ft-ból
igazából semmit nem tudunk beszerezni. Tehát, itt gondolom egy számra kíváncsi Képviselő
Úr, amit a következő közgyűlésen akkor Jegyző Asszony elmond. Köszönöm szépen!
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Úgy látom, tényleg nincs
több hozzászólás. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű
többség szükséges.
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Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
19 igen, 0 nem szavazattal és 8 tartózkodás
mellett elfogadta a határozati javaslatot.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
73/2021. (IX. 16.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának módosítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés)
megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1.

A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 65/2020. (XII. 21.)
határozattal elfogadott Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát (a továbbiakban:
Szabályzat) az alábbiak szerint módosítja:

1.1. A Szabályzat II. Fejezet 3. pontjának 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„3.3. A közbeszerzési terv összeállítása érdekében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) valamennyi belső szervezeti
egységének vezetője, illetve az Önkormányzat projektjeinek projektmenedzsere (együtt:
a közbeszerzés kezdeményezője) köteles a tárgyév január 31-ig a jegyzőnek írásban
megküldeni az osztály feladatkörébe tartozó, illetve a projekt megvalósításához
szükséges, továbbá a projektet érintő közbeszerzési igényeket.”
1.2. Hatályát veszti a Szabályzat II. Fejezet 3. pont 3.7. alpontjának c) alpontja, ezzel
egyidejűleg törlésre kerül a Szabályzat 1. mellékletét képező, „A Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat 202.. évi közbeszerzési terve” címet viselő
táblázat „A közbeszerzés becsült értéke” címet viselő 4. oszlopa.
1.3. A Szabályzat III. Fejezet 12. pontjának 12.2. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„12.2. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik a 12.1. pontban megjelölt értékhatárt
meghaladó értékű közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala – a 12.3. pontban
meghatározott kivétellel –, valamint a szerződés megkötése és módosítása. A
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala során a Közgyűlés név szerinti
szavazást tart.”
1.4. A Szabályzat III. Fejezet 12. pontjának 12.3. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép, és a jelenlegi 12.3. pont számozása 12.4. pontra módosul
változatlan tartalommal:
„12.3. A Közgyűlés elnökének hatáskörébe tartozik a 12.1. pontban megjelölt
értékhatárt meghaladó értékű közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala, ha az
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eljárás eredménytelenné nyilvánításának a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott okból van helye.”
1.5. A Szabályzat IV. Fejezet 17. pontjának címe az alábbiak szerint módosul:
„17. A nettó 500 000,- Ft értéket meghaladó beszerzések”
1.6. A Szabályzat IV. Fejezet 17. pont 17.1. alpontjának helyébe a következő
rendelkezés lép:
„17.1. A nettó 500 000,- Ft értéket meghaladó, de a Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti nemzeti értékhatárokat el nem érő értékű, a Kbt. 8. § (2)-(6) bekezdésében
meghatározott tárgyra irányuló beszerzések megvalósításakor az Ajánlatkérő köteles
írásban (e-mailban, postai szolgáltató útján) egyidejűleg legalább három, egymástól
független, a beszerzés teljesítésére alkalmas gazdasági szereplőt felkérni ajánlattételre.
Az ajánlatkérés megtörténtét dokumentálni kell (e-mail kiküldés, postai tértivevény,
személyes átvétel igazolása stb.).”
1.7. A Szabályzat IV. Fejezet 17. pont 17.6. alpontjának g)-h) alpontjai helyébe a
következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg kiegészül az alábbi i) alponttal, és a
jelenlegi g)-h) alpontok betűjelzése j)-k) alpontokra módosul változatlan
tartalommal, az alábbiak szerint:
„g)
h)
i)
j)
k)

a kizáró okokat (és azok hiánya igazolásának módját),
a hiánypótlásra vonatkozó információkat,
az adatvédelmi tájékoztatást,
a benyújtás módját (elektronikus, postai, személyes),
a benyújtás határidejét.”

1.8. A Szabályzat IV. Fejezet 17. pont 17.8. alpontjának felvezető szövege és a) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.8. Ajánlatkérő nem köteles ajánlatot bekérni, ha
„a) a beszerzés tárgya a Kbt.-ben meghatározott kivételek körébe tartozik, ide nem
értve a Kbt. 111. § t) és y) pontjában meghatározott kivételek körébe tartozó
beszerzéseket;”
1.9. A Szabályzat IV. Fejezetének 17. pontja kiegészül az alábbi 17.10. alponttal:
„A Kbt. 111. § t) és y) pontjában meghatározott kivételek körébe tartozó beszerzések
lebonyolítására e Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy az eljárásban e
Szabályzat összeférhetetlenségre és titoktartásra [IV. Fejezet 8. pont], valamint a
Bírálóbizottságra [III. Fejezet 10. pont] vonatkozó rendelkezéseit is értelemszerűen
alkalmazni kell.”
1.10. A Szabályzat IV. Fejezet 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. A nettó 500 000,- Ft értékű, vagy ezt az értékhatárt el nem érő beszerzések
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Abban az esetben, ha a beszerzés becsült értéke nettó 500 000,- Ft, vagy ez alatti
összeg, nem szükséges szerződést kötni, hanem elegendő az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. §-ának
megfelelő módon írásba foglalt dokumentum.
A nettó 500 000,- Ft, vagy ezt el nem érő értékű beszerzések esetében a
kötelezettségvállalási joggal felruházott személyek önállóan járnak el a gazdálkodási
szabályzatban foglalt rendelkezések és a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.”
2.

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a jelen határozat 1. pontja szerinti módosításokat is
tartalmazó és a jelen határozat 1. mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt
Szabályzat aláírására.

3.

A Szabályzat jelen módosítása a Közgyűlés általi elfogadással lép hatályba.

Felelős: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 8.
sorszám alatt.

5. Javaslat a falugondnoki és tanyagondnoki képzés 2021. évi megszervezésére
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
9. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Köszönöm. A megyei önkormányzatok
legfontosabb feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és az
úgynevezett ágazati törvények határozzák meg. Ilyen ágazati törvény a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló törvény, amely módosításának eredményeként a megyei
önkormányzatok szerepet kaptak a szociális ágazatban feladatot végző falugondnokok és
tanyagondnokok képzésének megszervezése területén.
Amint az ismert, az arra rászorultak részére a személyes gondoskodást az állam, az egyházak,
a civil szervezetek és döntő többségében a települési önkormányzatok biztosítják. Az
alapszolgáltatások megszervezésével az önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan
rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában,
valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik
megoldásában.
A szolgáltatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében nagy hangsúlyt kell helyezni a
feladatellátásban közvetlenül részt vevők jogszabályi feltételeknek megfelelő, országosan
egységes oktatásának megszervezésére. Ezért gondolta a jogalkotó úgy, hogy e feladatot a
megyei önkormányzatokhoz telepíti, lehetőséget adva arra, hogy a képzésbe más intézményt
is bevonjanak.
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Élve a jogszabályi lehetőséggel, az a javaslat, hogy a képzés lebonyolítására képzési
megállapodás kerüljön megkötésre a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és
Falugondnokok Egyesületével. Ez a szervezet eddig is közreműködött a falugondnokok
képzésének megszervezésében, eredményes munkájukat bizonyítja, hogy más megyéből is
sokan vettek részt képzéseiken, amelyeken az elméleti tudás mellett a szenior falugondnokok
segítségével alapos gyakorlati ismeretekre is szert tettek a résztvevők.
A képzés nem OKJ-s képzés, de képzési programját az Emberi Erőforrások Minisztere hagyta
jóvá, illetve elvégzése feltétele a falugondnoki munkakör ellátásának. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Az előterjesztést három 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 egybehangzó igen szavazattal a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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! Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk határozati javaslatot 7 igen szavazattal
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 8 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. 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
27 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
74/2021. (IX. 16.) határozata
Tárgy: a falugondnoki és tanyagondnoki képzés 2021. évi megszervezése
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a falugondnoki
és tanyagondnoki képzés 2021. évi megszervezésére vonatkozó előterjesztést, és úgy dönt,
hogy
1.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a falugondnoki és tanyagondnoki képzés 2021. évben
történő megszervezésébe - a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége előzetesen
kikért véleményét is figyelembe véve - bevonja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanyaés Falugondnokok Egyesületét (nyilvántartási száma: 05-02-0002687, adószáma:
18430914105, székhelye: 3636 Sajógalgóc, Táncsics utca 11.), amellyel az egyes
szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004.
(IX.18.) ESZCSM rendelet 2/A. § (2) bekezdésében foglalt képzési megállapodást köt;

2.

felkéri és felhatalmazza elnökét, hogy a falugondnoki és tanyagondnoki képzés
megszervezésével kapcsolatos intézkedéseket – érintett települések tájékoztatása, a
képzés díjának meghatározása, az 1. pontban megnevezett egyesülettel és a képzésben
részt vevőkkel a képzési megállapodás megkötése, a szociális ágazat irányítását végző
minisztérium jóváhagyásának megkérése, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai
Intézet tájékoztatása - megtegye, és a kapcsolódó szerződéseket, dokumentumokat aláírja;

3.

felkéri elnökét, hogy a 2021. évi falugondnoki és tanyagondnoki képzés lebonyolításáról,
annak tapasztalatairól a Közgyűlést tájékoztassa.

Felelős:
Határidő:

Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
dr. Lupkovics Beáta jegyző
azonnal, a 3. pont vonatkozásában 2022. június 30.

6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Kassa Megyei
Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás aláírásának utólagos
jóváhagyására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
10. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Köszönöm. Jelen előterjesztés tárgya a Kassa
megyével hosszú idő óta fennálló partnerségünk egy újabb mérföldkövét jelenti. A két
szomszédos megye kölcsönös előnyökön nyugvó gazdasági fejlődése érdekében eddig is
folyamatosan valósultak meg kezdeményezések, és a közös tervezés egyik újabb területét
jelenti az infrastruktúra fejlesztések előmozdítására irányuló együttműködés, azon belül is a
vasúti közlekedés modernizálása.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Kassa megye által felölelt régió jelentős, még
kiaknázatlan fejlesztési potenciállal rendelkezik, melyhez új lendületet ad az M30-as
autópálya Kassáig történő megépítése.
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A két megyeszékhely közötti modern vasúti személy- és áruszállítás, mint környezettudatos és
biztonságos közlekedési mód kialakítása teljes mértékben illeszkedik a régió újjászervezését
és megerősítését középpontba állító célkitűzésekkel.
A 2021. július 27-én aláírt Együttműködési Megállapodás a két megyei vezető és az ÉszakMagyarországi Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság elkötelezettségét mutatja a
felvázolt szakmai célok sikeres megvalósítása érdekében.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Az előterjesztést három 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 egybehangzó igen szavazattal a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 határozati javaslatot 7
igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Területfejlesztési és
Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! 9
egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasoljuk.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. 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 minősített
többség szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
27 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
75/2021. (IX. 16.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Kassa Megyei Önkormányzat
közötti Együttműködési Megállapodás aláírásának utólagos jóváhagyása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat és a Kassa Megyei Önkormányzat közötti Együttműködési
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Megállapodás aláírásának utólagos jóváhagyásáról szóló javaslatot és a következő határozatot
hozta:
1.

A Közgyűlés a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat és a Kassa Megyei Önkormányzat közötti Együttműködési
Megállapodást.
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 11.
sorszám alatt.

7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési
tervének módosítására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
12. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Köszönöm. A közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett ajánlatkérőnek minősül.
A közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően az Önkormányzat 2021.
március 31-ig elfogadta a 2021. évi közbeszerzési tervét.
Időközben A TOP-1.5.1. kódszámú, „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű
előkészítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” című pályázat keretében megfogalmazódott
az igény, a megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv elkészítésére.
Az elvégzett piackutatás alapján a megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv elkészítésének
becsült értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, így a közbeszerzési tervben is
szerepeltetni kell.
Az előterjesztés a közbeszerzési terv módosítására tesz javaslatot, a kerékpárforgalmi
főhálózati terv beszerzésére irányuló eljárás feltüntetésével.
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.
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Budai Erzsébet, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk a határozati javaslatot 9 egybehangzó igen szavazattal a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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! Tisztelt Közgyűlés! Bizottságunk a
határozati javaslatot 7 igen szavazattal 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 8 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Területfejlesztési és
Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! 9
igen, 0 nem és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadásra javasoljuk a határozati javaslatot.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. 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
19 igen, 0 nem szavazattal és 8 tartózkodás
mellett elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
76/2021. (IX. 16.) határozata
Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési
tervének módosítására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés) megtárgyalta a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének
módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1.

