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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. április 1-én 9.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Baross Gábor tanácstermében (Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.). Jelen van 24 fő közgyűlési tag a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.



Közgyűlési névsor:
Képviselő
Jelenlét
Képviselőcsoport

Antal Szabolcs
igen
FIDESZ-KDNP
	

Bernáth László
igen
FIDESZ-KDNP
	

Bíró László
igen
JOBBIK
	

Bódi Judit
igen
MSZP
	

Buczkó József
igen
FIDESZ-KDNP
	

Bulcsu László
igen
FIDESZ-KDNP
	

Dombi Imréné
igen
FIDESZ-KDNP
	

Demeter Pál
igen
JOBBIK
	

Gál László Csaba
igen
JOBBIK
	

Gyula Ferencné
igen
MSZP
	

Kiss Attila
igen
FIDESZ-KDNP
	

Kocsis Róbert
igen
FIDESZ-KDNP
	

Koroknai Imre
igen
FIDESZ-KDNP
	

Kovács Zoltán
igen
FIDESZ-KDNP
	

Ménes Andrea
igen
FIDESZ-KDNP
	

Mohácsi László
igen
JOBBIK
	

Nagy Zsolt
igen
MSZP
	

Pajna Zoltán
igen
FIDESZ-KDNP
	

Rigán István
igen
JOBBIK
	

Simon Zoltán
igen
FIDESZ-KDNP
	

Tasi Sándor
igen
FIDESZ-KDNP
	

Timár Zoltán
igen
FIDESZ-KDNP
	

Tóth József
igen
DK
	

Vértesi István
igen
JOBBIK
Pajna Zoltán
Köszönti a megjelent megyei közgyűlési tagokat, a meghívott vendégeket. Külön köszönti Miklóssy Ferencet, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, valamint dr. Skultéti Évát a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárát. Felkéri Miklóssy Ferencet, köszöntse a jelen lévőket. 

Miklóssy Ferenc
Köszönti a jelen lévő közgyűlési tagokat, valamint a kamara elnökségi tagjait. Tudomása szerint az országban elsőként ülésezik együtt a megyei közgyűlés és az iparkamara elnöksége, hogy közösen megvitassák a megye gazdasági helyzetét. Büszkén mondhatja el, hogy ebben az évben 156 éves a debreceni kamara, hiszen az országban a legrégebbi kamarák közé tartozik a budapesti és a soproni kamara mellett.  Ez a korszerű épület, amelyben most üléseznek, HURO-s projektből valósult meg, mely azt bizonyítja, hogy megfelelő körülmények között végezhetik a munkájukat és az, hogy a megyében területi szinten is működik a kamara, szintén azt bizonyítja, hogy aktív tevékenység folyik a kamrán belül. Fontos, hogy a megye fejlődése érdekében a megye politikai és gazdasági vezetői együtt gondolkodjanak, ez a mai ülés nagyszerű alkalom erre. 

Pajna Zoltán
Köszönti a jelen lévőket. Fontosnak tartja, hogy a megye területfejlesztése érdekében komplexen nézzék az azt befolyásoló környezetet, ezért is rendhagyó a mai ülés, mert amellett, hogy személyesen is megismerhetik egymás munkáját, nélkülözhetetlennek tartja, hogy a megye gazdasági szereplői időnként közösen vitassák meg a helyzetet, hiszen mindannyiuknak az a célja, hogy felzárkózzanak az ország nyugati részén élőkhöz. Bízik abban, hogy az által, hogy betekintést nyerhetnek a közgyűlés életébe, a közös projektjeikben is hatékonyabban tudnak majd együttműködni. A megyei önkormányzat az előző ülésén már kapott tájékoztatást a nemzetközi projektjeiről, így arról most nem kell szavazniuk, ezért kéri, hogy hallgassák meg az erről szóló tájékoztatót, a napirendi pontok tárgyalása előtt. Felkéri Irányi András osztályvezetőt, tájékoztassa a jelen lévőket a megyei önkormányzat nemzetközi projektjeiről. 

Ibrányi András
Az időközben megszűnt Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség igen kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezett és ezek közül a megyei önkormányzat igyekezett minél többet átvenni és tovább működtetni. Azok a projektek, amelyekről most beszélni fog, nagyrészt ennek az eredménye, hiszen az ügynökség által benyújtott projektek közül számos támogatást nyert, így elmondhatják, hogy a megyei önkormányzat jelentős nemzetközi projektekben vesz részt. Most azokat fogja bemutatni, amelyekben már megkötötték a támogatási szerződést, vagy az folyamatban van. Az első projekt, a CLUST§RIS3 a célja: regionális szinten az innovációért és a versenyképességért felelős szereplők erősítése, valamint a klaszterek, mint a kkv-k közötti együttműködés fejlesztése. A projekt 2016. április1-től 2020. március 31-ig tart, összköltségvetése mintegy 2 M EUR, melyből a megyei önkormányzat 192.000 EUR –ban részesül. Hat ország vesz részt a projektben, a vezető partner a Baszk Kormányzati Vállalkozásfejlesztési Ügynökség. Az Interreg Europe program részeként ez a projekt is azt vizsgálja, hogy a különféle szervezetek milyen eredményeket értek el, a szerzett tapasztalatok átadásra kerüljenek egymás részére. A program részeként a 30 jó gyakorlat elemzését követően a 15 jó gyakorlat kerül kiválasztásra, illetve 3 közös szakpolitikai dokumentum kerül kidolgozásra a 9 rendezvény megszervezése mellett. A PURE COSMOS projekt az állami hatóságok szerepét vizsgálja a kkv-k versenyképességének növelése érdekében. Cél: a szabályozások javítása által a regionális politikák fejlesztése, a partnerek terveinek elemzése, úgynevezett peer rewiev-k alkalmával. Példaként megemlíti a Szász-Anhalt tartományt, ahol olyan számítógépes program létrehozását tervezik, amely pályázati dokumentációkból kiszűri, hogy az adott kis vagy közép vállalkozás pályázhat-e az adott kiírás alapján. A PRACTYCEIII projektnek már van projekt I-II. előzménye, mely egy tapasztalatcserére épülő vállalkozásfejlesztési program. Kilenc közreműködő szervezet vesz részt és működik aktívan közre a projektben, melyek közül hatan már a korábbi PRACTYCE projektekben is partnerek voltak, hárman pedig újonnan kerültek be a partnerségbe. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat is új közreműködő szervezetként vesz részt a projektben. 
A fő cél, hogy ausztriai vállalkozásokkal szakmai kapcsolatot teremtsenek. A projekt 2016. február 1-től 2018. január 31-ig tart, összköltségvetése 582.685 EUR, melyből a megyei önkormányzat 58.830 EUR-ban részesül. Nyolc ország vesz benne részt, a vezető partner a spanyol Valencia régiója. Ezen felül 70 magas színvonalon működő HE is bevonásra kerül, amelyek segítik az NE-ok saját projektjeinek megvalósítását, közösen új ötletekkel, innovációval, kreativitással és új együttműködésekkel bővítik vállalkozásaikat. A megyei önkormányzat fő feladata, a hét új vállalkozás támogatása négy hónapon keresztül. Ez által is a vállalkozói kapcsolatrendszert szeretnék fejleszteni. Vannak futó projektek, melyek nem a vállalkozói szférát érintik, de mégis fontosak, ilyen: az AGE+program, mely a „közigazgatás európaivá válása” platform az e-tanulásért és a támogatások elősegítéséért program, a SMILE a Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés (PCP) és innovatív megoldások beszerzését célzó közbeszerzés (PPI) program, illetve a P4ITS program, az Innovációs közbeszerzés a Kooperatív Intelligens Közlekedési Rendszerek (C-ITS) területén. Ez utóbbi még a kísérleti fázisban van, itthon még nem ismert. Nem csak nemzetközi projektekben vesz részt a megyei önkormányzat, hanem együttműködési megállapodást kötött a németországi Szász-Anhalt régióval, illetve a lengyelországi Mazovia-val, melynek képviselői az elmúlt hónapban a Megyeházán megtartott partnerségi találkozón is részt vettek, a kereskedelmi és iparkamara munkatársaival együtt. Ennek az együttműködésnek az a lényege, hogy a három régión belül minél több partnerkapcsolat szülessen. 
(Az előadás anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Pajna Zoltán
Megállapítja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatképes, mert a 24 megyei közgyűlési tagból 24 tag van jelen. Az ülést megnyitja. 

Szavazásra teszi fel a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, amit a közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:
18/2016. (IV. 1.) MÖK határozat

A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja:

2/2016. (I. 29.) MÖK határozat, 4/2016. (I. 29.) MÖK határozat, 8/2016. (I. 29.) MÖK határozat, 9/2016. (I. 29.) MÖK határozat, 11/2016. (I. 29.) MÖK határozat, 12/2016. (I. 29.) MÖK határozat.
Pajna Zoltán
Javasolja a „Tájékoztató a „Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című pályázat benyújtásáról” szóló előterjesztés napirendre való felvételét 5. napirendi pontként. Megállapítja, hogy a napirendhez hozzászólás, javaslat nincs. 

