
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei 10.00 
órakor kezdődő nyilvános üléséről, a Megyeháza Árpád termében. 
Jelen van 23 fő közgyűlési tag a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint. 
 

 Testületi névsor:   
 Képviselő Jelenlét Képviselőcsoport 

1.  Aba-Horváth István igen FIDESZ-KDNP 

2.  Berényi András igen FIDESZ-KDNP 

3.  Bernáth László nem FIDESZ-KDNP 

4.  Biró László igen JOBBIK 

5.  Bodó Sándor igen FIDESZ-KDNP 

6.  Buczkó József igen FIDESZ-KDNP 

7.  Bulcsú László igen FIDESZ-KDNP 

8.  Csige Tamás igen MSZP 

9.  Jantyik Zsolt igen FIDESZ-KDNP 

10.  Kocsis Róbert igen FIDESZ-KDNP 

11.  Kocsis Zsolt igen JOBBIK 

12.  Kovács Zoltán nem FIDESZ-KDNP 

13.  Kövér Mihály igen MSZP 

14.  Kövér Mónika igen MSZP 

15.  Máthé Attila Gyula igen FIDESZ-KDNP 

16.  Ménes Andrea igen FIDESZ-KDNP 

17.  Muraközi István igen FIDESZ-KDNP 

18.  Pálfi Zoltán igen JOBBIK 

19.  Postáné Kecskés Ilona igen FIDESZ-KDNP 

20.  Rigán István igen JOBBIK 

21.  Sőrés István igen FIDESZ-KDNP 

22.  Tasi Sándor igen FIDESZ-KDNP 

23.  Timár Zoltán igen FIDESZ-KDNP 

24.  Tóth József igen MSZP 

25.  Vigh József igen JOBBIK 
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Bodó Sándor 
Köszönti a megjelent megyei közgyűlési tagokat, a meghívott vendégeket. Meghívottként jelen 
vannak: Dr. Lipták János jegyző, a megyei aljegyző, a megyei önkormányzat hivatalának 
osztályvezetői. Megállapítja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
határozatképes, mert a 25 megyei közgyűlési tagból 23 tag van jelen. Az ülést megnyitja.  
 
Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak és 
póttagjainak megválasztásáról szóló 1. napirendi pontot az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja 
alapján zárt ülésen kell megtárgyalni. Erre tekintettel javasolja, hogy ezen előterjesztés utolsó 
napirendként kerüljön megtárgyalásra. 
 
Szavazásra teszi fel a módosított napirendet. 

 
Száma: 14.08.15/0/0/A/KT 
Ideje: 2014. augusztus 15 10:10  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 100.00 92.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 23 100.00 92.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   8.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
148/2014. (VIII. 15.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. augusztus 15-ei ülése napirendjét a 
következők szerint fogadja el: 

1. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Program 
véleményezésére 

2. Előterjesztés a Tisza Tó Térségi Területfejlesztési Program véleményezésére 

3. Előterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt hazai 
decentralizált forrásra kötött támogatási szerződést érintő döntésre 

4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak és 
póttagjainak megválasztására (zárt ülés)  

Különfélék 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2014. augusztus 15. 
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1. napirendi pont 
 

„Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Program 
véleményezésére” 

 
 
Bodó Sándor 
Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét. 
 

Bizottsági vélemény 
 
 

Ménes Andrea 
A Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja. A program 
a jogszabályoknak megfelelően készült, kiegészítő javaslatuk az oktatás, a közlekedésfejlesztés, 
valamint a turizmus területén való együttműködésre irányul. 
 

Hozzászólások 
 

 
Tóth József 
A közlekedés mindenre hatással van, ezért a közlekedés fejlesztése rendkívül fontos annak 
ellenére, hogy az autópálya, valamint a 35-ös út fejlesztése már megvalósult. Hiányzik azonban 
az egységes kerékpárút fejlesztése. A megye érdekeit szolgálja, ha a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Fejlesztési Programban nevesítik a kerékpárút kiépítését. Kéri, hogy a határozati 
javaslatot egészítsék ki a Polgár-Tiszaújváros közötti kerékpárút megépítésére vonatkozó 
javaslattal. 
 
Ménes Andrea 
A bizottság tagjainak többségének az volt a véleménye, hogy a kerékpárút fejlesztését 
tartalmazza a program, ezért valószínű, hogy a kerékpárút érintett szakaszának fejlesztésével 
számolnak a szomszéd megye szakemberei is. Korábban sem az volt a gyakorlat, hogy egy-egy 
település érdekeit kiemeljék, hanem az, hogy a fejlesztések egészét véleményezzék. 
 