A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021. évi módosított
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
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Felelős: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
2.

A Közgyűlés felkéri jegyzőjét, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2021. évi módosított közbeszerzési tervének az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben
való közzétételéről gondoskodjon.
Felelős: Dr. Lupkovics Beáta jegyző
Határidő: azonnal

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek között 13.
sorszám alatt.

8. Javaslat a Sütni jó! Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
14. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Köszönöm. A Sütni jó! Alapítvány
kuratóriumának elnöke, Galamb Alex 2021. augusztus 25. napján kelt levelében anyagi
támogatásért fordult a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
elnökéhez az Alapítvány működéséhez szükséges támogatás kapcsán.
A kuratórium elnöke kérelmében előadta, a Sütni jó! Alapítvány célja, hogy jó példát
mutasson a szegénységből való kilépésre, elsődlegesen a pék és a cukrász mesterség
gyakorlása által. Galamb Alex küldetése már országos ismertségre tett szert, hiszen számos
cikk, interjú jelent meg, méltatva tevékenységét, ami minden magyar számára példaértékű.
Az előterjesztés javasolja, hogy a Közgyűlés a Sütni jó! Alapítvány részére 100.000,- Ft
támogatást biztosítson - az Elnöki keret felhasználásának szabályairól szóló 1/2012.
(VI. 29.) számú Elnöki Utasítás előírásainak megfelelően -, amelyet az Alapítvány kizárólag
működési költségeinek finanszírozására fordíthat.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Az előterjesztést két 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 9 egybehangzó igen szavazattal a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Pénzügyi Bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
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Tamás Barnabás, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 8 egybehangzó igen szavazattal a Közgyűlésnek 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 egyszerű
többség szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
27 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
77/2021. (IX. 16.) határozata
Tárgy: a Sütni jó! Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Sütni jó!
Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1.

A Közgyűlés a Sütni jó! Alapítvány (székhelye: 3564 Hernádnémeti, Jókai Mór utca 36.,
nyilvántartási száma: 05-01-0064658, a továbbiakban: Alapítvány) részére 100.000,- Ft
támogatást biztosít, amelyet az Alapítvány kizárólag működési költségeinek
finanszírozására fordíthat. A támogatást a Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet
„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére biztosítja.
Felelős: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen

2.

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az Alapítvánnyal kötendő megállapodás aláírására.
Felelős: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen

3.

A Közgyűlés felhívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalt a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős: Dr. Lupkovics Beáta, a Közgyűlés jegyzője
Határidő: értelemszerűen

9. Javaslat a „Rakaczki Bence” Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
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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: „Rakaczki Bence” Alapítvány kuratóriuma
folyamatosan gondoskodik arról, hogy Rakaczki Bence hagyatékáról – mentalitásáról,
hozzáállásáról, felfogásáról – megemlékezzenek, és példaként állítsák a fiatalok elé. Legyen
számukra is példa, hogy kellő alázattal, becsülettel és nagy akarattal kell végezni nap, mint
nap a rájuk bízott munkát. Bíznak abban, hogy ezáltal is még sikeresebbek és
eredményesebbek lesznek a miskolci sportolók.
Mindezek ismeretében az előterjesztés javaslatot tesz a „Rakaczki Bence" Alapítvány
támogatására 100.000,-Ft összegben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2021.
évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15) önkormányzati rendelet „Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Az előterjesztést 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
27 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
78/2021. (IX. 16.) határozata
Tárgy: a „Rakaczki Bence” Alapítvány támogatása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Rakaczki
Bence” Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
4.

A Közgyűlés a „Rakaczki Bence” Alapítvány (székhelye: 3533 Miskolc, Andrássy utca
61., nyilvántartási száma: 05-01-0064388, a továbbiakban: Alapítvány) részére 100.000,Ft támogatást biztosít.

5.

A Közgyűlés az 1. pontban megjelölt támogatást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére biztosítja.
Felelős: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Határidő: értelem szerint
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10. Beszámoló az EFOP-1.6.3-17-2017-00014 azonosító számú, „Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi
programokhoz kapcsolódóan” című pályázat megvalósításáról
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
16. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Jegyző Asszonyt, hogy az
előterjesztést ismertesse.
Dr. Lupkovics Beáta, a közgyűlés jegyzője: Magyarország Kormánya a megyei
önkormányzatok részére 2017 májusában tette közzé az EFOP-1.6.3-17 kódszámú „Megyei
szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi
programokhoz kapcsolódóan” című felhívást, melynek célja az volt, hogy megyei szintű
együttműködési modellek alakuljanak ki a tartós szegénységben élők, a romák, és egyéb
hátrányos helyzetű csoportok felzárkózása, valamint a velük foglalkozó szervezetek
hatékonyabb beavatkozásának területén.
Az elnyert pályázat megvalósításának időintervalluma a támogatói okiratban foglaltak szerint
2017. november 01. napjától 2021. január 31. napjáig tart, amely a koronavírus-járvány
okozta veszélyhelyzetre való tekintettel 2021. május elsejéig meghosszabbításra került, így ez
év tavaszán a projekt fizikai megvalósítása lezárult.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a záró szakmai beszámolót és a záró
pénzügyi elszámolást 2021. július 30.-án a Magyar Államkincstár felé benyújtotta.
Az előterjesztés bemutatja a projekt végrehajtása során tett intézkedéseket, illetve a projekt
eredményeit.
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 9 egybehangzó igen szavazattal a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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! Bizottságunk a határozati javaslatot 7 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Pénzügyi Bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
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Tamás Barnabás, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Bizottságunk 8 egybehangzó igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Területfejlesztési és
Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! 9
egybehangzó igennel 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 egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű
többség szükséges.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
27 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett elfogadta a határozati javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
79/2021. (IX. 16.) határozata
Tárgy: Beszámoló az EFOP-1.6.3-17-2017-00014 azonosító számú, „Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi
programokhoz kapcsolódóan” című pályázat megvalósításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az EFOP-1.6.317-2017-00014 azonosító számú, „Borsod-Abaúj-Zemplén megyei felzárkózás-politikai
együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című
pályázat megvalósításáról szóló beszámolót, és az alábbi döntést hozza:
A Közgyűlés elfogadja az EFOP-1.6.3-17-2017-00014 azonosító számú, „Borsod-AbaújZemplén megyei felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi
programokhoz kapcsolódóan” című pályázat megvalósításáról szóló beszámolót.
Felelős:
Bánné dr Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