Szavazásra teszi fel a módosított napirendet, amit a közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:
19/2016. (IV. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2016. április 1-jei munka ülése napirendjét a következők szerint fogadja el:

Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi tevékenységeiről

Részvétel a PURE COSMOS és a CLUST&RIS3 nemzetközi projektekben, valamint az AGE MOVE és a NIGHT LIGHT nemzetközi pályázatokban

Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési feladatairól

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatója a megye gazdaságának alakulásáról

	Tájékoztató a „Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című pályázat benyújtásáról


	Tájékoztató Hajdú-Bihar Megye idegenforgalmi és turisztikai helyzetéről


	Beszámoló a megyei önkormányzat 2015. évi területrendezési és területfejlesztési feladatainak ellátásáról


Az éves fejlesztési keret módosításának jóváhagyása

A közszolgálati dolgozókat, valamint a tisztségviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A 2016. évi megyei önkormányzati tartalék pályázat benyújtása

Együttműködési megállapodás megkötése a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamarával

	A „Területi önkormányzatok határon túli regionális összefogása a Tisza vízgyűjtőjén” tárgyú együttműködési megállapodás elfogadása


A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása

Különfélék
napirendi pont
„Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi tevékenységeiről”

Pajna Zoltán
Felkéri Tóth Edinát, a kereskedelmi és iparkamara nemzetközi osztályának vezetőjét, tartsa meg előadását.

Tóth Edina
Nagyon örül a lehetőségnek, mivel a közgyűlési tagokon keresztül ezek az információk a településeken élő vállalkozók részére is könnyebben eljuthatnak majd. A kamara a nemzetközi kapcsolatai által több olyan üzleti utat, rendezvényt is szervez, melyen a megye vállalkozói részt vehetnek. Továbbá a tagozatokhoz is ingyenesen csatlakozhatnak a vállalkozások. A kamara az Enterprise Europe Network programnak 2008-tól tagja, ez a világ legnagyobb vállalkozói hálózata, hiszen több, mint 60 ország vesz benne részt. A kkv-k-ra fókuszál a hálózat, segíti azok piacra jutását. Fontos, hogy ezek a lehetőségek minél több vállalkozóhoz eljussanak. A felmérések alapján a kkv-k a hálózat által nyújtott szolgáltatásokkal elégedettek. A regionális együttműködések is fontos szerepet játszanak a kamara életében. Több sikertörténettel is rendelkeznek, legutóbb egy turisztikai konferenciát tartottak, melyen egy nagyváradi vállalkozás kötött megállapodást a debreceni repülőtérrel és ennek eredményeként született meg a DEBORA nevű vállalkozás, mely kérte a kamara közreműködését abban, hogy tájékoztassák a vállalkozásokat, amennyiben Nagyváradra szeretnének menni, akkor ezt a transzfer járatot is igénybe lehet venni. Az Enterprise Europe Network keretében több üzleti programot is meghirdettek, erre bárki jelentkezhet. Partnereket keresnek több nemzetközi kapcsolathoz, ezeket szintén meghirdették. Népszerűek a fa és asztalos ipari termékek, több bútort tudtak értékesíteni Romániában, ugyanakkor export felkészítő tanfolyamokat is szerveznek, hogy még sikeresebbek legyenek a vállalkozások a nemzetközi piacokon. Cél, hogy szolgáltatásaikat minél többen vegyék igénybe. Jelenleg azokra a településekre fókuszálnak, ahová Debrecenből repülőjáratok mennek és az ott élőkkel szeretnék megismertetni a megyét, az itt lévő vállalkozásokat. 
(Az előadás anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Bizottsági vélemény
Ménes Andrea
A Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja. Örvendetesnek tartják, hogy a nemzetközi kapcsolataik bővülnek, ez által a kis-és középvállalkozásokat támogathatják. A legörvendetesebb, hogy a gyakorlati sikerekről is hallhattak.

Hozzászólás

Miklóssy Ferenc
Nagyon fontos, hogy a kis és középvállalkozásoknak nemzetközi információi legyenek. Kéri a képviselőket, ha a településükön olyan vállalkozó van, akiben potenciális lehetőséget látnak arra, hogy termékeivel nemzetközi porondra is kilépjen, annak hívják fel a figyelmét ezekre a lehetőségekre, hiszen a projekten keresztül hatvan ország vállalkozóival tudják őket összehozni.
Ábrahám László, a NI ügyvezetője
Fontosnak tartja az eredménymutatókat, miszerint pl. ha a klaszterek esetében mérőszámokkal támasztanák alá, hogy azok milyen hatékonysággal működnek. Saját maga még nem találkozott igazán jól működő klaszterrel. Továbbá nagyon fontosnak tartja az ügyintézés folyamán a kevesebb papír használatát, az ügyintézések során a legcélravezetőbb megoldások alkalmazását, valamint a hibamentes alkalmazást. Az elhangzott nemzetközi kapcsolatokról örömmel hallott, azonban célszerű lenne, ha ezek eredményességét is mérőszámokkal támasztanák alá. 

Dr. Skultéti Éva
A debreceni Pharmapolis Innovatív Gyógyszeripari Klaszter nagyon eredményes és állami támogatás nélkül jött létre, tehát nem mondhatják, hogy nincsenek jól működő klaszterek. Egyben az is érdekes, hogy a jelenlegi rendszer szerint a jól működő klaszterek nem is pályázhatnak állami támogatásra. Az előadásban azok a nemzetközi kapcsolatok kerültek kiemelésre, amelyek esetében konkrét szerződésekre, üzletkötésekre is sor került. 

Pajna Zoltán
A nemzetközi kapcsolatok esetében azt mondhatják el, hogy sajnos nincs megfelelő aktivitás. Jelenleg az emberek még nem ismerik ezeket a rendszereket és törekvéseik azt a célt szolgálják, hogy az információkat minél több emberhez eljuttassák, így jelenleg az eredményességet még nem igazán lehet mérni. Az emberek gondolkodásmódjának az átalakítása is szükséges ahhoz, hogy pozitív irányú változások történjenek ezen a területen. 

Béke Lászlóné, a Polgári Bank elnöke
Az elhangzottakat úgy értékeli, hogy a jelenlegi munka egy befektetett munka, mely a későbbiekben hozza meg a gyümölcsét. Megkérdezi, a megye településein működő kis és középvállalkozókhoz milyen kommunikációs csatornán fognak az itt elhangzott információk eljutni. Hogyan szereznek tudomást arról a munkáról, melyet a megyei önkormányzat az iparkamarával elindított. Fontosnak tartja, hogy hallassák a hangjukat.

Pajna Zoltán
A közgyűlési tagok nagy része vidéken él, így rajtuk keresztül is eljutnak az információk a településekre, illetve a megye valamennyi településének polgármestere is meghívást kap a közgyűlés üléseire. Sajnálatos módon nem látja részükről azt az aktivitást, amely szükséges volna. Egy polgármesternek menedzserszemléletűnek kellene lennie. Véleménye szerint nagy lehetőségek vannak, fontos, hogy az információk eljussanak az érintettek részére. Valójában a megyei önkormányzat számára sem kötelezőek ezek a feladatok, azonban fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást és véleménye szerint ebből a településeknek is ki kell venniük a részüket. Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további hozzászólás, javaslat nincs.

Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar Megyei Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi tevékenységeiről szóló tájékoztatót, amit a közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:




20/2016. (IV. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel 

a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi tevékenységeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

napirendi pont
„Részvétel a PURE COSMOS és a CLUST&RIS3 nemzetközi projektekben, valamint az AGE MOVE és a NIGHT LIGHT nemzetközi pályázatokban”

Pajna Zoltán
Az előterjesztéshez készült kiegészítés kiosztásra került. Az önkormányzat újabb négy nemzetközi projektben kíván részt venni, ez közel 200 M Ft forrást hozhat a megyének. Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, javaslat nincs.

Szavazásra teszi fel a az Interreg EUROPE projekthez történő partneri csatlakozásról szóló I. határozati javaslatot, amit a közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:

21/2016. (IV. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján

1./ jóváhagyja az Interreg EUROPE Program 1. pályázati felhívásában nyertes, a spanyolországi SPRI – Versenyképes Átalakulásért Szövetkezet (Baszk Kormányzati Vállalkozásfejlesztési Ügynökség) elnevezésű szervezet, mint vezető partner által benyújtott „A klaszterpolitikák szerepének növelése az intelligens szakosodás alapú kutatási és innovációs stratégiák sikeres megvalósításáért” című, 1.988.863 EUR összköltségvetésű projektben történő partneri részvételt, melyben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatra eső projektköltség 189.795 EUR, azaz jelenlegi árfolyamon (310 HUF/EUR) 58.836.450 HUF.

2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel, a projekt megvalósításához összesen 9.489,75 EUR, azaz jelenlegi árfolyamon 2.941.823 HUF összegű saját forrást biztosít szükség szerint a 2016-2020. évi költségvetései terhére.

3./ Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a 2./ pontban foglalt saját forrás összegének a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016-2020. évi költségvetéseibe történő betervezéséről gondoskodjon.

Végrehajtásért felelős: Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2016-2020. évi költségvetési rendeletek elfogadása
4./ Jóváhagyja az Interreg EUROPE Program 1. pályázati felhívásában nyertes, az olaszországi Genova Város Önkormányzata, mint vezető partner által benyújtott „Állami hatóságok szerepe a kkv-k versenyképességének növelésében” című 2.111.206 EUR összköltségvetésű projekthez történő partneri csatlakozást, melyben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatra eső projektköltség 192.635 EUR, azaz jelenlegi árfolyamon 59.716.850 HUF.

5./ A 4./ pontban foglal döntésre tekintettel, a projekt megvalósításához összesen 9.631,75 EUR, azaz jelenlegi árfolyamon 2.985.843 HUF összegű saját forrást biztosít szükség szerint a 2016-2021. évi költségvetései terhére.

6./ Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az 5./ pontban foglalt saját forrás összegének a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016-2021. évi költségvetéseibe történő betervezéséről gondoskodjon.