Csige Tamás 
A Hajdú-Bihar megyei Fejlesztési Programban nevesítették az adott kerékpárút fejlesztését, most 
az a javaslat, hogy a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei programban is nevesítsék. Fontos, hogy a 
két megye programja illeszkedjék egymáshoz.  
 
Ménes Andrea 
A határozati javaslat két pontjában is szerepel a kerékpárút fejlesztésének szándéka, ezért 
véleménye szerint ez lefedi az elhangzottakat. 
 
Csige Tamás 
Fontosnak tartja, hogy konkrétan nevesítsék, melyik szakasz fejlesztését javasolják.  
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Bodó Sándor 
A kerékpárút fejlesztésének jogosságát nem kérdőjelezi meg, ezért levélben fogja megkeresni a 
borsodi közgyűlés elnökét, hogy pontosítsák, ez a másfél kilométeres kerékpárút szakasz miért 
nem került nevesítésre. Véleménye szerint csupán adminisztrációs hibáról lehet szó. A módosító 
javaslatot ezért nem támogatja. 
 
Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, miszerint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Fejlesztési Programban nevesítsék, a Tiszaújváros-polgár közötti kerékpárszakasz 
fejlesztését. 
 
Száma: 14.08.15/1/0/A/KT 
Ideje: 2014. augusztus 15 10:32  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elutasítva 
Minősített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 9 39.13 36.00 
Nem 9 39.13 36.00 
Tartózkodik 5 21.74 20.00 
Szavazott 23 100.00 92.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   8.00 
Összesen 25   100.00 
 
A közgyűlés a módosító javaslatot nem fogadja el. 
 
Szavazásra teszi fel a területfejlesztési program véleményezéséről szóló eredeti határozati 
javaslatot. 
 
Száma: 14.08.15/1/0/A/KT 
Ideje: 2014. augusztus 15 10:33  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 100.00 92.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 23 100.00 92.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   8.00 
Összesen 25   100.00 
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149/2014. (VIII. 15.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztési koncepció, a 
területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint 
illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 
szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdése alapján, a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program – Operatív 
részprogram és Területi Hatásvizsgálat” elnevezésű dokumentumban foglaltakkal egyetért, azzal 
hogy az alábbi területek kapcsán a mindkét megyét érintő fejlesztések figyelembe vételét 
javasolja: 
 
Együttműködés a gazdaság és oktatás területén:  

• A felsőoktatás és K+F területeken az együttműködések további erősítése a két megye, 
illetve a két megyeszékhely, Debrecen és Miskolc viszonylatában indokolt (különösen a 
gazdaság igényeire, piaci kihívásokra rugalmasan reagáló képzési, szakképzési rendszer 
megyei intézkedés esetében) 

Együttműködés a közlekedési fejlesztések területén: 
• A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 
• A kerékpárutak összehangolt megépítése 

Együttműködés a turizmus területén: 
• Tisza-tó ökoturisztikai programkínálatának fejlesztése 
• kerékpáros turizmus infrastrukturális feltételeinek kiépítése 

Együttműködés a környezeti állapot és környezetbiztonság javítása területén: 
• ár- és belvízvédelem 
• víztározás 
• hulladékgazdálkodás 
• természeti, táji és kulturális örökség megóvása – Hortobágyi Nemzeti Park 

 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés véleményét küldje meg a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Önkormányzat számára. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2014. augusztus 25. 
 
 

2. napirendi pont 
 

„Előterjesztés a Tisza Tó Térségi Területfejlesztési Program véleményezésére” 
 
 

Bodó Sándor 
Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét. 
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Bizottsági vélemény 
 

Ménes Andrea 
A Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja. 
 
 
Bodó Sándor 
Szavazásra teszi fel a Tisza Tó Térségi Területfejlesztési Program véleményezéséről szóló 
határozati javaslatot. 

 
Száma: 14.08.15/2/0/A/KT 
Ideje: 2014. augusztus 15 10:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 100.00 92.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 23 100.00 92.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   8.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
150/2014. (VIII. 15.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztési koncepció, a 
területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint 
illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 
szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 18. §-a alapján, a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés ad) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva a „Tisza Tó Térségi Területfejlesztési Program” elnevezésű dokumentumban 
foglaltakkal egyetért, az alábbi észrevételekkel: 
 

• A Program a dokumentumban következetesen alkalmazza a kistérségek rendszerét, mely 
azonban a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
értelmében már nem releváns, indokolt ezért a kistérségek helyett a járási adatok és 
térkategóriák használata a dokumentum teljes egészében. 