11. Tájékoztató a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás 2020. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
17. sorszám alatt.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál
Orbán Máté Julianna Asszonyt, a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulás igazgatóját, és felkérem, hogy tartsa meg rövid prezentációját.
Orbán Máté Julianna, a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulás igazgatója: Tisztelt Elnök Asszony! Kedves Közgyűlés!
Engedjék meg, hogy nagyon röviden beszámoljak arról, hogy milyen tevékenységek zajlottak
a Via Carpatia EGTC keretein belül a 2020-as év folyamán. Nagyon röviden, Borsod-AbaújZemplén Megye és Kassa Megye által létrejött csoportosulásról van szó, amelynek a fő célja
az, hogy határon átnyúló szlovák-magyar tevékenységeket támogasson, projekteket,
pályázatokat írjon és a helyi intézményeket, helyi szereplőket előnybe hozza különböző
projekteken keresztül. Nem kell bemutatnom, hogy a Via Carpatia EGTC-nek az elnöke
Elnök Asszony, az alelnöke a Kassa megyei elnök és én képviselem az EGTC-t az igazgatói
szinten.
Ebben a beszámolóban igyekeztünk összefoglalni azt, hogy mit is csináltunk az elmúlt évben.
Nagyon fontos az, hogy milyen pályázatokat valósítunk meg, melyek vannak már jóváhagyva,
milyen benyújtott pályázataink vannak.
Két nagy pályázatunk van a Kisprojekt Alap és az Akcióterv. Különböző rendezvényeken és
nemzetközi konferenciákon vettünk részt, ezek összefoglalója megtalálható az
előterjesztésben. Én nagyon gyorsan ismertetném ezeket a pontokat. A nyertes pályázataink
között van 5 pályázat, amelyet megvalósítunk a nagyobb pályázatokon kívül. Ezen a dián
látható, hogy 2020-ban egy IKT fejlesztést készítettünk, amely keretében a Kisprojekt Alap
számára elektronikus rendszert hoztunk létre, hogy majd a következő programban
elektronikusan tudjanak pályázni a pályázók.
A másik dián látható az I-CARE-SMART pályázat, az Interreg Central Europe-ból. Itt
összesen 13-an veszünk részt egy több, mint 2 millió euro értékű projektben, az EGTC-nek 3
évre körülbelül 120 ezer euró lett leosztva. Itt kimondottan az aktív öregedésre fókuszálunk.
A másik pályázatunk a CITYCIRCLE, ez ugyanúgy egy nagyobb konzorciummal jött létre, és
itt pedig a körforgásos gazdaságra készítünk elő a következő programidőszakra különböző
pályázati lehetőségeket.
A következő pályázatunk a jövőbe tekint, ez a KKM által támogatott pályázat. Itt
elkészítettük a Via Carpatia EGTC stratégiáját 2020. év utáni időszakra. Ezt a Via Carpatia
közgyűlése jóvá is hagyta a tavaszi közgyűlésen. Van egy Europe for Citizens-es pályázatunk,
amely megvalósításának határideje kitolódott a pandémia miatt , de természetesen ezt is meg
fogjuk valósítani.
A jóváhagyott pályázataink között szerepel három új projekt. Ezek az SKHU Operatív
Programból lettek támogatva. Az egyik ugyanúgy az aktív öregedésre fókuszál, a másik a
fiatalok oktatására és a harmadik egy Central Europe-os pályázat. Az SKHU Ambassadors ,
ez egy nagyon szép pályázat, itt egy aktív öregedési központot hozunk létre úgy Kassán, mint
itt Miskolcon. A Központ megnyitása őszre van tervezve, természetesen a pandémiás helyzet
befolyásolhatja az átadás időpontját. Az IT EDUCATION is egy nagyon szép pályázat,
ugyanúgy magyarországi partnerekkel közösen valósítjuk meg, az itteni IT klaszterrel. Alapés középiskolásokat fogunk LEGO Education Spike szettekkel oktatni, hogy a
finommotorikát és a különböző aktív tevékenységet ezáltal az oktatási eszközök által
elsajátítsák. A 3. pályázat, amit itt felvázolunk a We are EuROPE. Ez ugyanúgy egy Europe
for Citizens-es pályázat és ugyanúgy, még a megvalósítása folyamatban van. Itt nagyobb
összejövetelekről van szó, ahova több országból érkeznek résztvevők.
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A benyújtott pályázataink közül a dián csak egy szerepel. Ez egy közvetlen pályázatunk volt,
amit benyújtottunk az Európai Bizottság felé. Abban az időszakban vagyunk, amikor már az
operatív programokból lassan a pénzek elfogynak és már nagyon kevés lehetőség van új
pályázatot benyújtani. Az előző évben ez az egy projektünk volt és ehhez kapcsolódnak az
előbb említett projektek is. Ennek a pályázatnak az értékelésére még várunk.
A Kisprojekt Alap egy nagyobb pályázatunk, ez szerintem mindenki számára ismert a keleti
program területen. Ami nagyon jó hír az az, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi keretnek a
teljes összege elfogyott az 1-es és a 4-es prioritási tengely keretén belül. Az utolsó
projektekhez tartozó szerződéseket most nyár végén, augusztusban adtuk át a pályázóknak, és
elkezdődött az utolsó szakasz, amiben a Kisprojekt Alap kis pályázatai megvalósulnak.
Nagyon érdekes pályázatunk a Határon Átnyúló Foglalkoztatási Akcióterv. Ezt is 15
partnerrel hoztuk létre, nagyon sok szép pályázatot ölel fel, összesen hetet. Ezen projekt
keretén belül, 4 új gyártóüzem, 5 új piac, oktatási központok jönnek létre és különböző
oktatási fórumokat rendezünk a régióban. Három pályázatunk van ezen az akcióterven belül,
amit konkrétan az EGTC valósít meg, vagy az EGTC-nek a nonprofit szervezete, a Jövő útja
Kft.. A projektben a feladatunk a koordináció, tehát mi felügyeljük az összes 7 projektet, az
összes 15 partnert. Ez az egyik projektünk, a másik a Find your way, különböző szakmai
témákban lévő workshopokat és oktatásokat tartunk a régióban, kimondottan annak
érdekében, hogy a hátrányos helyzetű emberek munkahelyeket találjanak, mert ennek az
akciótervnek ez a fő célja. És a harmadik pedig a Local Image. Ez egy adatbázis lesz az
összes helyi termelőről, létrehozunk egy platformot, amin keresztül, majd a kereslet és kínálat
találkozik.
Itt csak egy pár képet mutatok, hogy Önök is lássák, mi minden került átadásra. Egyelőre, a
piactereket zártuk most szombaton, mert mind az 5 megvalósult, és ezt követően jönnek a
gyárak. Itt látható egy pár piactér átadásról szóló kép és az, hogy jelen helyzetben a gyárak
építési munkálatai milyen szakaszban vannak. Igyekszünk a pandémiás helyzetre való
tekintettel is aktívan részt venni a következő szlovák-magyar határon átnyúló program
tervezésben, részt veszünk a különböző szlovák-magyar konferenciákon és találkozókon. Itt
láthatnak pár képet, arról, hogy a pandémia ellenére tudtunk Magyarországra utazni, és a
kollégáim el tudták látni a feladataikat a pályázatokon belül. Ami pedig a többi
tevékenységeinket illeti, szeretnénk fókuszálni a programozásra, tehát különböző
workshopokat szerveztünk és szervezünk is majd a következő programidőszakra és
szeretnénk új partnerségeket kialakítani. Ez alkalommal is szeretném mindenkinek felhívni a
figyelmét, és kérem, hogy ha van valamilyen ötlete, amit a következő programidőszakban
szeretne megvalósítani, akkor forduljon hozzánk bizalommal. Mi természetesen a SzlovákMagyar Operatív Program keretén belül tevékenykedünk főleg, de természetesen tudunk
alkalmazkodni, és más tevékenységekre is jobban fókuszálni. A következő dián különböző
tevékenységek, események láthatóak, amelyek lezajlottak a 2020-as év során. A mi célunk az
elkövetkezendő időszakra az, hogy sikeresen befejezzük azokat a pályázatokat, amelyek most
futnak, és természetesen megalapozzuk a következő pályázatainkat. Természetesen a
Kisprojekt Alapot szeretnénk folytatni, és szeretnénk az előzőekben felvázolt Akcióterveket
megvalósítani, de az elkövetkező időszakban a turizmust szeretnénk a fókuszba állítani.
Megpróbáltam röviden és tömören összefoglalni az előző évi tevékenységünket, de
természetesen, ha van bármilyen kérdésük, akkor állok az Önök rendelkezésére.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen! Az előterjesztést egy
bizottság véleményezte. Felkérem a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét,
ismertesse a bizottság véleményét.
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Aros János, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! 9
egybehangzó igennel támogatjuk.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Megadom Gúr Nándor képviselő úrnak a szót.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen Elnök Asszony. Röviden fogok hozzászólni. Először
is azt szeretném hangsúlyozni, hogy fontos és jó projektek jelentek meg az elmúlt időszakban,
illetve hajtottak végre. Ennek nyilván van kézzelfogható társadalmi haszna is. Van egy
konkrét projekt elem, amely az idősebb korosztállyal foglalkozik, és ennek a kibontása
kapcsán, amikor olvastam az anyagot, akkor volt egy olyan érzésem, amit persze lehet vitatni,
hogy vannak ellentmondásosságok a dologban. Az idősödés, kvázi úgy jelenik meg a leírt
sorokon keresztül, mintegy abszolút értelemben vett költségnövekedés. Én ezt értem, de ha
nemzetgazdaságilag nézzük a történetet, és az elmúlt 10 esztendőt górcső alá vesszük, akkor
az látszik, hogy ha az idősödés kezdetét az aktív kor befejezését követően tehát - 65 éves
kortól számítom, akkor azt látom, hogy az elmúlt tizenegynéhány esztendőben, tehát a 2010es kormányváltást követően ezek a költségek nemhogy növekedtek volna, hanem csökkentek.
Konkrét példát mondok rá, hogy ne csak rébuszokban beszéljek. 2010-et megelőzően, még a
legválságosabb 2008-2009-es pénzügyi gazdasági világválság időszakában is, a megtermelt
anyagi javaknak, a GDP-nek a 11 és fél százalékát fordították példaként nyugdíjakra, amit
költségként, idézőjelbe tett költségként jellemez ez a kormány, illetőleg az előterjesztéshez
illesztett anyag is. Most ott tartunk - KSH adatok alapján 2019-ben ez a költség, ami
nyugdíjként jelenik meg, az a megtermelt anyagi javainak a 8,3 %-át teszi ki. Mi ez a 3 %
különbség? Igen, csak a megtermelt anyagi javaink azok nagyjából 50.000 milliárd forintot
jelentenek Magyarországon, a 3% meg másfél milliárd forintot. Ezzel csak arra szerettem
volna felhívni a figyelmet, hogy személyes megítélésem szerint és szerintem ebben a
teremben többen vagyunk így, akár még a többséget képviselők körében is, akik úgy
gondolják, hogy ez a trend, ez a tendencia nem biztos, hogy helyénvaló. Nem biztos, hogy
helyénvaló, hogy míg az aktív életben a megszerzett javadalmak, fizetések, keresetek, azok
mértékadó módon tudtak növekedni az elmúlt 5-6 esztendőben - ami jó és szerencsés -, a
másik oldal, az idősödő korosztályok esetében a megszerzett javak növekedésének az üteme
messze elmarad ettől. Ha idősödésről beszélünk, ha érzékenyítünk, ha olyan problémákat
tartunk szem előtt, ami arról szól, hogy hogyan lehet segítő kezet nyújtani, akkor nyilván
ebben is mértékadó változásokat kell eszközölni. Lehet itt nyugdíj prémiumról, lehet itt
korrekciókról, minden egyéb másról beszélni, de ne tegyék. Azért ne tegyék, mert ellenértékre
átszámolva a 2010. előtti egyhavi 13. havi nyugdíj összege másfélszerese annak, amit
Erzsébet-utalvánnyal együtt adni tudtak. Azt akarom mondani, hogy ez az egyik része az
anyagi, a másik része pedig a jól lét nem a jólét. A jólétet a pénzügyi kondíció adja meg - a
jól lét kérdése az odafigyelés, a méltányosság, szolidaritás, a sok minden egyéb más. A
gondoskodás kérdésköre felvetődik az anyagban, tehát ez fogható, csak ennek a megtestesült
formáit látom kevésnek. A megszólalásom igazából azért történt meg, hogy buzdítsam
önmagunkat a tekintetben, hogy van feladatunk az elkövetkezendő időszakra nézve e
vonatkozásban és van kötelességünk is az előttünk futó generációk érdekében. És egy
mondattal zárom azt a 20 másodpercet, ami előttem van még. Valójában az anyagban
vélhetően nem tudatosan, de előrébb hozott korban van meghatározva az idős kor, a 60
felettieket idősnek tekintik. Nem, ha 65 éves korig kell dolgoznunk és 2010. december 10. óta
ez így van, akkor azt gondolom, hogy érdemes továbbmenni egy picivel időben az idősödés
megkezdését illetően. Köszönöm szépen!
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Csiger Lajos képviselő
úrnak adom meg a szót.
Csiger Lajos: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Érdeklődve figyeltem ezt a
hozzászólást, mert én úgy veszem ki, hogy ebben a pályázatban 13 partner vesz részt és az
innovációról és a partnereknek az együttműködéséről szól. Tehát az, hogy most mennyit
fordítunk nyugdíjra meg egyéb dolgokra, azok nem relevánsak ebben a pályázati részvételben.
Ez a pályázat az innovációról szól és az időseknek vállalkozási körbe történő bevonása a
lényege, és ezt fogja ez a pályázat véghezvinni. Nekem kérdésem lenne még a másikkal
kapcsolatban, ez a CITYCIRCLE pályázat, aminél látom, hogy itt is 2 milliárd Eurós
költségvetés van, és ebből 147 ezer euro jut a Via Carpatia-ra, tehát ebben is egy résztvevő.
Úgy tűnik nekem, hogy a pályázat csak Kassa megyére vonatkozik, tehát ebben nincsen
Borsod-Abaúj-Zemplén megye benne. Akkor jól értem?
Orbán Máté Julianna, a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulás igazgatója: Így igaz. Igen-igen, hogyha szabad, akkor meg
is magyaráznám, hogy miért. A Central Europe-on belül a felhívás úgy volt meghatározva,
hogy 2 közeli szervezetnek kell pályázni. Az egyik az akadémiai, tehát általában egyetemi
szint és a másik pedig a megyei szint, és így lettünk mi a Műszaki Egyetemmel ilyen iker
partnerségben, és ezen a pályázaton belül nem volt támogatva az, hogy a határ másik oldalán
is végezzünk tevékenységet, csak kimondottan Kassa megye területén. Tehát ez kimondottan
a felhívásnak a feltétele volt. Természetesen, hogyha bejött volna egy magyarországi partner,
akár a Debreceni Egyetem vagy a Miskolci Egyetem, akkor azért lehetséges lett volna, de mi,
mint EGTC nem tudunk tevékenységet folytatni ezen a projekten belül a magyar oldalon.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! További kérdés,
észrevétel, hozzászólás? Amennyiben nincs, köszönjük Igazgató Asszony válaszát. A
tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait, hogy
szavazzunk a tájékoztató tudomásul vételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
27 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett a tájékoztatót tudomásul vette.