Végrehajtásért felelős: Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2016-2021. évi költségvetési rendeletek elfogadása

Szavazásra teszi fel a az Interreg EUROPE projekthez történő partneri csatlakozásról szóló II. határozati javaslatot, amit a közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:

22/2016. (IV. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján

1./ jóváhagyja az Interreg EUROPE Program keretében kiírt felhívásra, a holland Frízföld Tartomány szervezet, mint vezető partner által benyújtásra kerülő „Regionális politikák javítása a fényszennyezés csökkentése, illetve a sötét éjszakai égbolt védelme és felértékelése érdekében” című, 1.917.829 EUR összköltségvetésű projekthez történő partneri csatlakozást, melyben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatra eső projektköltség 218.650 EUR, azaz jelenlegi árfolyamon (310 HUF/EUR) 67.781.500 HUF.

2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel, a pályázat pozitív elbírálása esetén, a projekt megvalósításához összesen 10.932,5 EUR, azaz jelenlegi árfolyamon 3.389.075 HUF összegű saját forrást biztosít szükség szerint a 2017-2021. évi költségvetései terhére.

3./ Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a 2./ pontban foglalt saját forrás összegének a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2017-2021. évi költségvetéseibe történő betervezéséről gondoskodjon.

Végrehajtásért felelős: Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 2017-2021. évi költségvetési rendeletek elfogadása

4./ Jóváhagyja az ERASMUS+ Program keretében kiírt felhívásra, a német Magdeburg Város Önkormányzata, mint vezető partner által benyújtott „Szakmai látogatás európai tanulási keretek között” munkacímű, 299.380 EUR összköltségvetésű, 100 % támogatási intenzitású projekthez történő partneri csatlakozást, melyben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatra eső projektköltség 28.300 EUR, azaz jelenlegi árfolyamon 8.773.000,- HUF. 


napirendi pont
„Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési feladatairól”

Pajna Zoltán
Felkéri Kontér Máriát, a kereskedelmi és iparkamara oktatási és képzési osztály vezetőjét, tartsa meg előadását. Kéri a közgyűlés tagjait, tegyék meg hozzászólásaikat. 

Kontér Mária
A kamara szakképzési feladatai igen szerteágazóak, ezekből a legfontosabbakat emeli ki. A középfokú oktatásban részt vevő tanulók száma az elmúlt 10 évben közel 6000 fővel csökkent, melynek két nagy vesztese a szakiskolai és szakközépiskolai képzés. A gimnáziumi képzés nem változott. Ez a folyamat azért is veszélyes, mert ha folytatódik, még nagyobb lesz a szakember hiány a megyében. A tanácsadói hálózat az egyik legnagyobb területük, melynek keretében a tanulói szerződések, együttműködési megállapodások nyilvántartásba vételét végzik azokon a helyeken, ahol a tanulók a gyakorlatokat végzik. A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tanulói műhelyében igen magas a gyakorlati munkán lévők száma, ez a szám a Debreceni Szakképzési Centrumban már kedvezőbb. Fontos, hogy a tanulók a gyakorlati képzést a tanműhelyeken kívül szerezzék meg. Cél, hogy növeljék azon munkahelyek számát, ahová a tanulókat ki tudják helyezni és ahol valóságosan el tudják sajátítani a szakma fortélyait. A járásonkénti kimutatásból kiderül, hogy Debrecenben és Hajdúszoboszlón a legmagasabb azoknak a vállalkozásoknak a száma, akik tanulókat foglalkoztatnak. Ebben az évben már további 40 új vállalkozást tudtak bevonni a programba. Ezeket a képzési helyeket folyamatosan ellenőrzik, amikor megnézik, hogy milyen képzésben részesülnek a tanulók. A vállalkozóknak a képzés végére úgy kell megtanítaniuk a tanulókat, hogy azok sikeres vizsgát tudjanak tenni gyakorlatból. Továbbá azt is vizsgálják az ellenőrzésekkor, hogy a tanulók megkapják-e azokat a jogosultságokat, amelyek megilletik őket. Ahhoz, hogy valaki ilyen gyakorlati képzésen vehessen részt, előzetesen egy szintvizsgán kell részt vennie, melyet a kamara szervez. 2016-ban 1383 tanuló fog szintvizsgát tenni, ennek teljes körű lebonyolítását a kamara végzi. Másik fontos terület a szakmai versenyek szervezése. Ezzel is példát tudnak a tanulók elé állítani, hogy milyen magas szintre juthatnak el a képzések által. 2016-ban közel 300 fő vett részt szakmai versenyen, többen eljutottak az április közepén megrendezésre kerülő döntőbe. Emellett még mesterképzéssel is foglalkoznak, a táblázatból látható, hogy önköltséges alapon is van mesterképzésre jelentkező.
A megyei fejlesztési és képzési bizottság titkársági feladatait is ellátja a kamara, mely bizottságnak legfőbb feladata, hogy meghatározza a szakképesítések irányait és arányait. Ezt megelőzően országos kutatást végeznek, javaslatot tesznek a hiányszakmákra. Ebben az évben húsz hiány szakképesítést határoztak meg. Pályaorientációt is végeznek, melynek keretében az egyéni tanácsadás mellett osztályfőnöki órákon is részt vesznek. Ezen kívül üzemlátogatásokat is szerveznek. Arra törekednek, hogy minél több szervezet munkáját tudják ezzel kapcsolatosan összehangolni. 
(Az előadás anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Pajna Zoltán
Kéri a közgyűlés tagjait, tegyék meg hozzászólásaikat. 

Bizottsági vélemény
Ménes Andrea
Korábban már napirendre tűzték a szakképzés helyzetéről szóló előterjesztést, akkor tájékoztatást kaptak a szakképzés átalakításának helyzetéről. A korábbi rendszer hibája, hogy nem életszerű körülmények között tanulták a szakmát a tanulók. Ezért támogatja a duális szakképzési rendszer irányát, hiszen olyan helyen kell gyakorlati ismereteket szerezni, ahol a későbbiek során megállják a helyüket. Polgármesterként is azzal szembesült, hogy a munkanélküliek között nagyon sok a szakképzetlen munkaerő, az átképzések pedig nem voltak alkalmasak arra, hogy megfelelő szakképzést nyújtsanak. Örömmel vette a napokban megkötött foglalkoztatási paktumot. A kamarának a szakképzés területén nagy szerepe van, melyet a táblán lévő jelmondat is kifejez, miszerint „az üzleti élet hangadója”. A Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja. 

Pajna Zoltán
Valóban fontos, hogy a képzés és a kereslet megegyezzen, a tanulók rendelkezzenek azokkal a paritásokkal, amelyek a munkaerő piacon szükségesek. Szemlélet változásra is szükség van, hiszen egy jó szakképesítés többet ér, mint egy gimnáziumi végzettség. Olyan gyakorlati képzésre van szükség, ahol a tanulók olyan ismereteket szerezhetnek, mellyel a való életben is megállják a helyüket. Megállapítja, hogy további hozzászólás, javaslat nincs.

Ábrahám László
A szakképzésnek valóban nagy szerepe van, hiszen ha az nem megfelelő, a fejlődés gátjává válik és ezért is tartja fontosnak a pályaorientációt. Arra kell törekedniük, hogy már az általános iskolában eljusson minden gyerek legalább egy gyárba. Ez csupán szervezés kérdése és nem anyagi kérdés. A National Instruments-nél is több száz gyereklátogatót fogadnak évente. Fontosnak tartja továbbá, hogy a szakképző helyek eszköz felszereltsége megfelelő legyen. Ez véleménye szerint még hagy kívánni valót. Ma már ingyenesen átadhatók azok az eszközök az iskolák számára, amelyekre a cégeknél már nincs szükség. A tanulószerződések esetében fontos, hogy azok adminisztrációját egyszerűsítsék és erre javaslatot kellene kidolgozniuk. 

Buczkó József
A szakképzés egy korábbi időszakban kiválóan működő képzési forma volt, hiszen másfél évszázaddal ezelőtt, ha egy fiatal szakmát akart választani, akkor az édesapja elvitte a mesterhez, az iparoshoz, aki megtanította a szakma gyakorlati ismereteire. Tehát az elődeink nagyon jó módszert találtak ki egy szakma elsajátítására, ami az évek alatt elveszett és most olyan törekvések fogalmazódtak meg, amely a régi, bevált módszerek felé veszi útját ismét. Ez a kezdeményezés, még az elején tart, de sok sikert kíván ehhez a munkához.

Gyula Ferencné
Több évtizedig foglalkozott a szakképzéssel, így van rálátása a területre. Tapasztalatai szerint annak a cégnek, amely rendelkezik nemzetközi kapcsolatokkal, a munkaerő megtartó ereje is nagyobb. Sajnálatos módon ma már nem csak a 30 év alattiak, hanem a 40-50 év alattiak körében is magas a kivándorlás aránya és ennek óriási veszélye van. Ma már alig találnak itthon tisztes iparost. Téves az az elképzelés, hogy szakmát csak a gyenge tanulók szerezhetnek. Ebben is szemléletváltásra van szükség, hiszen intelligens szakemberekre lenne szükség. A gyakorlati képzést azért tartja nagyon fontosnak, mert a korábbi tapasztalatai is azt igazolták, hogy azok a tanulók, akik valahol gyakorlati képzést szereztek, sokkal jobb eredménnyel zárták a szakvizsgát. Ezért is tartja nagyon jó kezdeményezésnek a kamara azon törekvését, miszerint minél több szakmai gyakorlóhelyet kívánnak keresni. Berettyóújfaluban alig találnak megfelelően képzett varrónőt, ezért, a képzéseknél figyelni kell arra is, melyek a hiányszakmák. Fontosnak tartja, hogy a tisztes iparos fogalmának megismerésére a gyakorlatban is sor kerülhessen és olyan béreket kapjanak, ami az országban tartja őket.

Kontér Mária 
A hiányszakmákra vonatkozó javaslatok közé felvették a női szabó szakmát, így két osztálynyi létszámmal indítani fogják. Természetesen megyén belül is eltérések vannak a tekintetben, hogy hol, milyen hiányszakmák vannak. A tanulószerződések egyszerűsítése érdekében várják az erre vonatkozó javaslatokat az NI képviselőitől is.

Pajna Zoltán
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további hozzászólás, javaslat nincs. 

Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési feladatainak bemutatásáról szóló tájékoztatót, amit a közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:

23/2016. (IV. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel 

tudomásul veszi a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési feladatainak bemutatásáról szóló tájékoztatót.

	A közgyűlés felkéri elnökét, hogy határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét tájékoztassa. 


Végrehajtásért felelős: 	Pajna Zoltán, a közgyűlés elnöke

Határidő: 			2016. április 15.


napirendi pont
„A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatója a megye gazdaságának alakulásáról”

Pajna Zoltán
Felkéri Miklóssy Ferencet, tartsa meg előadását.

Miklóssy Ferenc
Előadásában egy kreatív, innovatív együttgondolkodásra szeretné felhívni a figyelmet. Nagyon fontos, hogy a munkaerő helyzettel foglalkozzanak, hiszen a korfa alapján 2025-ig 500 ezer fővel több ember megy nyugdíjba, mint amennyi belép a munkaerőpiacba. Magyarország a születések számát tekintve a 119. a listán, ami azért is figyelemfelhívó, mivel a társadalom egyre jobban elöregszik. Az elmúlt húsz évben olyan gazdasági stratégiát követtek, aminek a hátulütői most jelentkeznek. Elsődleges szempont volt, hogy Magyarország tőkevonzó ország legyen és csak másodlagos volt, hogy milyen az ország vállalkozásainak a hatékonysága, jövedelem termelő tevékenysége. Ezt támasztja az is alá, hogy Magyarország ebből a szempontból az EU 28 tagállama közül a 28. helyen szerepel. Azzal, hogy a külföldi befektetők felé azt közvetítették, hogy itt olcsó a munkaerő, ezzel a magyar munkaerőt leértékelték. Ráadásul a magyar munkaerő a legkevésbé mobil és motivált. Ezeken a tényezőkön mindenképpen változtatni szükséges. 
Az elmúlt tíz évben az egy főre jutó GDP aránya mind a megyében, mind országos szinten növekedett, de a megye helyzete nem javult. Nem csak az ország, a megye is kettészakadt. Hiába teljesít Debrecen kiemelkedően, ha a megye más települései jelentősen lemaradnak. Két olyan Észak-kelet Magyarországi régió is van, amely az uniós régiók rangsorában az utolsó húszban szerepel, ezzel lerontva a magyarországi átlagot. A GDP jelentős részét az ipari termelésből szerzi az ország, ugyanakkor a grafikon alapján látható, hogy a megye aluliparosított. Az egy főre jutó GDP tekintetében Budapest és a megye összehasonlításában óriási a különbség és ez az olló egyre csak nyílik. Míg Budapest az USA szintjén van, Nógrád megye Egyiptom szintjén és ez tragikus. Örömteli, hogy az EU-s forrásokból jelentős érkezett a megyébe, de annak felhasználása a GDP vonatkozásában nem jelenik meg, így azokat a későbbi időszakban hatékonyabban kell felhasználni, ráadásul a következő időszakban nem is kapnak ennyi forrást. Nagyon fontos tehát, hogy a rendelkezésre álló forrásokat minőségileg használják fel. Debrecen az innováció területén is kiemelkedően magas forrásokhoz jutott és ez alapján is dübörögni kellene a gazdaságnak, ami nem történt meg, tehát a források nem jól kerültek felhasználásra. A megyében a nagy iparvállalatok a 90-es években megszűntek és helyettük kevés új jött létre, ezért ezen a területen feladatuk van. A kiskereskedelmi forgalom tekintetében a megye az első harmadban szerepel, hiszen nőtt a fizetőképes kereslet a megyében is. A turizmus területén dinamikus a növekedés, a probléma az, hogy ez csupán két településre, Debrecenre és Hajdúszoboszlóra terjed ki. A megyében óriási értékek vannak, ezeket komplexen kell megismertetni a látogatókkal. Agrártermelésben szintén kiemelkedő szerepet tölt be a megye. Fontos, hogy a termékeket ne alapanyagként adják el, hanem feldolgozva, hiszen így tudnak még nagyobb bevételhez jutni a mezőgazdaság által. A termékekre véleménye szerint feldolgozó ipart lehetne alapítani. Jelenleg ma Magyarországon 650 ezer fő van munkanélküliként regisztrálva. A következő évek jelentős feladata a munkaerő utánpótlás biztosítása versenyképes munkaerővel, versenyképes szaktudással. A motiváció növelése óriási kihívás lesz mindenki számára, hogy egyre többen vegyenek részt a termelő szférában. Ma már szakember hiánnyal küzdenek több területen és a növekedés gátja is leginkább ez. Példaként megemlíti, hogy Németországban hamarosan a menekültek számára több száz lakást fognak építeni, várhatóan ez kihat a magyar építőiparra is, hiszen jelenleg is szakember hiány van ezen a területen és a német beruházás ezt a hiányt tovább növeli majd.
Javaslataik: az operatív programok legyenek összehangolva a GINOP-os, illetve TOP-os programokkal, hiszen a programok többször gyengítik egymást. Továbbá fontos, hogy a településeken élő vállalkozások hátterei legyenek a nagy vállalkozásoknak. A versenyképesség növelése érdekében a vállalkozókat jobban kell inspirálni, a nemzetközi kapcsolatokhoz fel kell nőniük. A forrásokat gépekre, eszközökre és technológiára szükséges fordítaniuk, hiszen így tudják a termelékenységüket növelni. 
(Az előadás anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Pajna Zoltán
Hallottak pozitív és negatív dolgokról is, céljuk, hogy az elkövetkező időszakban a forrásokat megfelelően használják fel és az ezt biztosító programokat koordinálják. Ennek érdekében hamarosan Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter látogat el a megyébe és ez a látogatás éppen azt szolgálja, hogy megbeszéljék, milyen módon lehetne a forrásokat a leghatékonyabban felhasználni. Lehetőségek vannak a megyében, meg kell keresniük azokat a vállalkozásokat, amelyek a beszállító piacon részt tudnának venni. Meg kell teremteniük azokat az infrastrukturális feltételeket, amelyek idevonzzák a befektetőket Továbbá fel kell mérniük, a beszállítói igényeket és azokat a vállalkozásokat is, akik ebben részt vennének. A cél az, hogy a munkaerő ne innen menjen el, hanem ide települjenek azok a vállalkozások, amelyek foglalkoztatni tudják az itt élőket.

Hozzászólások 

Mohácsi László
Szomorú az a tény, amit a népesedés csökkenéséről hallhattak. Nem más ez, mint a demográfiai katasztrófa. Hegedűs Lóránd püspök többször hangoztatta, hogy 1956-tól Magyarországon 6 millió gyerek nem született meg. Most Ő értük kiáltanak egy imát. Minden felelősséggel gondolkodó magyar ember érzi ennek a súlyát. Éves szinten 32-34 ezer emberrel kevesebb születik, mint amennyi meghal, ez azt jelenti, hogy egy hajdúböszörményi nagyságú település eltűnik. Hegedűs püspök hagyatéka ez volt, megmenteni Magyarországot az utókor számára. Kétségbeejtő az is, hogy nincs képzett munkaerő, nincs motiváció. Fontos, hogy ezekre a problémákra megoldásokat találjanak, fontos, hogy multinacionális vállalkozások települjenek a régióba. Ehhez az infrastruktúrát és a képzett munkaerőt biztosítani kell. Bízniuk kell abban, hogy megtalálják a megfelelő megoldásokat és helyt tudnak állni a nehéz körülmények között is.

Dr. Orosz János  
Magyarországon nem csak az a probléma, hogy kevés gyerek születik, hanem az is, hogy az emberek egészségi állapota nem megfelelő, így hamarabb meghalnak, mint a hasonló népességszámú más európai országokban. Gazdasági vezetőként számára sokkal fontosabb, hogy a kormány az oktatás és az egészségügy területéhez a megfelelő forrásokat biztosítsa. Ez által kevesebben fognak meghalni. Debrecen és a vidék viszonya régen is más volt. Számára az az elkeserítő, hogy ezek a különbségek nagyobbak, mint régebben voltak. Rossz gyakorlatnak tartja azt is, hogy prosperáló vállalkozások nem tudnak pályázni, mert olyan továbbfoglalkoztatási feltételeket írnak elő számukra, amit nem tudnak vállalni, ugyanakkor véleménye szerint egy kezdő vállalkozás támogatása helyett eredményesebb lenne olyanba fektetni, ami már kellő tapasztalatokkal rendelkezik. A megyei önkormányzat és a kamara együttműködésére vonatkozó kezdeményezést jónak tartja, de ezzel nem biztos, hogy meg tudnak minden problémát oldani. Berettyóújfaluban található egy műanyag feldolgozással foglalkozó vállalkozás, ugyanakkor nincs műanyagipari képzés, műanyagipari szakember. Sajnos több ágazatra is ez jellemző, nem csak a műanyagiparra. A régió felzárkóztatása a példa értékű kezdeményezés ellenére is egy hosszú folyamat, több évtized véleménye szerint.
Simon Zoltán
A kamara elnökének tájékoztatójában elhangzott, hogy a régió mezőgazdasági helyzete kiemelkedő. A magyarországi mangalica integráció vezetőjeként maga is megtapasztalta, hogy a világ egyik legjobb minőségű húselőállító vállalatánál mozdonyvezetőket, esztergályosokat, burkolókat képeztek át állattenyésztőknek. Természetesen mindezt kényszerűségből tették. Még 2006-ban megdöbbenve hallgatta egy iskolaigazgatótól, hogy a mezőgazdaságban dolgozók képzésére nincs szükség, mivel annak helyét átvette a szolgáltató ipar. Ezt a mai napig értetlenül fogadja, hiszen a megyében a mezőgazdaság jelentős a GDP tekintetében. A Derecskétől Tiszalökig nyúló 50 km szélességű hajdúsági löszhát Európa egyik legjobb adottságú termőföldje. Bízik benne, hogy a jelenlegi huszonévesek felismerik az ebben rejlő lehetőségeket és áttörést hoznak a szektor megítélésben. A saját értékeikkel tisztában kell lenniük és a mezőgazdaságnak nagyobb szerepet kell szánni.