12. Tájékoztató a Miskolci Egyetem országos és megyei munkaerőpiaci igényeknek
megfelelő szakképzésben végzett tevékenységéről
Előterjesztő: Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
18. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy
Prof. Dr. Horváth Zita rektor asszony halaszthatatlan hivatali elfoglaltsága miatt ülésünkön
nem tud részt venni, bár a bizottsági üléseken részt vett. Képviseletében köszöntöm a
napirendi pont tárgyalásánál Ádám Zoltán urat, a Miskolci Egyetem Oktatási és
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Minőségbiztosítási Igazgatóságának oktatási igazgatóját, és felkérem, hogy amennyiben
szükségesnek tartja, egészítse ki a tájékoztatót.
Ádám Zoltán, a Miskolci Egyetem Oktatási és Minőségbiztosítási Igazgatóságának
oktatási igazgatója: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlési Tagok! Mindenekelőtt
Rektor Asszonynak az elnézéskérését szeretném tolmácsolni. Mindenképp szerette volna
személyesen előadni, viszont más egyéb elfoglaltsága miatt engem kért meg, hogy az
előterjesztést bemutassam a közgyűlés tagjainak. Nagyon röviden, ha összefoglalhatom az
előterjesztést, akkor azt lehet elmondani, hogy a Miskolci Egyetem célkitűzései között az
szerepel, hogy egy esélyteremtő egyetemként funkcionáljunk. Képzési palettája az
egyetemnek nagyon sokszínű, ez a felsőoktatás szakképzéstől, egészen a doktori képzésig
kiterjed és nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szakképzési területen is minél komolyabb
szerepet töltsön be az egyetem a megye, illetve a régió az életében. Ezért ki kell emelnem a
Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikumnak az egyetem fenntartásába történő átvételét. Az
előterjesztésben részletesen bemutatjuk, hogy milyen számos egészségügyi képzés folyik a
Technikumban, amire nagyon-nagyon nagy igény van. Emellett szintén kiemelném a másik
nagyon fontos, az új szakképzési törvénnyel létrehozott okleveles technikusképzést, amire
vonatkozóan egyrészt a Miskolci Szakképzési Centrummal, másrészt a Ferenczy
Technikummal és további intézményekkel is folyamatosan együttműködési megállapodásokat
kötünk, és az idei évben már az első okleveles technikus végzettségek kiadásra is kerültek. Ez
a képzés olyan, hogy az egyetem és az adott szakképző technikumnak a kooperációjában
működik, és akik ilyet végeznek azoknak könnyebb az útja a felsőoktatási alapképzésekbe
való bekerüléshez. Kiemelném még a Mentorius Tudás- és Képzőközpontunkat, ami egyrészt
nyelvi tanfolyamokat, másrészt felnőttképzési programokat indít, de speciális szakmai
képzéseket is folytattunk. Itt például kiemelném a CNC gépkezelői képzést és az
Egészségtudományi Karunknak az egyik legfiatalabb intézetét, amely a Megyei Kórházzal
együttműködésben kihelyezett tanszékként alakult meg, ami azt gondolom, hogy szintén
nagyon fontos előrelépés volt. Összességében számos együttműködést kötött már a Miskolci
Egyetem és tervben van, hogy további együttműködési megállapodásokat kötünk, hogy ezt az
esélyteremtő egyetemi funkciót minél inkább be tudjuk tölteni és egyrészt Miskolc, másrészt
a megye, harmadrészt pedig a régió szakképzett ember igényét minél inkább ki tudjuk
helyben szolgálni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet és amennyiben kérdés van, azt
természetesen szívesen megválaszolom.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen. Az előterjesztést két
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 szépen Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Nagyon részletes tájékoztatót
hallgathatunk meg Rektor Asszonytól és nagy örömünkre szolgált, hogy köszönhettük a
Miskolci Egyetem képviseletét a bizottsági ülésünkön és természetesen a tájékoztatót 7 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasoljuk a Közgyűlésnek. Köszönöm!
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Területfejlesztési és
Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Köszönöm Elnök
Asszony! Mindenekelőtt kérem Igazgató Urat, hogy tolmácsolja Rektor Asszony felé és a
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kollégái felé is a köszönetünket és a gratulációkat a színvonalas munka elvégzéséért és
természetesen egyhangúlag a tájékoztatót tudomásul vettük és tudomásulvételét javasoljuk.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
megtenni.
Amennyiben nincs, a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
27 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett a tájékoztatót tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen.
13. Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóságának a megye közúthálózatának üzemeltetésével kapcsolatos feladatairól
és az ehhez kapcsolódó tevékenységeiről
Előterjesztő: Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Igazgatóságának igazgatója
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 19. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál
Peiker Tamás Urat, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóságának igazgatóját, és felkérem, hogy amennyiben szükségesnek tartja, egészítse ki
a tájékoztatót.
Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóságának igazgatója: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Nem kívánom
kiegészíteni a tájékoztatót.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen. Az előterjesztést két
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: A bizottságunk ugyan beszélt az előterjesztésről, de miután előterjesztő nem volt
jelen, ezért nem foglaltunk állást. Köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Felkérem a Területfejlesztési és
Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Köszönöm Elnök
Asszony! Ezek szerint a mi bizottságunk szerencsésebb helyzetben volt, hiszen Igazgató Úr
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részletes tájékoztatást adott, az elhangzott kérdésekre válaszolt, tehát ennek szellemében
egyhangú 9 igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vettük és tudomásulvételre javasoljuk.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt
megtenni.
Először Ormos Tas képviselő úrnak adom meg a szót.
Ormos Tas Zsolt: Köszönöm szépen. A mi bizottságunk nem tudta meghallgatni Igazgató
Urat. Ott szerettem volna megkérdezni pár úttal kapcsolatban, hogy mi fog történni. Egyrészt
a 3801-es út, aminek a Bodrogolaszi-Vámosújfalu szakasza nincs felújítva, a többi az rendben
van, de az a kb. 4 kilométer szakasz elég ramaty állapotban van. Néha foltozgatják, az nem
tart egy évig se sokszor. Az a kérdésem, hogy ez az útszakasz, ez a kb. 4 kilométer út ez
javításra kerül-e, vagy új burkolatot kap-e, úgy mint az előtte lévő szakaszok? Akkor
szeretném megkérdezni a Tolcsva-Erdőbénye útszakaszról, ugyanis a Tokaji Régió nagyon
sok pénzt kap turizmusfejlesztésre és a turizmus csak úgy mehet, ha az utak jók. Elkezdődött
a Tolcsva- Erdőbénye útszakasz felújítása, eljutottak kb. 1,4 kilométerig, utána nincsen
egyelőre semmi, az mikor fejeződik be? És itt szeretném a bodrogközi utakkal kapcsolatban
megkérdezni, hogy ott az mikor fog változni, hogy megcsinálnak egy kilométer utat, kettőt,
aztán utána jön egy olyan szakasz, ami nincs felújítva, aztán eltelik pár év, akkor annak az
útszakasznak, amit megcsináltak annak az állapota is romlik, aztán utána megint
megcsinálnak egy útszakaszt. Nem azt mondom, hogy teljesen, mert eléggé elhanyagolt
régió. Az a baj, hogy a legelhanyagoltabb régió egyébként a Bodrogköz és van olyan
település, mint például Györgytarló, ami mindkét irányból szinte megközelíthetetlen, hogy ez
mikor fog megoldódni ez a kérdés? Igen sok pénzt kap, most közútfejlesztésre a vállalat - én
úgy tudom - és a turisztika fejlesztésére is sok pénz jön a térségbe. Várom válaszát.
Köszönöm!
Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóságának igazgatója: Menjünk sorban akkor, először a 3801-es számú útról az a 4
kilométeres szakasz 2 program részeként benne van a felújítandó szakaszok között. Az első
részt valószínűleg még az idén sikerül elkezdeni, a másik szakasz pedig a Tokaj Borvidék és a
Zemplén fejlesztési csomagban szerepel. Itt várunk a támogatási szerződés aláírására.
Hasonló a helyzet az Erdőbénye-Tolcsva közötti szakasszal is. Jelenleg elkészült a tolcsvai
része, Erdőbényén hamarosan kezdjük majd a munkát, ott még egy szakasz felújul és a
hiányzó szakasz pedig szintén ebben a programban szerepel majd. Örömhír számunkra is,
hogy ha aláírásra kerül ez a támogatási szerződés, akkor ezen a vidéken körülbelül 300
kilométer utat tudunk majd felújítani. Szeretném elmondani, ha a jelenlegi a
szerződésállományt megvizsgáljuk, látjuk, hogy egy kilométer út felújítása kb. 150 millió
forintba kerül és ez országos viszonylatban még kedvezőnek is mondható. A Borsod megyei
országos közutak hossza kb. 2600 kilométer. Ha azt szeretnénk, hogy 20 évente vissza
jussunk ugyanarra az útszakaszra, akkor évente körülbelül 130 kilométert kellene felújítani és
ez olyan 20 milliárd Ft igényt igényelne. Látszik a számokból, hogy igen költséges az
útfelújítás.
A Magyar Közút elsősorban üzemeltetéssel, fenntartással foglalkozik és csak célzott források
segítségével tudunk komolyabb útfelújításokat végezni. Jelenleg is folyamatban van több
program, illetve várjuk még az aláírását ennek a Tokaj borvidéki fejlesztésnek, ahol 52
milliárd forintot várunk útfelújításra, úgyhogy nagy reményekkel tekintek én is a közeljövő
felé. Forrás szükséges, ezt tudom sajnos, az út felújítás, az útépítés ez egy ilyen szakma.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Gúr Nándor képviselő úrnak adom meg a
szót.
Ormos Tas Zsolt: Köszönöm szépen a válaszát. Önnek és a munkatársainak jó munkát
kívánok. Forrásról csak annyit, hogy 68 milliárd forintba került a Vadászati Világkiállítás.
Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Képviselő úr először Gúr Nándor
képviselő úrnak adtam meg a szót, de úgy látom megcserélődött a sorrend. Képviselő úr
megadom a szót.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen . Én nem akartam közbeszólni Elnök asszony, már
elkezdte a Képviselő úr.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Idővel megtanulja Képviselő úr is, én úgy
gondolom.
Gúr Nándor László: : Köszönöm szépen. Én ott kezdeném, ahol képviselőtársam
abbahagyta. Lehetne forrást keresni, találni ebben a történetben. Csak meg kell nézni az
elmúlt 10 esztendő európai forrásainak a tömkelegét, meg kell nézni azt, hogy mi az, ami
útfelújításokra került elkülönítésre, meg kell nézni azt, hogy mi az, amihez Borsod-AbaújZemplén megye hozzájutott. Most ez az év nem rossz. Most ez a zempléni, Tokaj központú
útfelújítási projekt, ami előttünk áll ez tényleg sok pénzt, 52 milliárd forintot hordoz
magában, de - mint ahogy az előterjesztő is mondja - 2600 kilométerből, mindegy, hogy
autópályáról, elsőrendű útról, másodrendű utaktól, összekötő útról beszélünk, 900 kilométeren
ramaty állapotok vannak. És ezt nyugodtan mondhatom nemcsak a megyén szorosan belül
összekötő utakon járóként, hanem az autópályán is szenvedve Mezőkövesd környékén,
gyakorlatilag azt hiszem, hogy összekötő úton vagyok, vagy az vetődik fel bennem, hogy
netán azzá akarják majd lassan visszaminősíttetni, hiszen az állapotok azok afelé közelítenek.
Szóval azt akarom mondani és nem túl ragozva a szót, hogy forrás lenne, csak priorizálni
kellene, hogy mire. Nem megyek bele a politikai vetületű kérdésekbe. Számomra
elfogadhatatlan az a priorizálás, amit ma tesz a jelenlegi Kormány és ezért nem a Megyei
Közgyűlés elnök asszonyát rovom meg, vagy neki rovom fel mindezt. Egy konkrét példát
szeretnék röviden bemutatni, csak azért, hogy másfél évtized elteltével hova jutnak a
folyamatok. Biztos emlékeznek rá, hogy 2007-ben, még akkor nem ez a kormány volt. 2007ben született egy döntés, egy kormányhatározat, ami a 26-os főút elkerülőjéről szólt,
Sajószentpéter-Kazincbarcika elkerüléséről. Ez most nem emlékszem a pontos számra, de
nagyságrendileg 10-12-13 milliárd forint körüli összeget jelentett kivitelezésben. Azokban az
esztendőkben még a 2010-es kormányváltás előtt, gyakorlatilag a tervdokumentáció elkészült,
az engedélyezési eljárás lefolytatásra került, a régészeti feltárások elindultak, tehát minden,
ami kell egy ilyen építkezés kapcsán. Kormányváltás, a kormány egyik első döntése az volt,
hogy likvidálta ezt a projektet sok más projekttel együtt, és arra vállalt kötelezettséget, hogy
majd ezeket későbbi időszakban meg fogja építeni. Többszöri ígéret, többszöri ígéret
felülírása, visszavonása, a saját ígéreteknek felülírása és visszavonása. Volt, hogy már 20112016-nál tartottunk és az volt a terv, hogy ebben az időszakban meg fog épülni az elkerülő
szakasz. Országgyűlési képviselő társam, Demeter Zoltán többször kiállt és meghirdette a
folyamat elindítását. A választások után a történet pedig elhalt. Most ott tartunk 2021-ben,
hogy most már vélhetően megindul valami. Ez a valami viszont annak töredéke, mint amiről
14 évvel ezelőtt szó volt, és többszörös pénzért. Most egy 10,6 kilométeres útszakasz
megépítését tervezik, 2 ütemben. Érdekes módon 2023. II. félévi átadással. Félek, mert addig