Miklóssy Ferenc
A kamara minden hasznos javaslatot örömmel fogad és elmondhatja, hogy a kormány is pozitívan állt a felterjesztett javaslataikhoz, ezért már jelezték, hogy az operatív programok nem kellő hatékonysággal működnek és kéri a jelen lévő vállalkozások képviselőit, hogy Lázár János látogatásakor erősítsék meg ők is ebben a kamara nézetét. Fontos, hogy többen hangsúlyozzák ennek jelentőségét. Az agráripar száz évvel ezelőtt meghatározó volt, ma pedig a gépek, vetőmagok, műtrágyák nagy részét külföldről hozzák be annak ellenére, hogy az adottságok továbbra is meg vannak, hiszen az ország földterületének 67%--a alkalmas mezőgazdasági művelésre. A régi nagy gyárak mítosza még meg van külföldön (Medicor, Ikarusz), de itthon ezek sajnos már nem működnek, fontos lenne minél többnek a visszaállítása. 

Pajna Zoltán
Megállapítja, hogy az előterjesztéshez további hozzászólás, javaslat nincs. 

Szavazásra teszi fel a megye gazdaságának alakulásáról szóló határozati javaslatot, amit a közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:

24/2016. (IV. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel

	tudomásul veszi a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatóját a megye gazdaságának alakulásáról.


	A közgyűlés felkéri elnökét, hogy határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét tájékoztassa. 

Végrehajtásért felelős: 	Pajna Zoltán, a közgyűlés elnöke

Határidő: 			2016. április 15.

napirendi pont
„Tájékoztató a „Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című pályázat benyújtásáról ”

Pajna Zoltán
A megyei önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a TOP program keretében a foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című pályázati felhívásra a megyei kormányhivatallal és az ügynökséggel közösen. Hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerőpiacra való visszajutására 1, 2 Mrd Ft áll rendelkezésre. 2666 fő hátrányos helyzetű munkavállaló munkaerőpiacra való visszajuttatása a cél. Ehhez előzetesen egy helyzetelemzést kell készíteniük. Az 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató cégeket személyesen keresik majd fel, melyhez HR szakemberek segítségére is szükségük lesz. Terveik között szerepel egy munkaerő térkép elkészítése, melyen minden vállalkozás minden munkaerőigénye feltüntetésre kerül. Céljuk, hogy a feltérképezett munkaerőigényre a kormányhivatallal egyeztetve megfelelő választ tudjanak adni. Ahhoz, hogy a munkavállalókat egy adott településen tartsák az is szükséges, hogy a településen megteremtsék azokat az infrastrukturális feltételeket, mely az ott élőket szolgálják. Terveik között szerepel a helyi termékek és szolgáltatások feltérképezése után egy kataszter létrehozása, mely által a termékek piacra jutását segítenék egy egységes arculat által. Ez a program nem a gazdaság motorját fogja képezni, de szeretnének ezzel is a kialakult helyzeten javítani. Kéri a közgyűlés tagjait, tegyék meg hozzászólásaikat. Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nincs.

Szavazásra teszi fel a TOP-5.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelem tartalmára vonatkozó tájékoztató határozati javaslatát, amit a közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:

25/2016. (IV. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § bg) pontja alapján, figyelemmel a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjára és a 13/2016. (II. 19.) MÖK határozatra

elfogadja a Terület- és településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című, TOP-5.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelem tartalmára vonatkozó tájékoztatót.


Pajna Zoltán
A mai nap nem csak abban különleges, hogy a kamara elnökségével együtt tartja ülését, hanem az országban egyedülálló abban, hogy a valamennyi képviselő-csoport támogatásával hozza meg döntéseit. Ez is azt bizonyítja, hogy a megye fejlődését szem előtt tartva hoznak döntéseket.

Miklóssy Ferenc
Bízik benne, hogy a későbbiek során is megmarad ez a fajta együttműködés és arra bíztat mindenkit, hogy azokon a településeken, ahol a kamarának működik tagszervezete, hasonló formában vitassák meg, milyen lehetőségek vannak a megye gazdaságfejlesztésének elősegítése érdekében. Bízik benne, hogy a ciklus végén, amikor összegzik majd az elmúlt évek munkáját, büszkén mondhatják el, hogy volt értelme az együttműködésnek. 

Dr. Skultéti Éva
Megköszöni a kamara elnökségi tagjainak az ülésen való részvételét. 

Pajna Zoltán
11.55-kor szünetet rendel el.

Szünet után a jelen lévő közgyűlési tagok száma: 22 fő (A szünetben távozott Dombi Imréné és Tóth József)


napirendi pont

„Tájékoztató Hajdú-Bihar Megye idegenforgalmi és turisztikai helyzetéről”

Pajna Zoltán
Bízik abban, hogy a belföldi turizmus még tovább fog növekedni. Áprilisban újabb légitársaság jön Debrecenbe, remélhetőleg ez által még több látogató érkezik a városba. Kéri a közgyűlés tagjait tegyék meg hozzászólásaikat. Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nincs.

Bizottsági vélemény 

Ménes Andrea
A Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja. 

Pajna Zoltán
Megállapítja, hogy további hozzászólás, javaslat nincs.

Szavazásra teszi fel az szóló tájékoztató elfogadásáról szóló határozati javaslatot, amit a közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:

26/2016. (IV. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel 

1./ Hajdú-Bihar Megye idegenforgalmi és turisztikai helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről az előterjesztés elkészítéséhez adatot szolgáltató szervezeteket tájékoztassa.

Végrehajtásért felelős: 	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			2016. április 15.

napirendi pont
„Beszámoló a megyei önkormányzat 2015. évi területrendezési és területfejlesztési feladatainak ellátásáról”


Pajna Zoltán
Kéri a közgyűlés tagjait tegyék meg hozzászólásaikat. 

Hozzászólások 

Demeter Pál
A településeknek 2018 év végéig új területrendezési tervet kell készíteniük, melynek az elkészítése jelentős forrásokat igényel, ugyanakkor a kistelepülések esetében ennek előteremtése gondot okoz. Megkérdezi, a megyei önkormányzat tervezi-e a települések támogatását önerőből vagy pályázati forrásból.

Pajna Zoltán
A megyei önkormányzat ugyanolyan helyzetben van, mint a települési önkormányzatok, így nincs lehetőség arra, hogy támogatást nyújtson a feladat ellátására. A megyei önkormányzatok szövetsége részéről kezdeményezték, hogy a kormány biztosítson forrást a feladat ellátására, de hivatalos választ még nem kaptak. Először a megyei tervet kell elfogadni és azt követően tudják a települések a saját terveiket elkészíteni.

Nagy Zsolt
A kormány részéről egyfajta bizalmatlanságot érez a megyei önkormányzatok irányába, hiszen egy korábbi kamarai megbeszélésen merült az fel, hogy a TOP-os projektekből jelentős forrásokat csoportosítanak át a kkv-k számára. Megkérdezi, történt-e ebben előbbre lépés.

Pajna Zoltán
Bizalmatlanságról szó sincs. Nem régen a Parlamentben volt egy egyeztetés, melyen több miniszter is részt vett, a megyei jogú városok polgármesterei, illetve a megyei közgyűlések elnökei mellett és itt hangzott el, hogy az önkormányzatoknak volt két éve, hogy a projektekre felkészüljenek. Ekkor hangzott el, hogy amennyiben valahol a projektek felhasználásának legalább 80 %-ában nem készültek fel akkor, abban az esetben intézkedni fog, hogy ezek a források olyan helyen kerüljenek felhasználásra, ahol fel tudják használni. A megyében erre nem fog sor kerülni, hiszen a megye 80 %-ban már látják, mire kívánják azokat felhasználni. A megyei önkormányzat feladata ennek koordinációja és az az érdekük, hogy a települési önkormányzatok jó pályázatokat készítsenek, forrásvesztésre ne kerüljön sor. Kezdeményezik, hogy a forráskeretek teljes egészében álljanak nyitva, azokat ne két részletben biztosítsák. Már látszik, hogy sokkal több a pályázat, mint a rendelkezésre álló forrás. Javaslatot tettek arra is, hogyan lehetne a megyei önkormányzatok forráskeretét növelni, hiszen a megyei önkormányzatok kapacitása nagyobb, mint amennyi feladatot jelenleg ellát. Ennek érdekében hamarosan lesz egy újabb háromoldalú egyeztetés, mivel mióta a polgármesterek nem lehetnek országgyűlési képviselők, az információk sem jutnak el minden esetben időben a megfelelő helyekre. Ebben a testületben a megyei önkormányzat várhatóan képviselve lesz, így a mozgásterük is nagy valószínűséggel nőn fog. Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nincs.

Szavazásra teszi fel az Tftv.-ben meghatározott területfejlesztési és területrendezési feladataival összefüggésben 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámolót, amit a közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:

27/2016. (IV. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 14. § (5) bekezdése alapján

1./ elfogadja az önkormányzatnak a Tftv.-ben meghatározott területfejlesztési és területrendezési feladataival összefüggésben 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámolót.

2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a beszámolót a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszternek, valamint a területrendezésért felelős miniszternek küldje meg. 

Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			2016. április 8.


napirendi pont
„Az éves fejlesztési keret módosításának jóváhagyása”

Pajna Zoltán
Kéri a közgyűlés tagjait tegyék meg hozzászólásaikat. Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nincs.

Szavazásra teszi fel az éves fejlesztési keret módosításának jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot, amit a közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:

28/2016. (IV. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. § e) pontjában biztosított jogkörében eljárva, 
1./ elfogadja Hajdú-Bihar megye éves fejlesztési keretének módosítását a határozat melléklete szerint. 

2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon az 1./ pont szerinti döntésnek megfelelően átdolgozott, az Integrált Területi Program 2016. évi végrehajtásához kapcsolódó Éves Fejlesztési Keretnek a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága részére történő megküldéséről.

Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 			azonnal



A 28/2016. (IV. 1.) MÖK határozati javaslat melléklete

Az Integrált Területi Program 2016. évi végrehajtásához kapcsolódó Éves Fejlesztési Keret módosítása

TOP konstrukció
ÉFK forrásfelhasználása a módosítást megelőzően (milliárd Ft)
ÉFK módosított forrásfelhasználása (milliárd Ft)
1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
4,328
6,181
1.1.2 Inkubátorházak fejlesztése
0,213
felhívás tartalma még nem ismert, így forrás sem került allokálásra
1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés
0,498
0,711
1.2.1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
2,217
4,432
1.3.1 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
1,588
3,176
1.4.1 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
1,914
3,830
2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja
0
0
2.1.2 Zöld város kialakítása
4,499
6,428
2.1.3 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
2,295
2,295
3.1.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
1,403
4,677
3.2.1 Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energia-hatékonyság központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése.
2,734
5,467
3.2.2 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében
0,094
2,343
4.1.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
0,668
1,336
4.2.1 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
0,531
1,062
4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja
0
0
5.1.1 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések
0,618
1,235
5.1.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések
0
0
5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
0,536
0,536
5.3.1 Helyi közösségi programok megvalósítása
0
0,919
Összesen
24,136
44,628


napirendi pont
„A közszolgálati dolgozókat, valamint a tisztségviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása”

Pajna Zoltán
A korábban többször módosított rendelet került aktualizálásra. Kéri a közgyűlés tagjait tegyék meg hozzászólásaikat. Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nincs.

Szavazásra teszi fel a közszolgálati dolgozókat, valamint a tisztségviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló rendelet-tervezetet, amit a közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadva a következő rendeletet hozza:

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

3/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati dolgozókat, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében, 236. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §
	A rendelet hatálya a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre, valamint a hivatalban foglalkoztatott munkavállalókra (a továbbiakban együtt: közszolgálati dolgozók) terjed ki.

A 3. § -ban foglalt rendelkezések hatálya a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőire (a továbbiakban: tisztségviselők) is kiterjed. 

Illetménypótlék

2. §
A közgyűlés a vezetői illetménypótlékot a főosztályvezető - helyettesi szintnek megfelelő vezető (osztályvezető) alapilletményének 15%-ban határozza meg.

Juttatások, támogatások


3. §
	A közgyűlés a közszolgálati dolgozók, valamint a tisztségviselők részére a következő visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat biztosítja:


	visszatérítendő: illetményelőleg;


	vissza nem térítendő:

ba) családalapítási támogatás,
bb) szociális támogatás,
bc) kegyeleti támogatás,
bd) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,
be) kérelemre mobiltelefon és mobilinternet használatához kapcsolódó kedvezmény igénybevétele, a szolgáltatóval kötött mindenkor hatályos szerződés szerint.

	Az (1) bekezdésben meghatározott juttatások, támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait - a tisztségviselőkre is kiterjedő hatállyal - a hivatal vezetője Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.


	Az (1) bekezdésben meghatározott juttatások, támogatások fedezetét azok járulékaival együtt a közgyűlés évente, a költségvetési rendeletében biztosítja.


4. §
A közgyűlés a közszolgálati dolgozók részére bankszámla-hozzájárulást biztosít, melynek mértékét a közgyűlés évente a költségvetési rendeletében állapítja meg.


Záró rendelkezések

5.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §
Hatályát veszti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzati hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2001. (IX. 14.) MÖR rendelete. 



Dr. Dobi Csaba sk.
Pajna Zoltán sk.
jegyző
a megyei közgyűlés elnöke





napirendi pont
„A 2016. évi megyei önkormányzati tartalék pályázat benyújtása”


Pajna Zoltán
A megyei önkormányzatok számára 300 M Ft összegű tartalék került elkülönítésre a váratlan kiadások támogatása céljából. A támogatás pályázati úton igényelhető, melyet 2016. szeptember 30-ig lehet benyújtani. Kéri a közgyűlés tagjait tegyék meg hozzászólásaikat. Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nincs.

Szavazásra teszi fel a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása céljából benyújtandó pályázatról szóló határozati javaslatot, amit a közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:


29/2016. (IV. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletének I. 7. pontja alapján

1./ pályázatot nyújt be a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása érdekében közzétett felhívásra.

2./ Felhatalmazza a Közgyűlés elnökét a támogatás igénylésével kapcsolatos dokumentáció aláírására, valamint felkéri a pályázat benyújtására.

Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
					Dr. Dobi Csaba, jegyző
Határidő: 			2016. szeptember 30. 



napirendi pont

„Együttműködési megállapodás megkötése a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamarával”


Pajna Zoltán
A mérnöki kamara kereste meg a megyei önkormányzatot, mivel szeretnének a fejlesztési feladatok során a tervezési folyamatokban részt venni, ezért felajánlották szakmai tudásukat a megyei önkormányzat számára. A későbbiekben az építész kamarával is terveznek hasonló együttműködési megállapodás megkötését. Kéri a közgyűlés tagjait tegyék meg hozzászólásaikat. Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nincs.


Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamarával együttműködési megállapodás megkötéséről szóló határozati javaslatot, amit a közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:

30/2016. (IV. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13/A. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 11. §-ban és 12. § -ban, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra

1./ együttműködési megállapodást köt a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamarával a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

2./ Felhatalmazza a közgyűlés elnökét az 1./ pontban foglalt együttműködési megállapodás aláírására.

Végrehajtásért felelős:  Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:                        2016. április 15.



A 30/2016. (IV. 1.) MÖK határozat melléklete

Együttműködési Megállapodás

amely létrejött egyrészről a:
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Megyei Önkormányzat)
Képviseli: Pajna Zoltán, a közgyűlés elnöke
Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
Adószám: 15728317-2-09
KSH statisztikai számjel: 15728317-8411-321-09
ÁHTI azonosító: 737906
Törzskönyvi azonosító szám: 728317

másrészről a:
Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara (továbbiakban: Kamara)
Képviseli:
Székhelye:
Adószáma:
Nyilvántartási szám:
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:




Preambulum:

1./ Magyarország Alaptörvénye XXI. cikk (1) bekezdésében rögzíti, hogy „Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez”.

2./ A megyei önkormányzatok, mint területi önkormányzatok területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladatokat látnak el. Ennek a feladatnak az ellátása olyan közügy, amely az ország kiegyensúlyozott területi fejlődését, az egyes térségek társadalmi-gazdasági fejlődésének előmozdítását szolgálja.

3./ A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény értelmében a megyei önkormányzat koordinációs feladatkörében együttműködik a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel.

4./ A települési önkormányzatok, mint a területfejlesztés legkisebb egységei, – a hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltak alapján – településfejlesztési-, településrendezési-, valamint az épített és a természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatokat végeznek, melynek keretében olyan kérdésekre, problémákra adnak választ, melyek az adott település jövőjét hosszú távon befolyásolják.

5./ Hajdú-Bihar megye ma jelentős kihívásokkal szembesül: közlekedési-, környezeti problémák és az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a társadalmi kohézió megőrzése, különös tekintettel a gazdasági, a kulturális és a demográfiai változásokra. Kiemelt jelentőségű kérdés az építészeti és kulturális örökség védelme és előtérbe helyezése is.
Ezen kihívásokra a fenntartható terület- és településfejlesztés keretében kell megadni a választ, amely olyan integrált és kreatív szemléletet jelent, melyben a kultúra, a gazdaság, a közösség és a környezet egyaránt fontos szerepet játszik.

6./ Tekintettel arra, hogy megyei és települési önkormányzatokat a terület- és településfejlesztés területén érintő kihívásokra hatékony válasz csak az érintett szereplők és szakmai szervezetek összefogásával adható, Felek ennek az összefogásnak a részeként jelen megállapodást kötik.

Az együttműködés célja:

A Felek közötti együttműködés lehetőséget kínál arra, hogy a műszaki-mérnöki szakterületek a jelenleginél hatékonyabban érvényesítsék a megyei (a települési elképzelésekkel összehangolt) fejlesztési érdekeket, illetve szakmai kapacitásaikkal erősítsék és támogassák azt a szándékot, hogy a fejlesztések és az innováció területén a Felek által végzett tevékenységek egymáshoz illeszkedő keretek között kerüljenek megvalósításra.

Az együttműködés szakterületei:

Közlekedés
	közösségi közlekedés

közúti közlekedés
kerékpáros közlekedés
gyalogos közlekedés

Közművesítés
	vízgazdálkodás és vízellátás

szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés

Vizeink védelme
	Tisza-part fejlesztése

Belvízvédelem
Felszíni vizek rendezése

Energia
	energiaszolgáltatás és gazdálkodás (villamosenergia, gáz, távhő)

megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei

Környezetvédelem
	belvízvédelem

zajvédelem
levegőtisztaság
hulladékgazdálkodás

Az együttműködés módja:

1./ A szakterületeken a Kamara – a Megyei Önkormányzat igénye esetén – tagjain keresztül javaslatokat tesz a megyét érintő ágazati fejlesztési koncepciók kialakítása során.