42
lesz egy országgyűlési választás, de bárhogy is alakul annak a végkifejlete, akkor is félek,
mert százszor átírták, már erről a saját ígéreteiket. Azt akarom mondani ezzel, hogy egyrészt
forrást lehetne találni, másrészt akkor kellene valamit megvalósítanunk, amikor az viszonylag
jól előkészített és olcsón meg lehet csinálni, mert ma ezt a 10,6 kilométert 21-22 milliárd
forintból kívánják megépíteni. Ez a példa átültethető nagyon sok minden másra is, de a
legnagyobb probléma az, hogy a megyénkben az útjaink egyharmada ramaty állapotban van
teherbírás, felület tekintetében. Köszönöm szépen!
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Még mielőtt Aros János
képviselő úrnak megadnám a szót, én egy pár szóban szeretnék azért reagálni. Azt gondolom,
hogy van az az állapot, amikor semmi sem elég, ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem
panaszkodhatunk, hiszen a Miskolc-Kassa autópálya lassan megépül, átadásra kerül. A 37-es
számú főút négysávosítása elkezdődött, a területi operatív programból az elmúlt időszakban
2014 és 2020 között szintén forrást biztosítottunk a közút számára, a Magyar Falu Programon
belül nagyon sok település utat tudott felújítani és még az egyéb forrásokat nem is említettem,
amik belügyminisztériumi források. Úgyhogy én csak köszönetet szeretnék mondani Igazgató
úrnak az eddig elvégzett munkáért és a 2700 kilométer azt gondolom, hogy tényleg nagyon
sok, én ezt tudom személyesen is bizonyítani, hiszen nagyon sok településen megfordulok a
napjaim során. Természetesen én azt is látom, hogy a közút munkatársai mindenhol ott
vannak és dolgoznak. Éjjel-nappal nem dolgozhatnak, nekik is pihenniük kell, emberek.
Úgyhogy én még egyszer köszönetet szeretnék csak mondani és most megadom Aros János
képviselő úrnak a szót.
Aros János: Köszönöm szépen Elnök Asszony! Tisztelt Igazgató Úr! Elnök Asszonyhoz
tudok csatlakozni, és egy köszönetnyilvánítással zárni ezt a napirendi pontot. Bár még úgy
látom, hozzászólás lesz. Igazgató úrral szinte heti kapcsolatban vagyunk. Jó néhány út
minősége kivetni valót hagy maga után, hogy hogyan, mikor és miért kerültek ilyen állapotba
ezek az utak azok szerintem egy egyórás misét megérnének. Lényeg az, hogy most úgy tűnik,
elkezdődött valami, hosszas-hosszas előkészítő munka után a 37-es főútnak a négysávosítása
nagyon szép ütemben halad, ez egy óriási lehetőség és óriási fellendülés lehetőségét adja majd
a Tokaj-hegyaljai térségnek, úgyhogy ezt köszönjük szépen. És, ha jók az információim,
akkor nemcsak Szerencsig történik meg a felújítása, hanem egy másik forrásból akár egészen
Sátoraljaújhelyig. Remélem, hogy ez a támogatási szerződés minél hamarabb aláírásra kerül.
Igaz, hogy nem 4 sávos lesz az út, ahogy mi szerettük volna és ottani polgármesterek kértük,
de a jelenlegi 2 sávnak a felújítása is egy óriási minőségbeli változást fog hozni. Ha ezekhez
hozzávesszük azt, amiről szintén heti szinten beszélünk, hogy a bodrogközi utak, a hegyközi
utak, a hegyaljai utak a büdzséhez és a zsebhez mérten, azért néhány kilométeres
szakaszonként, mindig a legkritikusabb szakasz felújításával szépen alakulnak. Azt hiszem
komoly reményünk van rá, hogy néhány éven belül az az egyeztetés, az az előkészítő munka,
melyet évekkel ezelőtt a térség országgyűlési képviselői, illetve mi polgármesterek
elkezdtünk, meg fogja hozni az eredményét. És, ha azt is hozzávesszük, hogy szintén egy
másik projektből kerékpárutak felújítása, új kerékpárutaknak az építése, dűlő utaknak a
felújítása is megtörténik belátható időn belül, akkor azt hiszem, hogy ez a térség - legalábbis
tudva azt, hogy azért van még mit helyrehozni és van még mit felújítani - ez a térség
legalábbis azt hiszem, hogy jó úton halad, úgyhogy köszönjük szépen Igazgató úr.
Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóságának igazgatója: Köszönöm.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pap Zsolt képviselő úrnak
adom meg a szót.
Pap Zsolt: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Igazgató Úr! Jól értettem, hogy
150 millió forintba kerül egy kilométer útszakasznak a felújítása?
Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóságának igazgatója: Igen jól értette.
Pap Zsolt: Azt szeretném megkérdezni - nem vagyok szakember -, hogy ez miből áll össze ez
a 150 millió forint? Mit foglal magában a felújítás és, esetleg más országokhoz képest van-e
valamilyen viszonyítási alap, hogy ott mennyibe kerül? Köszönöm szépen.
Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóságának igazgatója: Egy útfelújításnál természetesen rengeteg feltételnek kell
megfelelni. Nem mindegy, hogy milyen mértékben nyúlunk hozzá az úthoz. Azokon a
szakaszokon, ahol nagyon rossz az út alapja, a régi makadám utak nem voltak felkészülve a
hatalmas terhelésre, ott egészen az útalaptól kell felújítani egy útburkolatot, általában remix
technológiával, 2 réteg aszfalttal, és utána a padkát helyre kell hozni, az árkot ki kell tisztítani,
burkolati jeleket kell festeni, jelzőtáblákat kell kihelyezni, átereszeket, hidakat javítani, tehát
ez egy ilyen komplex folyamat. Körülbelüli átlagot mondok természetesen, 150 millió forint.
Tudom, hogy a Dunántúlon ez az összeg már lassan a 200 millió forintot is meghaladja, mert
szoktam kollégákkal beszélgetni erről. Viszonylag kedvező helyzetben vagyunk ilyen
szempontból. Azt is el tudom mondani, hogy ez a 30 - 35%-os útállapot, rossz minőségű
útállapot, ez nemcsak Borsod megyére jellemző, ez egy országos átlag. Bizony van feladat
bőven. Ugyanakkor csatlakozva Elnök asszony, Polgármester úr tájékoztatásához én is azt
gondolom, hogy az utóbbi időszakban felgyorsultak az események és egyre több utat van
lehetőségünk megjavítani. Én nagyon reménykedem, hogy ez a folyamat folytatódik, és
előbb-utóbb utolérjük magunkat és jó állapotba kerülnek az útjaink.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Gúr Nándor képviselő
úrnak adom meg a szót.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen Elnök Asszony. Mindössze 3 mondatot szeretnék
mondani. Az egyik az, hogy értem, hogy Elnök Asszony védi a mundért. Persze. De nem
mindig csak és választás előtti években kell, hogy felpörögjön ez a történet. Mindegy, hogy
milyen színezetű kormányokról beszélünk, tehát függetlenítsük ettől. Az a baj, hogy a közutas
kollégák nyilván egyszer meg vannak nyomorítva, máskor pedig adott esetben a
forráshiányok okán, nehezen ütemezik a dolgaikat. Persze lojalitásból lehet, hogy most itt
Igazgató úr azt mondja majd, hogy á nem, szó nincs erről, ők mindig meg vannak nyomorítva,
de hozzáteszem, hogy ha azzal az ütemességgel számolunk, ami kívánatos lenne a szakma
szerint, hogy évente mintegy 200 kilométert fel kellene újítani, mindegy, hogy autópályáról, I.
rendű-, II. rendű-, összekötő utakról beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy 13 év BorsodAbaúj-Zemplén Megyében az utak kihordási ideje. Hány olyan utat tudnak nekem mutatni
ebben a megyében, amelyiknek a kihordási ideje elbírja ezt, csak ezt a 13 esztendőt és közben
hozzáteszem, hogy nem a 200 kilométer per éves átlag felújítás zajlik, hanem ettől kevesebb,
jóval kevesebb. Tehát a probléma ott van, hogy egyrészt azt a kívánatos kihordási időtartamot
sem, és azt a kívánatos fejlesztési ütemet sem érjük el, ami ahhoz szükséges, hogy valamilyen
szinten normálisnak tekinthető úthálózattal működjünk. Ez az egyik nagy baj.
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A másik nagy baj az, hogy az útjainknak a teherbírásai, azok gyakorlatilag a határmenti
közlekedések tekintetében is, ha nem is ellehetetlenítik, de megnehezítik a dolgainkat.
Szlovákiából hol jönnek be? Hidvégardónál? Nem, Hidvégardónál nem jönnek be. Hol
jönnek be? Ózd mellett, ugye? Ózd előtt. Igen, mert ott van olyan teherbírású utunk, amelyen
keresztül adott esetben vissza lehet jutni például Edelény irányába, de sok ilyen típusú
gonddal, problémával küzdünk. Csak és annyit akarok mondani, hogy meggyőződésem
szerint több forrással, időben, menetrendben, jobban ütemezetten el lehetne jutni oda, hogy
tényleg fenntartható úthálózat mellett lehessen közlekedni a megyében. Jelen időszakban erről
nem adhatunk számot, és bár védve a mundért Igazgató úr arról beszélt, országos átlag
vonatkozásában ez a helyzet, szeretném jelezni, hogy az én ismereteim szerint Borsod-AbaújZemplén megye nem abban az élmezőnyben húzódik meg, ahol az utak jóság foka, az azért
nagyon jó lenne. Van még néhány megye, ami hasonló úthálózattal bír, mint mi, de sajnos
nem a legjobbak közé tartozunk e vonatkozásban, tehát tennivaló e tekintetben is van. Sok
mindent lehetne még, de köszönöm szépen a türelmet, nem kívánok többet mondani.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük a hozzászólást, Bíró László
képviselő úrnak adom meg a szót.
Bíró László: Köszönöm szépen Elnök asszony! Igazgató úrnak én igazából egy logisztikai
kérdést szeretnék feltenni. A 37-es főút kétszer kétsávosítása őszinte örömmel tölt el, és
tényleg nagyon jól halad a beruházás, a 37-es és a 38-as számú főútnak a kereszteződése az
most már egy körforgalom, úgy látom, hogy most már az is elkészült. Abban az időszakban,
amikor a legnagyobb nyári kánikula volt és a legnagyobb meleg volt, akkor többen jelezték
nekem az itteni településen élők, illetve Hegyalján is több helyről kaptam olyan jellegű
kérdést, hogy miért nem lehetett késő délután és az éjszakai órákban végezni ezt a munkát.
Nem biztos, hogy a költségkímélés az elsődleges, viszont láttuk azokat a kollégákat, akik kint
voltak és egész nap a 40 fokos tűző napon dolgoztak, illetve láttuk azokat az elkeseredett
embereket, akik sokszor kilométeres dugókban álltak effektíve emiatt a 37-es és 38-as
kereszteződésnek, illetve körforgalomnak a kialakítása miatt. Tehát még egyszer, ez egy
logisztikai kérdést, nem kívánok bele politikai tartalmat vinni. Én csak ennyit szeretnék
megkérdezni, hogy esetleg a későbbiekben, mivel több körforgalom fog még kialakulni vagy
kialakításra kerülni itt a négysávos területén is, lehetne ezt valahogy úgy szervezni, akként
megoldani a logisztikáját, elsősorban amiatt, hogy a forgalom haladjon, de nem utolsó sorban
azért, hogy a kollégák is lényegesen könnyebben tudjanak dolgozni, hogy akár az esti órákra
vagy , amikor kisebb a forgalom, akkor végezni ezt a 8 órában történő munkát, mert
körülbelül 8 órás munkát végeztek ott a kollégák, ahogy mi láttuk ezen a környéken.
Köszönöm szépen a válaszát.
Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóságának igazgatója: A nagyobb beruházások nem a Magyar Közút
kompetenciájába tartoznak, hanem a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-hez. Ilyen az
említett két munka is. Mi is kívülről szemléjük az eseményeket, akár a Sajószentpétert
elkerülő szakasz építésénél is. Sajnos én is álltam félórát a körforgalom építésénél,
ugyanakkor meg kell jegyezzem, hogy az éjszakai munkavégzés az egy igen komplex feladat,
például a Magyar Közút is jelenleg csak autópályán és bizonyos szakaszokon meri bevállalni.
Ehhez komoly előkészítés szükséges, például a közvilágítás, forgalomterelések
megszervezése, vagy említhetem a keverőtelepeket, akik természetesen délután bezárnak,
tehát ezeket úgy kell összeszervezni, hogy minden feltétel rendelkezésre álljon. Nyilván van
az a lehetőség, amivel ezt elő lehet segíteni. Efelé tart a szakma. Én úgy látom, a Magyar
Közút is az utóbbi időszakban egyre inkább törekszik az esti, éjszakai munkavégzés
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feltételeinek a megteremtésére. Ezt a felsővezetőim elsődleges szempontnak tartják és nekünk
is az a célunk, hogy a lehető legkisebb forgalom zavarás mellett lehessen ezeket az
útépítéseket elvégezni.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen! Pap Zsolt képviselő úrnak
adom meg a szót, aztán szeretném lezárni ezt a napirendi pontot.
Pap Zsolt: Köszönöm a szót Elnök asszony! Tisztelt Igazgató úr, volt még egy kérdésem,
lehet hogy nem tud erre válaszolni. Azt kérdeztem, hogy van-e információ arról, hogy
szomszédos országokban vagy bárhol máshol egy kilométernek a felújítása mennyibe
kerülhet? Köszönöm szépen!
Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóságának igazgatója: Nincsen erről információm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen, és szeretném megköszönni
Igazgató úrnak a részletes tájékoztatást. Természetesen szeretném megköszönni a Magyar
Kormánynak Borsod-Abaúj-Zemplén megyének nyújtott támogatását, s azt gondolom, hogy a
puding próbája az evés, jövőre akár ki is próbálhatunk egy éjszakába nyúló közgyűlést, hogy
mi is átéljük az éjszakai munkavégzés minden előnyét és hátrányát. Köszönöm szépen! A
tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a közgyűlés tagjait, hogy
szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
19 igen, 7 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett a tájékoztatót tudomásul vette.

14. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara
tevékenységéről
Előterjesztő: Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és
Iparkamara elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 20. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál
Bihall Tamás urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara elnökét, és
felkérem, hogy amennyiben szükségesnek tartja Elnök úr, egészítse ki a tájékoztatót.
Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara elnöke:
Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Megyegyűlés! Örülök annak, hogy a Kamara tevékenységét
bemutathatjuk Önöknek, ez helyes és fontos, de ennél is fontosabb, hogy a megye gazdasága
milyen állapotban van. Erről szeretnék néhány mondatot mondani, annál is inkább, mert
tegnap a kamaránk elnökségi ülésén összegeztük ennek a nagyon hosszú negatív folyamatnak
a pillanatnyi állását. Azt kellett megállapítanunk, és azt állapítottuk meg, és ez egy pozitív
dolog, hogy a megye gazdasága átvészelte a járvány okozta súlyos gazdasági nehézségeket. A
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számaink, a makroszámaink jók. Igaz, hogy csak első negyedéves számok állnak
rendelkezésre, de elsősorban a megye iparának a teljesítménye maximálisan húzza a megye
gazdaságát. Mondhatom azt is, hogy a válságkezelés sikeres volt az elmúlt időszakban, ezért
köszönetet szeretnék mondani valamennyi megyei vállalatvezetőnek, vállalkozónak. Azt is
szeretném megemlíteni, hogy ebben az időszakban a kormánnyal való együttműködésünket is
sikeresnek ítéljük. Ösztönző állami intézkedések segítették a gazdasági problémák
megoldását. Ennek a folyamatnak a nyertese az ipar mellett, az élelmiszer-kereskedelem, az
iparcikk kereskedelem, nyilván az informatika, a szállítmányozás, ami az ételkihordást illeti
és még egy-két ágazat. A nyilvánvaló vesztesek a turisztikai vendéglátás. Azt látjuk, hogy az
elmúlt nyár - május 15-étől nyithattak a szállodák, kihúzta a turisztikai vendéglátás területén
működő vállalkozásokat a nagy bajból, de nyilvánvalóan ez a folyamat még messze nem ért
véget. Azt is látjuk, hogy nagyon differenciált azért a kép. Nyilván egy nagyvállalat sokkal
könnyebben vészelte ezt át, mint egy mikrovállalat, vállalkozás, nyilván az sem mindegy,
hogy milyen területen, milyen régióban működik a vállalkozás és az sem, hogy milyen
ágazatban működik a vállalkozás. Rendkívül fontos, hogy óriási kihívások előtt állunk, a világ
nem lesz már olyan, mint 2019-ben, tehát 2020. előtt. Rengeteg olyan feladatot kell
megoldani, ami a digitalizációval, az oktatással, képzéssel és sorolhatnám még mi mivel függ
össze, úgyhogy erre készülni kell, és azt gondolom, hogy ezt közös összefogással lehet
teljesíteni. A legnagyobb problémája a gazdaságnak a munkaerő. Borsod-Abaúj-Zemplén
megye mindig is nagyon sajátos helyzetben volt, azt hiszem nem sokat tévedek, 40.000
álláskereső, plusz közmunkás van a megyében, miközben a vállalatok szinte kivétel nélkül
munkaerő iránt nyújtják kezüket, kivétel nélkül, ez legyen mérnök, legyen szakmunkás vagy
fizikai munkás, melós. A 40.000 emberből úgy látjuk, hogy sajnos szinte 0 % esély van az
elsődleges munkaerőpiacra embereket, munkaerőt visszahozni. Ez egy közös feladat, a
Kormányhivatalnak, nyilván az államnak, a helyi döntéshozóknak, és a gazdaság szereplőinek
kell erről majd gondolkozni. A vendéglátóiparban 400.000 forint egy szakács bérigénye,
nettó. Nettó 400.000 Ft, tehát ennek fényében kell megítélnünk a 200.000 Ft-os bruttó
minimálbér helyzetét is. Ezt a közeljövőben nagyon sok más feladattal együtt
mindenféleképpen orvosolni kell, de most azt tudom mondani, hogy 2021. őszén a megye
gazdasága rendben van, a cégek működnek, elsősorban az ipar, de a kereskedelem is.
Legnagyobb problémák a szolgáltatás területén vannak, a kisvállalkozások területén, és Taskó
elnök úr nevében is mondhatom, hogy talán az agrárium is elmondhatja magáról, hogy rendbe
van. Az élelmiszergazdaság és az ezt előállító agrárszféra tevékenysége is megfelelő
színvonalú, úgyhogy ezt szerettem volna elmondani Önöknek. Köszönöm szépen, hogy
lehetőségem volt megismertetni a Kamara munkáját.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen. Az előterjesztést egy
bizottság véleményezte.
Felkérem a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Aros János, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Köszönöm Elnök
Asszony! A tájékoztató tudomásulvételét javasoljuk egybehangzó 9 igen szavazattal.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Kérem a képviselőcsoportok
vezetőit, a Közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek
megtenni.
Amennyiben nincs, a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
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Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
23 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett a tájékoztatót tudomásul vette.

15. Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóságának tevékenységéről
Előterjesztő: Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 21. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem Taskó József Képviselő urat, mint a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnökét, hogy amennyiben
szükségesnek találja, egészítse ki a tájékoztatót.
Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! A tájékoztatót nem kívánom
kiegészíteni, ha van, akkor várom a kérdéseket.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm. Az előterjesztést egy bizottság
véleményezte.
Felkérem a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Aros János, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony!
Szintén 9 egybehangzó igennel a tájékoztató tudomásulvételét 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, a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
19 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás
mellett a tájékoztatót tudomásul vette.

16. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Homolya Róbert, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. elnökvezérigazgatója,
Dr. Pafféri Zoltán Lajos, a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.
vezérigazgatója
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A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 22. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál az
előterjesztők képviseletében: Garamvölgyi Mihály pályavasúti területi igazgató urat, a MÁV
Magyar Államvasutak Zrt. részéről, Hangó Pál területi személyszállítási és vontatási igazgató
urat, a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. részéről, valamint Kocsis Tibor forgalmi
üzemvezető urat, a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. részéről. Felkérem az előterjesztők
képviselőit, hogy amennyiben szükségesnek találják, az iménti bemutatási sorrendben
egészítsék ki a tájékoztatót.
Garamvölgyi Mihály pályavasúti területi igazgató, MÁV Magyar Államvasutak Zrt.:
Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! A tájékoztatót nem kívánom kiegészíteni,
amennyiben kérdés van, arra szívesen válaszolok.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm.
Hangó Pál Területi személyszállítási és vontatási igazgató, MÁV-START Vasúti
Személyszállító Zrt.: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! A tájékoztatót nem
kívánom kiegészíteni, amennyiben kérdés van, arra szívesen válaszolok.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm.
Kocsis Tibor forgalmi üzemvezető, VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.: Tisztelt Elnök
Asszony! Tisztelt Közgyűlés! A tájékoztatót nem kívánom kiegészíteni, amennyiben kérdés
van, szívesen válaszolok azokra.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést két
bizottság véleményezte. Felkérem először az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil
Kapcsolatok Bizottsága elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Szemán Ákos, az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottsága elnöke:
Köszönöm szépen Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzati, Nemzetiségi és
Civil Kapcsolatok Bizottsága a MÁV tájékoztatóját 7 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadásra javasolja, de a VOLÁNBUSZ ügyében nem tudtunk álláspontot kialakítani, mert
nem volt jelen a képviselője. Köszönöm szépen!
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Felkérem a Területfejlesztési és Turisztikai
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Aros János, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Elnök Asszony! A
bizottsági ülésen hosszasan elidőztünk a témánál, és alapos tájékoztatást kaptunk, a felmerülő
kérdésekre, pedig kielégítő válaszokat, úgyhogy mind a MÁV esetében, mind pedig a
VOLÁNBUSZ esetében 9 egybehangzó igennel tudomásul vettük a tájékoztatót és ugyanezt
javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek is.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. 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: Köszönöm szépen Elnök Asszony! Röviden csak, néhány gondolat
erejéig. A MÁV esetében, a vasút esetében konkrétan olvasható az anyagban, hogy 8. hó 30.ától hanem csalnak meg az emlékképeim -, megszűnik a Miskolc-Szeged viszonylatában
közlekedő Campus expressz, ami azt hiszem, péntek, vasárnap közlekedett. Mindent
megértek, csak a hivatkozást nem. A hivatkozás azt mondja, hogy kihasználatlanságra való
tekintettel, augusztus 30-án. Nyáron biztos nem használták, talán meg kellett volna várni egy
őszi idényt és december 31-ével mondani azt, hogy ez így működik, vagy hogyha tavaly egész
esztendőben így működött, akkor sokkal hamarabb le kellett volna vonni a konzekvenciát. Ez
az egyik dolog. A másik dolog, olvasom az anyagban, hogy az osztrákoktól vásároltunk
személykocsikat és arra lennék kíváncsi, - bár tudom -, hogy hol üzemelnek ezek a
személykocsik. Azért vagyok kíváncsi, mert ezeknek a teljesítménye, a futás-, sebességbeli
teljesítménye 160 km/h. Kíváncsi vagyok, hogy Magyarországon hol vannak olyan pálya
felületek, ahol ezt ki tudják használni. Egyébként a miskolci térséget kiszolgáló forgalomban
vannak ezek a kocsik az ismereteim szerint, de eléggé ellentmondásos a paraméter, amivel
rendelkeznek és a használati hely e tekintetben. A közúti részéhez illesztetten, szinte teljes
lefedettséggel bír a VOLÁN a megyében, mert mindössze egy település nem érintettet a 358
településből. Én nem tudom, hogy melyik ez a település és ezt nem is találtam az
iratanyagban. Kíváncsian várnám erre a választ.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Elnézést Képviselő úr, közelebb húznád a
mikrofont, mert nem igazán lehet érteni. Köszönöm.
Gúr Nándor László: Egészen közel húzom, ha ez így segít. Természetes.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Én valahogy hallom, de az előterjesztők hátul
nem hallják és látom, hogy fülelnek folyamatosan.
Gúr Nándor László: Ezért is lenne szerencsésebb, hogyha ezt az ülésrendet
megváltoztatnánk, mert némi technikai tudás, a szájról olvasás.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Mindennek eljön az ideje Képviselő úr
ígérem, egyszerre mindent nem tudunk megvalósítani, de pénzügyi kereteinket kihasználva és
figyelembe véve természetesen ez lesz a következő.
Gúr Nándor László: Köszönöm szépen! Legalább annyit, hogy a frakció vezetőinket abba a
sorba ültessék, ahol nem kifele kell beszélniük a Városháza felé, hanem mondjuk a
Képviselőtársak és Elnök Asszony felé. Azt gondolom, hogy a kölcsönös tisztelet megillet
mindenkit. Benneteket is és minket is. Szóval, a VOLÁN-os résznél kíváncsi lennék, hogy
melyik az az egy település, ahol nem érintett a VOLÁN a 358 településből. Azt jónak tartom,
ami bekövetkezett, tehát ez a fajta integráció a MÁV és a VOLÁN esetében, volt már ilyen
Magyarországon, talán MÁVAUT-nak hívták annak idején, csak utána megváltoztatásra
került. Amire kíváncsi lennék konkrétan még ezen kívül a buszok tekintetében, hogyha igaz,
akkor 2019. évhez képest 2020-ban növekedett a buszoknak az élettartama. Nem túl sokat, fél
évet-háromnegyed évet, de növekedett. A legtöbb busz 12 és 14 éves kihordással a háta
mögött áll rendelkezésre, ez gyakorlatilag a teljes állománynak az egyharmadát jelenti, de van
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közel 300 olyan busz, amely 18-25 éves. Tudom, hogy 33 buszt áthelyeztek más megyékből
vagy más régiókból, de kíváncsi lennék azoknak az áthelyezett buszoknak is a korára.
Tavalyhoz képest, tavalyelőtthöz képest én úgy látom, hogy van elmozdulás e tekintetben, de
messze nem járunk ott, ahol járni kellene, hogy 10 év alatti életkorú buszparkkal szolgálják ki
az utazóközönséget és minőségbeli problémákról is lehetne beszélni, de az idő lejárt.
Köszönöm szépen!
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen, előbb megadom
válaszadásra az előterjesztő képviselőinek a szót!
Hangó Pál Területi személyszállítási és vontatási igazgató, MÁV-START Vasúti
Személyszállító Zrt.: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő úr! A Campusszal kapcsolatos
kérdését még értettem, arra tudok választ adni. A személykocsikkal kapcsolatosat sajnos nem
értettem. A Campusszal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a megszűntetését a
kihasználatlanság indokolta, de nem azért, mert nincs Miskolc-Szeged között diák forgalom
vagy kapcsolat, hanem a home office-os, illetve az online tanulás, az online képzésre történő
áttérés miatt került egyelőre megszüntetése. Várom a kocsikkal kapcsolatos kérdését!
Gúr Nándor László: Persze értem én ezt, de nem az élethez igazított a történet. A másik
kérdés az volt, hogy Ausztriából vásároltak személykocsikat, melyeknek a futásteljesítmény
sebességbeli határértéke 160 km/ h. Kíváncsian várnám, hogy mondjon nekem
Magyarországon olyan pálya felületeket, ahol 160 és afeletti sebességekkel lehet haladni,
merthogy Miskolc környezetében vannak ezek a személykocsik használva, ahol nem ez a
sebességhatár a jellemző, tehát nehezen illeszthető össze ez a két dolog egymással. Ez volt a
kérdés. Köszönöm szépen!
Hangó Pál Területi személyszállítási és vontatási igazgató, MÁV-START Vasúti
Személyszállító Zrt.: A használt személykocsik beszerzését nem a terület végzi és nem a
terület koordinálja. Ez központi beszerzésen alapul. Igen, nagyon jól tudja Képviselő úr
Miskolc területén nincs jelenleg 160 km/ h-ra alkalmas vonalszakasz. Már épül BudapestHatvan szakaszon, illetve Győr és Biatorbágy között alkalmas a pálya erre a közlekedésre. Ez
nyilván egy lehetőség volt, hogy olcsóbb volt a beszerzése, illetve jobb állapotban voltak ezek
az eszközök, ezek a járművek, mint a saját eszközök, a lengyel gyártmányú 1970-es években
gyártott kocsik, ezért kerültek ezek megvásárlásra.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen és a VOLÁNBUSZ
képviselőjének is átadom a szót. Köszönöm!
Kocsis Tibor forgalmi üzemvezető, VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.: Tisztelt Elnök
Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Mielőtt konkrétan a két kérdésre választ adnék, ami arról szólt,
hogy melyik az az egy település, amelyik nincs benne a szolgáltatás ellátásban a helyközi
menetrend szerinti közlekedésben, illetve az autóbuszok műszaki állapotára vonatkozott,
mégiscsak nagyon röviden, egy pár mondat erejéig kérnék lehetőséget arra, hogy
összefoglaljam a beszámolót, mert sok értékes dolog szerepel benne.
Aki részletesen olvasta a beszámolónkat, észrevehette, hogy a 2019. október 1-jén létrejött
integrációnak rengeteg kedvező, pozitív hatása keletkezett. A menetrendek tekintetében,
amelyek megrendelése az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz tartozik, hiszen a
velük kötött közszolgáltatási szerződés keretében végezzük a feladatunkat. Elmondható, hogy
az elmúlt évben 12 alkalommal terjesztettünk fel menetrendi módosítást, melyek kapcsán az
elmúlt évtizedekben nem tapasztalt, nagyon komoly változások következtek be, amik nagy
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részben érintették a Kazincbarcika-Miskolc-Ózd tengelyvonalat. Ütemes menetrendet hoztunk
létre, ezekre megszerkesztettük a ráhordó járatokat és Kazincbarcika-Ózd tekintetében szintén
az 50-es menetrendre való ráhordást. Ez nagyon fontos dolog. Mezőkövesd térségében, a
Budapest-Miskolc IC vonalra csatlakozással bővítettük a szolgáltatásunkat, közvetlen járatot,
ütemes menetrendet hoztunk létre Eger-Nyíregyháza között szintén, ahol Mezőkövesden az
érintett vonalak településeiről utazó tisztelt utazóközönségnek lehetősége van BudapestMiskolc között az IC-t igénybe venni, ezáltal az eddigi ritkán közlekedő buszjáratok helyett, a
vonatokra való átszállással több lehetőség adódik. Ugyanígy sorolhatnám Sátoraljaújhely
térségét, Mezőcsát, Tiszaújváros térségét. Tehát a tizenkét menetrendi változásban, közel
600.000 kilométer futásteljesítmény növekményt hoztunk létre, úgy, hogy 8 darab eszközzel
csökkentettük az autóbusz ráfordítási szükségletet. Nagyon fontos elmondani, hogy az elmúlt
időszakban néhány autóbusz kivételével, melynek a típus engedélyezése még folyamatban
van, a fedélzetre ún. helyközi, közösségi irányítási rendszer informatikai rendszerrel
összefüggő OBU berendezések kerültek felszerelésre, amik egyrészt a jármű követésére,
másrészt a menetjegyek kiadására és a bérletek ellenőrzésére alkalmasak. Ez rendkívüli
mértékben felgyorsítja az utaskiszolgálást, továbbá információkat küld a fedélzetről a
forgalomirányítás felé a napi feladatok direkt módon történő irányítására, tehát ezek nagyonnagyon fontos dolgok. Mondhatnám még, hogy a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel kötött
szerződés keretében applikáción keresztül előre lehet menetjegyet vásárolni, amik azért az
elmúlt évtizedekben itt a térségben nem voltak jellemzőek. Féllábas a megjegyzés, ha a 20192020-at vesszük figyelembe a megye autóbusz állományának a tekintetében, mert az idén
ebben is gyökeres változások álltak be. Ebben az évben Borsod-Abaúj-Zemplén megyét
érintően, - melyet el kell mondani, hogy négy üzem lát el-, ún. Észak Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Forgalmi Üzem kazincbarcikai központtal, a Dél Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Forgalmi Üzem Miskolc központtal - ennek vagyok én a vezetője jelenleg - és az ÉszakSzabolcs Forgalmi Üzem látja el Sárospatak, Sátoraljaújhely térségét, a Hajdú-Bihar megyei,
pedig Tiszaújvárost, ezeket a telephelyeket érintően az idén, közel 100 darab új autóbusz
érkezett vagy fog még az év hátralevő részében megérkezni. Ezek az autóbuszok rendkívül
modernek, Euro 6-os motorral vannak ellátva, ergonómiai, esztétikai műszaki szempontból
minden tekintetben megfelelnek a 21. század kihívásainak. Digitális utastájékoztató
rendszerrel vannak ellátva, ami minket termelésirányítókat és természetesen az utazóközönség
részéről visszaírt pozitív tapasztalatok alapján az utasokat is nagy örömmel tölti el, és még
egyszer mondom, én, aki a közlekedésben 1982-től dolgozom, ezen a területen 1999-től úgy
érzem, anélkül, hogy kompetens lennék ilyet kimondani, ilyen volumenű, új autóbusz
beruházással még nem találkoztam a szakmában. Tehát kedvező irányba haladunk és jövőre
ez folytatódik. Körülbelül ugyanennyi eszközre van vagy lesz lehetőség és ebből adódóan
meg is adnám a választ a második kérdésre, hogy az autóbuszok műszaki, esztétikai állaga
nagyon komolyan emelkedik fölfelé. Én ezt emelném ki a beszámolóból - mert lehet, hogy
abban csak három mondattal van megemlítve, és esetleg csak a legárgusabb szemek vették
észre, de ami tavaly volt, azon már hál’ Istennek túlléptünk és jövőre folytatódik ez a kedvező
tendencia. Ahogy mondtam közszolgáltatási szerződés keretében végezzük a
tevékenységünket, melyet az ITM rendeli meg tőlünk. A megyében 357 településre került
megrendelésre menetrend, ezt hajtja végre a társaságunk. Az egyetlen település Tornakápolna,
ahol nincs menetrend szerinti közlekedés, ott viszont olyan alacsony a lélekszám, hogy az
önkormányzat a saját gépjárművel hordja a gerinc vonalra azt a pár utast, ami naponta
előfordul. Én röviden ennyit szerettem volna, de ezt mindenképp szerettem volna elmondani,
mert ezek nagyon pozitív dolgok.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen Aros János képviselő
úrnak adom meg a szót.

52
Aros János: Köszönöm szépen Elnök Asszony! Tisztelt Igazgató Úr! Az utóbbi évek egyik
legjelentősebb fejlesztése - térségünkre gondolok itt, Tokaj, Zemplén - a vasútvonal
villamosítása volt és örömmel hallottam a bizottsági ülésen a tájékoztató kiegészítésében,
hogy az az aggályunk, ami arról szólt, hogy nehéz lesz visszahozni, visszacsalogatni az
utazóközönséget a vasútra, teljes mértékben alaptalannak bizonyult, mert szépen lassan vissza
szoktak. Ennek nagyon örülünk, mert a térségnek rendkívül fontos volt ez a beruházás.
Nagyon hosszas egyeztetés előzte meg, hogy azok az InterCity vonalak megmaradjanak,
amelyek közvetlenül tudják eljuttatni a térség lakóit Miskolcra vagy akár tovább. Tudom,
hogy kompromisszumot kellett hozni, ezért kérném a tisztelt igazgató urakat, hogy ebben
segítsenek nekünk, hogy ez a továbbiakban is megmaradjon, hiszen a térség vasúti
megközelítése szempontjából, illetve a munkahelyek megközelítése szempontjából ez nagyon
fontos. És a köszönetemet is szeretném kifejezni, hiszen tavaly mi is csatlakoztunk azon
településekhez, akik átvették a vasútállomásnak az üzemeltetését és kitűnően működik,
nagyon jó partnerre talált egymásban az önkormányzat és a MÁV. Jelentős előrelépés
tapasztalható a vonatra felszállás előtti állomáson eltöltött idő tekintetében, tehát megfelelő
körülményeket tudunk így közösen biztosítani, ezt köszönjük szépen, reméljük továbbiakban
is így tudunk együttműködni.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen képviselő úr hozzászólását.
Amennyiben nincs több hozzászólás, a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat,
azonban kérem a Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk egyenként a tájékoztatók
tudomásulvételéről.
Kérem, szíveskedjenek szavazni először a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. tájékoztatójának
tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás
mellett a tájékoztatót tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Kérem, szíveskedjenek szavazni a
VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. tájékoztatójának tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás
mellett a tájékoztatót tudomásul vette.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen az előterjesztők
képviselőinek a részvételt.

17. Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye nemzeti parkjainak tevékenységéről
Előterjesztő: Veress Balázs, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója
Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója
Dr. Kovács Zita, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója
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A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 23. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál az
előterjesztők képviseletében: Dr. Bihari Zoltán osztályvezető urat, az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság képviseletében, Bernáthné Szabó Gabriella osztályvezető asszonyt, a Bükki
Nemzeti Park Igazgatóság képviseletében, valamint Szabó Gyula osztályvezető urat, a
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság képviseletében.
Felkérem az előterjesztők képviselőit, hogy amennyiben szükségesnek találják, az iménti
bemutatás sorrendjében egészítsék ki a tájékoztatójukat.
Dr. Bihari Zoltán, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetője: Köszönöm
szépen Elnök Asszony! Veres Balázs igazgató úrnak kellene most itt állni, de ezúton
próbálom kimenteni, hiszen egy rendkívül fontos egyéb elfoglaltsága miatt jómagam veszek
részt ezen az ülésen. Az Aggteleki Nemzeti Park közel 200 oldalas 2020. évi beszámolóját
úgy tudom, hogy minden képviselő megkapta, melyhez, ha kérdés van, arra természetesen
válaszolok, ha lehet, akkor felvezetésképpen 2-3 mondatot mondanék.
Az Aggteleki Nemzeti Parknak a működési területe a Sajó és a Bodrog között, illetve a
szlovák határ között elterülő háromszög alakú terület. Az Aggteleki Nemzeti Park
legfontosabb célja a természeti értékek felmérése, megőrzése és bemutatása ezeken a
területeken, tehát ez a hármas feladata létezik. A Nemzeti Parkban 140-nél is több dolgozó
dolgozik jelenleg ezen a teljes területen, ebből 14-en vannak, akik természetvédelmi őrök és a
területen dolgoznak, akik napi 8 órában a területet járják és hogyha olyat látnak, ami a
természeti értékeket sérti, akkor természetesen intézkednek. A Nemzeti Park tulajdonképpen
gazdasági tényező a területen, hiszen - a pályázatoknak köszönhetően - közel 3 milliárd
forinttal gazdálkodott az elmúlt évben, ebből kb. 50% beruházás volt, melynek keretében
ökoturisztikai célú beruházások történtek: látogatóközpontok, eszközvásárlások, gépjármű
vásárlások, barlangok látogathatóságának javítása valósult meg ezekből az összegekből. Az
Aggteleki Nemzeti Park talán legismertebb a Baradla-barlangjáról, ami látogatható. Az elmúlt
évben a járványnak „köszönhetően” az év egy részében le volt zárva, ennek ellenére 70.000
látogatónk volt a barlangban, ami egy komoly turisztikai célponttá teszi a barlangot a
térségben és nagyon sok munkahelyet is teremt ennek köszönhetően, hiszen az oda érkező
vendégeket ki kell szolgálni. Nemcsak közvetlenül a Nemzeti Park dolgozói, illetve az
infrastruktúrája van igénybe véve, hanem természetesen a helyi lakosság is nagy mértékben
részesedik ebből. Pályázatunknak köszönhetően a Bodrogzugtól, a Zempléntől kezdve
egészen az Aggteleki-térségig számos beruházás történt. Vendégházak, Kati Vendégházak
készültek el, túraútvonalak lettek kijelölve, továbbá a barlangot légúti betegségeket gyógyító
lehetőségként próbáljuk kihasználni, melynek próbaüzeme már meg is történt és úgy tűnik,
hogy ez rendkívül sikeres. A jövőben ebbe az irányba is igyekszünk majd tovább menni. Én
nem húznám az időt, hanem amennyiben van kérdés, akkor örömmel veszem.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen! Szeretném megkérdezni a
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság képviselőjét, hogy szeretné-e kiegészíteni a tájékoztatót?
Bernáthné Szabó Gabriella, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetője:
Köszönöm, nem. Amennyiben kérdés van, szívesen válaszolok.
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Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Nem szeretné kiegészíteni. Köszönöm szépen
és végezetül kérdezem a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság képviselőjét, hogy szeretné-e
kiegészíteni a tájékoztatót.
Szabó Gyula, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetője: Nem kívánok élni
a lehetőséggel, köszönöm.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést egy
bizottság véleményezte.
Felkérem a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Aros János, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony!
Részletes, alapos írásbeli anyagot kaptak a bizottság tagjai, ám a bizottság ülésén az
előterjesztők képviseletében nem jelent meg senki, úgyhogy a bizottság nem foglalt állást
ebben a napirendi pontban.
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 egyenként a tájékoztatók tudomásulvételéről.
Kérem, hogy először szavazzunk az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 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 Bükki Nemzeti
Park Igazgatóság 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: Végezetül kérem, hogy szavazzunk a
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatójának tudomásulvételéről.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Közgyűlés
22 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett a tájékoztatót tudomásul vette.
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18. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében elismert LEADER Helyi
Akciócsoportok
vidékfejlesztéshez
és
klímavédelemhez
kapcsolódó
tevékenységéről
Előterjesztő: Zavodni Ferenc, az Abaúj Leader Egyesület elnöke
Bodnár-Pásztor Edina, a Borsod-Torna-Gömör Egyesület elnöke
Nagy Lajos, a Bükk-Térségi LEADER Egyesület elnöke
Demeterné Nyeste Erzsébet, a Dél-borsodi LEADER Egyesület elnöke
Bűdi Károly, a Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség elnöke
Bende György, az Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség
Egyesület elnöke
Sváb Antal Béla, a Rákóczi LEADER Egyesület elnöke
Dr. Kiss István, a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 24. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál
Nagy Lajos urat, a Bükk-Térségi LEADER Egyesület elnökét, aki az egyesületi elnökök
közötti megállapodás alapján egy személyben képviseli valamennyi előterjesztőt. Felkérem,
hogy amennyiben szükségesnek tartja, egészítse ki a tájékoztatót, illetve tájékoztatókat.
Nagy Lajos, a Bükk-Térségi LEADER Egyesület elnöke: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt
Közgyűlés! Csak két rövid hozzáfűzést engedjenek meg a benyújtott beszámolókhoz a
LEADER-HACS-ok munkájával kapcsolatosan. A vidékfejlesztési munkával kapcsolatosan
kell elmondanom azt, hogy a 2014-2020-as fejlesztési ciklus csak elviekben záródott le, a
2021-es év egy átmeneti év lett volna, amely az előző ciklusnak a lezárására, elszámolására
szolgál, de a koronavírus járvány miatti negatív hatásokból eredően egy olyan központi döntés
született, hogy a 2022-es év is egy átmeneti időszak lesz azért, hogy azok a pályázatok,
amelyek a vírus miatt nem tudtak megvalósulni megvalósulhassanak és az elszámolásokat be
tudják nyújtani a pályázók. A 2022-es évre vonatkozó időarányos fejlesztési és működési
forrásokat a LEADER-HACS-ok megkapták, illetve ehhez egy központilag kialakított helyi
fejlesztésekről szóló pályázati kiírás is társult. Jelen pillanatban ennek az új pályázatnak a
pályáztatása zajlik, tehát a legtöbb helyen most van a pályázatnak a benyújtási ideje. A
SECAP-ok működésével, kialakulásával, illetve eredményeivel kapcsolatban pedig két dolgot
kell, hogy elmondjak. Az egyik az, hogy a KEHOP forrásból finanszírozott települési
SECAP-oknak a kialakítása sem fejeződött be a településeknél, tehát így a beszámolókban mi
is csak részeredményekről tudtunk beszámolni. És végül engedjenek meg egy kicsit
személyes jó hírt, hogy a Bükk-Térségi LEADER Egyesület 42 települése a napokban nyert el
egy közvetlen európai uniós, EUCF pályázatot, amely arra szolgál, hogy figyelembe véve a
2024. évben életbe lépő új jogszabályokat, olyan terveket, hatástanulmányokat alakítsunk ki
és készítsünk el a tagjaink, illetve a lakosság számára, amely a megújuló energiafelhasználás,
tárolás, elosztásnak az új lehetőségeit fogja bemutatni, illetve segíteni azokat, akik ebben részt
vesznek. Ez a pályázat egy belépője egy ettől jóval nagyobb pályázatnak, amelyet ha most ezt
sikeresen elvégzünk, akkor lehetőségünk lesz arra, hogy egy jóval nagyobb szintén uniós
összegre pályázunk, amely már majd a megvalósítást fogja segíteni az összes településen.
Köszönöm szépen, ennyivel szerettem volna kiegészíteni.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük szépen a kiegészítést! Az
előterjesztést egy bizottság véleményezte.
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Felkérem a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Aros János, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony!
Bizottságunk tárgyalta a tájékoztatót. A Borsod-Torna-Gömör Egyesület, a Bükk-Térségi
LEADER Egyesület, az Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület, a Rákóczi
LEADER Egyesület, valamint a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület esetében 9 igen
egyhangú támogató javaslatot teszünk a Közgyűlés elé. Az Abaúj LEADER, a Dél-borsodi
LEADER és a Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség képviseletében nem jelentek meg a
bizottsági ülésen az előterjesztő képviselői, úgyhogy e három esetben nem foglaltunk állást.
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 tájékoztatókhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk egyenként a tájékoztatók tudomásulvételéről.
Kérem, szíveskedjenek szavazni először az Abaúj LEADER Egyesület 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: Kérem, szíveskedjenek szavazni a BorsodTorna-Gömör Egyesület 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, szíveskedjenek szavazni a BükkTérségi LEADER Egyesület 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, szíveskedjenek szavazni a Délborsodi LEADER Egyesület 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, szíveskedjenek szavazni a DélZempléni Vidékfejlesztési Szövetség tájékoztatójának tudomásulvételéről.
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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, szíveskedjenek szavazni az ÉszakBorsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület 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, szíveskedjenek szavazni a Rákóczi
LEADER Egyesület 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: Végezetül kérem, szíveskedjenek szavazni a
Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület 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: Köszönjük Elnök úr!

19. Tájékoztató a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tevékenységéről
Előterjesztő: Dévald István, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Fejlődéséért Nonprofit Kft.
ügyvezetője
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 25. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál
Dévald István urat, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, és
felkérem, hogy amennyiben szükségesnek tartja, egészítse ki a tájékoztatót.
Dévald István, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója:
Először is szeretném megköszönni azt, hogy újfent beszámolhattunk tevékenységünkről és
örülök annak is, hogy végre személyesen is találkozhattunk az új összetételű Megyei
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Közgyűléssel, hiszen az elmúlt időszakban erre nem volt lehetőség. Az elmúlt 2020-2021-es
időszakunk nagyon izgalmas volt, hiszen tavaly nyáron új elnöke lett a Fejlesztési Tanácsnak
Wáberer György személyében, akinek a nevéhez köthető az a közel 150 milliárdos fejlesztési
csomag, amely Tokaj-Zemplén térség fejlesztésére fordítandó keret összeget jelöl. Ennek a
fejlesztési csomagnak az alapvető célkitűzése az, hogy váljon a Tokaj-Zemplén térsége az
ország harmadik legvonzóbb turisztikai attrakciójává, legvonzóbb területévé. Ahogy Peiker
Tamás úr is említette az egyik legfontosabb és legnagyobb eleme ennek a csomagnak a
közúthálózat fejlesztése, illetve rekonstrukciója. Ennek kapcsán ebben az évben még 18
milliárd forintot fognak fordítani, többek között a 37-es út felújítására, illetve az említett
Bodrogolaszi-Vámosújfalu szakasz felújítása is ebben a programban van, és a következő
években ez folytatódik tovább. A fejlesztési csomagnak nagyon sok eleme van, szoros
együttműködésben dolgozunk a Pénzügyminisztériummal, illetve a közelmúltban már a
Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának keretein belül is
felállt egy munkaszervezet, amely a Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Programnak a
megvalósítása kapcsán fog közreműködni. Az előző napirendi pontok között hallottam, hogy
döntött a testület arról, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kerékpárforgalmi Hálózati
Tervet meg kívánja valósítani, illetve el akarja készíttetni. Szeretném felajánlani a
rendelkezésünkre álló tudásbázist, hiszen a Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Programnak egy
másik fontos eleme egy kerékpárút hálózat kialakítása, ennek kapcsán mi elkészítettük TokajZemplén térség közel 70 településére a kerékpárforgalmi hálózati tervet. Ez az anyag megvan,
tehát gondolom, ez segítséget jelenthet majd az önkormányzat számára. Amennyiben
bármilyen kérdésük van, állok rendelkezésükre.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönjük! Az előterjesztést egy bizottság
véleményezte.
Felkérem a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság
véleményét.
Aros János, a Területfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: Tisztelt Elnök Asszony!
Örömmel hallottuk a jó híreket, úgyhogy ennek szellemében 9 igen szavazattal a tájékoztató
tudomásulvételét 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, a tájékoztatóhoz nem tartozik határozati javaslat, azonban kérem a
Közgyűlés tagjait, hogy szavazzunk a tájékoztató 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: Tisztelt Közgyűlés! Zárt ülés következik. A
zárt ülésen részt vesznek: a Közgyűlés tagjai, dr. Lupkovics Beáta jegyző, Szombatiné dr.
Sebők Emese aljegyző, Balla Éva kabinetvezető, 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.
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(Zárt ülést követően)

24. Egyebek
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az
október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából tartandó ünnepi közgyűlésünk előreláthatólag 2021.
október 22-én, pénteken kerül megrendezésre. A pontos időpontról természetesen mindenkit
tájékoztatni fogunk. Tekintettel arra, hogy több napirendi pontunk nincs és hozzászólási
szándék sem érkezett, én szeretném mindenkinek megköszöni a részvételt, illetve a
közreműködést és a közgyűlés mai ülését bezárom.

Miskolc, 2021. szeptember 16.

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

Dr. Lupkovics Beáta s. k.
jegyző