2./ A szakterületeken a Kamara – a Megyei Önkormányzat felkérése alapján – véleményt nyilvánít a már kialakított ágazati fejlesztési koncepciókról.

3./ A Hajdú-Bihar Megyei Térségi Településszerkezeti terv előkészítése során a Kamara a partnerségi egyeztetés szabályai szerint javaslatokat, észrevételeket tesz, véleményt nyilvánít.

4./ A Hajdú-Bihar Megyei Integrált Területfejlesztési Programon belül - az irányító hatóság által meghatározott indikátorértékek teljesíthetősége kapcsán – a Megyei Önkormányzat megkeresése alapján, a Kamara szakmai javaslatokat, észrevételeket tesz (Pl.: üvegházhatású gázok becsült éves csökkentése) eredményességet, hatékonyságot javító intézkedések megtételére. 

5./ Az Integrált Területfejlesztési Program szempontrendszerének éves felülvizsgálatában – a Megyei Önkormányzat felkérésére – a Kamara szakmai észrevételt tesz.

6./ Hazai és EU-s információk és jogszabályok, valamint jogszabály-előkészítés összehangolt figyelemmel kísérése.
7./ Az európai uniós és hazai pályázati előírásokban előírt, kötelezően igénybevételre kerülő szakmérnökökről a Kamara naprakész névjegyzéket állít össze a Megyei Önkormányzat részére.

8./ A Megyei Önkormányzat részletes szakmai tájékoztatást ad - erre irányuló felkérés alapján - a Területfejlesztési Operatív Program felhívásokról a Kamarának. A Kamara segítséget nyújt a Megyei Önkormányzat részére a pályázati felhívások műszaki előírásainak, tisztázandó területeinek értelmezésében.

9./ Szakmai (gépészeti, energetikai stb.) rendezvények időpontjának, tematikájának kölcsönös egyeztetése, szervezése (konferencia, kiállítás).

10./ A Megyei Önkormányzat munkáját és feladatellátását érintő folyamatos jogszabály változások egyeztetése, jogszabály véleményezések, módosítások közös kezdeményezése a Kormány és az ágazati jogalkotók felé. 

11./ A Megyei Önkormányzat és intézménye, tulajdonában álló gazdasági társaságai részére - felkérésen alapuló - szakmai továbbképzések, oktatások megtartása a Kamara által.

Általános rendelkezések

1./ A Felek közösen megjelölt témakörökben évente megbeszélést tartanak az adott témában jártas személyek bevonásával.

2./ A Felek az együttműködés koordinálása érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki.

3./ A Felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik, azzal, hogy a megállapodást bármelyik fél írásban, 30 napos határidővel felmondhatja.

4./ Felek az együttműködés keretében végzett tevékenységeket egymás részére díjazás nélkül végzik. 

5./ A Felek a megállapodást évente felülvizsgálják, az elért eredményeket kiértékelik, és a közös megállapítások, valamint az újabb igények alapján kijelölik az együttműködés további területeit.

6./ Az együttműködési megállapodást csak írásban, közös elhatározás alapján lehet módosítani.

7./ A megállapodásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, illetve az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

8./ Jelen együttműködési megállapodás alapján a Megyei Önkormányzat és a Kamara további megállapodásokat köthet.

9./ A Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után jóváhagyólag aláírták.

10./ Jelen megállapodás négy eredeti példányban készült, melyből a Feleket két-két eredeti példány illeti meg.


Debrecen, 2016………………… 			Debrecen, 2016…………………


________________________________		 _________________________________
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat		 Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara
képviseletében					képviseletében


12. napirendi pont
„A „Területi önkormányzatok határon túli regionális összefogása a Tisza vízgyűjtőjén” tárgyú együttműködési megállapodás elfogadása”


Pajna Zoltán
Kéri a közgyűlés tagjait tegyék meg hozzászólásaikat. 

Mohácsi László
Örömmel olvasta, hogy az együttműködésben hét Magyarországi és öt határon túli település kíván részt venni. Nehéz érzelmek nélkül beszélni a Tiszáról, hiszen számukra a Tisza nem gazdasági kérdés, hanem érzelmi. Több magyar költő is gyönyörű verseket írt a Tiszáról. Azért is fontos számukra a folyó, mert nagyon sok embernek ad megélhetést, a folyó madárvilága is egyedül álló. Az öt határon túli település korábban mind magyar település volt, a magyarság bölcsője. Szívünkben ez az öt település továbbra is Magyarországhoz tartozik, a folyó közös kincsük és a jó gazda gondosságával tekintsenek a folyóra és ezt záradékban is rögzíteniük kellene.

Pajna Zoltán
Egyetért az elhangzottakkal, de ha szeretnék, hogy a partnerek aláírják a szerződést, akkor ezt a záradékot nem javasolja, hiszen azzal veszélyeztetnék az együttműködést, mivel a határon túli képviselő-testületekben sok nem magyar képviselő van. Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, javaslat nincs.

Szavazásra teszi fel az együttműködési megállapodásról szóló határozati javaslatot, amit a közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:

31/2016. (IV. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 6. pontja alapján 

1./ a „Területi önkormányzatok határon túli regionális összefogása a Tisza vízgyűjtőjén” tárgyú - a határozat mellékletét képező - együttműködési megállapodást elfogadja.

2./ Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására, továbbá felkéri, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzatot értesítse.

Végrehajtásért felelős:	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő:			2016. május 12.


31/2016. (IV. 1.) MÖK határozat melléklete




TERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK HATÁRON TÚLI REGIONÁLIS ÖSSZEFOGÁSA A TISZA VÍZGYŰJTŐJÉN


EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS


BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT (MAGYARORSZÁG)
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT (MAGYARORSZÁG)
CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT (MAGYARORSZÁG)
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT (MAGYARORSZÁG)
HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT (MAGYARORSZÁG)
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT (MAGYARORSZÁG)
KASSA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT (SZLOVÁKIA) 
KÁRPÁTALJA MEGYEI TANÁCS (UKRAJNA) 
MÁRAMAROS MEGYEI TANÁCS (ROMÁNIA) 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT (MAGYARORSZÁG)
SZATMÁR MEGYEI TANÁCS (ROMÁNIA) 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY (SZERBIA)

között 





PREAMBULUM

A Kárpát-medence keleti felét magában foglaló Tisza-völgyben, az egy vízgyűjtőn élők számára kiemelten fontos a napjaink egyik legnagyobb veszélyét és kihívását jelentő éghajlatváltozáshoz való együttes igazodás és az ebből adódó közös cselekvés. A közös fellépés igényét tovább erősíti a térség felzárkózásának szükségessége, az Európai Unió elvárása az összehangolt vízkészlet-gazdálkodás terén és a Duna Stratégiához való kapcsolódás. Ezek a kihívások nemzetközi összefogást ösztönöznek a térség területi középszintű önkormányzatai között, mely keretet biztosít a napi szakmai, gazdasági és települési együttműködésekhez.

A Felek kijelentik, hogy a jelen együttműködés keretében megvalósítani kívánt fejlesztések nem tartalmazzák az érintett megyék és térségek valamennyi fejlesztési igényét. Az együttműködés célkitűzése, hogy azoknak a közös tevékenységeknek a megvalósítására biztosítson keretet, melyek nem szerepelnek más, az érintett országok nemzeti, regionális, megyei és helyi szintű fejlesztései elképzelései között, így ezek megvalósítása közös projektek formájában a rendelkezésre álló európai uniós finanszírozási lehetőségek felhasználásával történhet meg.

A Felek kifejezik azon szándékukat, hogy a felismert és korábban deklarált kölcsönös érdekek alapján együttes tevékenységet folytatnak jelen megállapodásba foglalt valamennyi szakterület fejlesztése érdekében.

A Tisza-vízgyűjtő területén élők közös problémáinak, az összehangolt vízkészlet-gazdálkodás szükségességének, valamint az éghajlatváltozás és ennek társadalmi-gazdasági következményeinek fontosságát figyelembe véve a Felek a következőkben állapodnak meg, amelynek részletekeit a melléklet tartalmazza.

cikkely

A térség gazdasági felzárkózásának előmozdítása érdekében szükséges az összehangolt befektetés-ösztönzési gyakorlat és a vonzó üzleti környezet kialakítása. Ezen belül kiemelkedő a hatályos szabályozás és a befektetési intézményrendszer átfogó fejlesztése, az infrastrukturális háttér és a tőkevonzó-képesség bővítése. Meghatározó a helyi vállalkozások versenyképességének erősítése és együttműködésük kialakítása a foglalkoztatás növelése érdekében. A térségben kiemelkedő szerepű agrárgazdaság fejlesztésének ösztönzése külön kezelendő feladat, amelyen belül előtérbe kell helyezni a bio- és ökogazdálkodást és a helyi termékek előállítását.

cikkely

A Tisza vízgyűjtő területén elengedhetetlen a gazdasági és társadalmi kapcsolatok erősítése érdekében a belföldi és a határon átnyúló közlekedési útvonalak korszerűsítése, valamint új irányok kialakítása, továbbá Tiszán való átkelési lehetőségek bővítése. 

A Tisza belső és nemzetközi közlekedésben betöltött szerepének növelése érdekében kiemelkedő fontosságú a folyó nemzetközi vízi úttá nyilvánítása, a kerékpáros törzshálózat és a ráhordó kerékpárutak kiépítése. A térség közlekedésbiztonságának növelése és a környezeti terhelés csökkentése érdekében el kell érni a nemzetközi nehézgépjármű tranzitforgalom vasútra terelését.

cikkely

A meglévő tapasztalatok alapján széleskörű gyakorlati és koncepcionális szakmai együttműködést kell kialakítani az árvízvédelem, a biztonságos és racionális vízkészlet-gazdálkodás, az árapasztó tározók kialakítása és működtetése, valamint a vízkormányzás terén. Kiemelt cél a vízkészletek ésszerű használatának biztosítása és a vízminőség védelme. A Tisza és mellékfolyói szennyezésének megelőzése érdekében elengedhetetlen a hulladékgazdálkodás átfogó nemzetközi fejlesztése és az egységes ellenőrzési gyakorlat, valamint előrejelző- és monitoring-rendszer megvalósítása.

cikkely

Élményt kínáló turisztikai attrakciók kialakítása szükséges a térségben a meglévő vonzástényezők fejlesztésével, valamint a természeti és kulturális örökségek és lehetőségek jobb hasznosításával. A Tisza és mellékfolyói kapjanak nagyobb hangsúlyt a vízi és aktív turizmus kiépítésében. A kistáji és helyi adottságok hasznosításával sokszínű, de egyedi és összehangolt kínálat kialakításával szükséges a turizmus gazdasági és foglalkoztatási szerepét erősíteni.

cikkely

A közös cselekvés kereteként „Tisza Ökorégió” európai területi társulás /EGTC/ alapítása célszerű, amely előkészítésének, a szükséges dokumentáció és jóváhagyások beszerzésének, valamint az alapítás határidejének a Felek 2018. december 31-át szabják meg. A létrejövő EGTC-ben a részvétel önkéntes, ezt más hasonló szervezettel való együttműködés is pótolhatja. A társulásban megfigyelői státusz betöltésével is részt lehet venni. 

cikkely

Az együttműködés ténylegessé és mindennapivá válásának érdekében a térség köz-, üzleti- és civil szervezetei közötti kapcsolat elmélyítésének ösztönzése, kiemelten a Tisza-menti települések összefogásának támogatása.

cikkely

Ezt az együttműködési megállapodást a Felek határozott időre, 2023. december 31-ig, a 2014-2020 közötti európai uniós programozási ciklus elszámolhatósági időszakának lezárásáig kötik, és az aláírás napján lép életbe. A Felek egyúttal megállapodnak abban, hogy amennyiben az EGTC a kijelölt határidőre megalakul, azzal az Együttműködési Megállapodás hatályát veszti. A megállapodást bármely fél írásban felmondhatja három hónappal a felmondás hatályba lépését megelőzően.
Aláírva Szolnokon, 2016. …………..–án tizenkét eredeti példányban magyar, szerb, román, ukrán és szlovák nyelven. 





…………………………………..				................................................
Zachariaš István						Mihajlo Rivisz
Kassa Megyei Önkormányzat alelnöke			Kárpátalja Megyei Tanács elnöke


……………………………………				………………………………….
Zamfir Ciceu							Adrian Ştef
Máramaros Megyei Tanács elnöke				Szatmár Megyei Tanács elnöke


…………………………………….				…………………………………
Pásztor István							Rideg László
Vajdaság Autonóm Tartomány 				Bács-Kiskun Megyei
Képviselőháza elnöke						Közgyűlés elnöke


…………………………………….				………………………………….
Török Dezső							Kakas Béla			
Borsod-Abaúj-Zemplén 					Csongrád Megyei Közgyűlés
Megyei Közgyűlés elnöke				            elnöke



……………………………………				………………………………….
Pajna Zoltán							Szabó Róbert			
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés				Heves Megyei Közgyűlés
elnöke								elnöke


……………………………………				……………………………………
Kovács Sándor						Seszták Oszkár
Jász-Nagykun-Szolnok					Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Megyei Közgyűlés elnöke				            Közgyűlés elnöke






Melléklet

TERVEZETT PROJEKTEK LISTÁJA

Gazdaságfejlesztés, befektetés-ösztönzés területén:
vállalkozások és határon átnyúló gazdasági együttműködések, hálózatok erősítése (klaszterek, beszállítói hálózatok, stb), a kapcsolódó infrastruktúrák és háttér szolgáltatások fejlesztése;
	önellátást és öngondoskodást biztosító helyi termékek termelésének és piacra jutásának támogatása, különös tekintettel a jó gyakorlatok bemutatására és átadására;
	élelmiszer-feldolgozáshoz és agrár-innovációhoz kapcsolódó fejlesztések támogatása a helyi feldolgozás, valamint nagyobb, exportképes feldolgozó kapacitás erősítésén keresztül;
	az érintett országok jogi feltételrendszereit is tartalmazó régiós befektetési adatbázis létrehozása.

Közlekedés területén:
meglévő határátkelők fejlesztése, újak építése;
határkikötők fejlesztése;
áru- és személyforgalmi kikötők valamint turisztikai célú kishajó-kikötők infrastrukturális létesítése és fejlesztése;
EuroVelo 11 kerékpárhálózat hiányzó szakaszainak és a legfontosabb ráhordó kerékpárutak kiépítése;
határon átnyúló kerékpárutak kiépítése;
a Tiszán való átkelési lehetőségek fejlesztése érdekében kompok, közúti és vasúti hidak, révek építése illetve felújítása;
nagytérségi transznacionális közlekedési hálózatok fejlesztése.

3. Vízügyi és környezetvédelmi együttműködés területén:
a klímaváltozás hatásának mérséklése és a vízvisszatartás biztosítása érdekében vízlépcsők építése lehetőségének vizsgálata a meglévő tapasztalatok alapján;
árvízi kockázatkezelési tervek kidolgozása a teljes vízgyűjtőn;
racionális vízkészlet-gazdálkodás kialakítása;
vízgyűjtő szintű előrejelző és monitoring rendszer fejlesztése, korszerűsítése;
katasztrófavédelmi rendszer fejlesztése és tevékenységének nemzetközi összehangolása;
légszennyezési monitoring kialakítása és összehangolása; 
térségi hulladékrendszerek tevékenységének összehangolása;
kezeletlen szennyvizek Tiszába és mellékfolyóiba kerülésének fokozatos kiküszöbölése;
határon átnyúló védett területek létrehozásának ösztönzése. 

4. Turizmus területén:
turisztikai célú hajózás, valamint a parti infrastruktúra kiépítése és fejlesztése;
szálláshelyek és vendéglátó egységek együttműködésének kialakítása;
természeti örökség védelme, ökoturisztikai fejlesztések; 
Tisza-menti turisztikai célú kerékpárutak kiépítése illetve fejlesztése; 
tematikus utak kiépítése;
	falusi-, szabadidős, horgász-, lovas-, gasztroturizmus fejlesztése.


napirendi pont
„A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása”


Pajna Zoltán
Kéri a közgyűlés tagjait tegyék meg hozzászólásaikat. Megállapítja, hogy hozzászólás, javaslat nincs.

Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratáról szóló határozati javaslatot, amit a közgyűlés 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza:

32/2016. (IV. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának IV. Fejezet 2. pontjában meghatározottak alapján: 

1./ elfogadja a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány határozati javaslat mellékletét képező egységes szerkezetű alapító okiratát a benne foglalt módosításokkal együtt.

2./ Felhatalmazza elnökét a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, illetve annak a bíróság által a változás-bejegyzési eljárásban előírt esetleges további módosítása aláírására. 

Végrehajtásért felelős: 	Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
Határidő: 	2016. június 30.

















A 32/2016. (IV. 1.) MÖK határozat melléklete
file_0.jpg

file_1.wmf

file_2.jpg

file_3.wmf

file_4.jpg

file_5.wmf

file_6.jpg

file_7.wmf

file_8.jpg

file_9.wmf

file_10.jpg

file_11.wmf

file_12.jpg

file_13.wmf

file_14.jpg

file_15.wmf

file_16.jpg

file_17.wmf

file_18.jpg

file_19.wmf

file_20.jpg

file_21.wmf

file_22.jpg

file_23.wmf

file_24.jpg

file_25.wmf

file_26.jpg

file_27.wmf

file_28.jpg

file_29.wmf

file_30.jpg

file_31.wmf

file_32.jpg

file_33.wmf

file_34.jpg

file_35.wmf

file_36.jpg

file_37.wmf

file_38.jpg

file_39.wmf

file_40.jpg

file_41.wmf

file_42.jpg

file_43.wmf



Különfélék
Nagy Zsolt
Ha a megye gazdasági helyzetéről szeretnének képet kapni, akkor célszerűnek tartotta volna, ha az iparkamara mellett az agrárkamara képviselői is részt vettek volna az ülésen. Mivel nem voltak jelen, így a szakképzés helyzetéről sem kaptak teljes képet.

Pajna Zoltán
Az agrárkamarával szintén jó az együttműködésük a későbbiekben velük is terveznek egy ülést, melyen átfogó tájékoztatást kapnának.

Bernáth László
Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a tegnapi nap folyamán döntött a bizottság által kiírt két pályázati felhívásra beérkezett pályázatokról. Mind a kulturális, mind a sport témában beérkezett pályázatok közül 20-20 szervezetet támogat a bizottság 50-50 E Ft összegben.

Pajna Zoltán
Megköszöni, hogy lehetőséget kaptak a kihelyezett ülés megtartására, valamint tájékoztatja a közgyűlést, hogy a közgyűlés következő munkaülésére várhatóan 2016. május 6-án (péntek) kerül sor. Megköszöni az ülésen való részvételt, az ülést 13. 20-kor bezárja.


Készült: Debrecen, 2016. április 12.

Dr. Dobi Csaba
jegyző
Pajna Zoltán
a megyei közgyűlés elnöke