• A dokumentumban található táblázatok egy része nem a legfrissebb adatokat dolgozza fel 
(pl. kistérségek fejlettségi indexére vonatkozó táblázat a 29. oldalon). Ezeket egyrészt 
indokolt járási alapon megvizsgálni, másrészt 2008-nál frissebb adatokat megjeleníteni. 

• A jelenlegi helyzet bemutatása során (28-88 o.) bizonyos témakörök kapcsán bemutatásra 
kerülnek az eddigi fejlesztések a 2007-2013-as időszakban, azonban vannak olyan 
témakörök, melyek kapcsán az eddigi fejlesztések nem kerültek megjelenítésre egyre 
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növekvő jelentőségük ellenére, pl. turizmus. Indokolt ezért a programterületre 
vonatkozóan teljes körűen feldogozni az eddigi fejlesztéseket, és azok eredményeit 
(gazdaságfejlesztés, turizmus, közlekedésfejlesztések, településfejlesztések, Leader 
programok, stb). 

• A stratégiai fejlesztési irányok (164. oldaltól) számos olyan információt tartalmaznak, 
melyek inkább a Történeti áttekintés, és a Tisza-tó térség jelenlegi helyzetének értékelése 
című fejezetrészekre tartozik (pl. statisztikai adatok, leíró részek, helyzetfeltáró részek, 
stb.). A fejlesztési irányok fejezet ezzel szemben inkább a célrendszer szintű kapcsolatok, 
és meghatározások bemutatását kell, hogy szolgálja, valamint inkább jövőbe tekintő 
jellegűnek kell lennie, indokolt ezért a fejezet újragondolása. 

• A belső koherencia érdekében indokolt a stratégiai fejlesztési irányok leíró részeinél 
alkalmazni a Célpiramisban (5. sz. függelék) alkalmazott számkódozást, és annak 
megfelelően bemutatni a prioritásokat, specifikus célokat. 

• Indokolt volna a prioritások összefoglaló jellegű felsorolása a vonatkozó stratégiai 
fejlesztési irányokat bemutató alfejezetek elején bemutatásának az elején. 

• A projektlistát (408. o.) indokolt tovább bővíteni, fejleszteni, pl. árvízvédelmi célokat is 
szolgáló ártéri energetikai célú biomassza gazdálkodás. 

 
A közgyűlés az alábbi területek kapcsán a megyét érintő fejlesztések figyelembe vételét 
javasolja: 
 
Együttműködés a gazdasági fejlesztések területén: 
 

• agrárgazdaság 

• turizmus 

• energetika 

Együttműködés a közlekedési fejlesztések területén: 
 

• a kerékpárutak összehangolt megépítése 

• közúti közlekedés 

Együttműködés a környezeti állapot és környezetbiztonság javítása területén: 
 

• termálvíz hasznosítás 

• természeti, táji és kulturális örökség megóvása 

 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés véleményét küldje meg a Tisza-tó Térségi 
Fejlesztési Tanács számára. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2014. augusztus 25. 
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3. napirendi pont 
 

„Előterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt hazai 
decentralizált forrásra kötött támogatási szerződést érintő döntésre” 

 
Bodó Sándor 
Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét. 
 
 

Bizottsági vélemény 
 

Ménes Andrea 
A Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja. 
 
 
Bodó Sándor 
Szavazásra teszi fel az ÉARFT határozatának módosításáról szóló határozati javaslatot. 

 
Száma: 14.08.15/3/0/A/KT 
Ideje: 2014. augusztus 15 10:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Minősített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 23 100.00 92.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 23 100.00 92.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   8.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
151/2014. (VIII. 15.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács jogutódja, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a NAGÉV Ipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „Munkahelyteremtő és megőrző beruházás” című 
TTFC/EA/0900034/2003 számú támogatási szerződése tárgyában hozott 141/2011. (V.27.) 
ÉARFT számú határozatának a pályázati biztosíték felszabadításáról szóló bekezdése helyébe a 
következő szöveg kerül: 
 
„A támogatási szerződés 4. számú mellékletében a 2004. április 28-án kelt 43212/746/2004 
ügyszámú, és a 2006. július 17-én kelt K43212/1084/2006 ügyszámú, 72981 MOKK azonosító 
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számú ingójelzálog-szerződésekben szereplő ingóságokra bejegyzett jelzálogjog ranghely-
fenntartás nélkül törölhető.” 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon az ingó jelzálogjog törléséről.  
 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2014. augusztus 31. 
 
 

4. napirendi pont 
 

„Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 
megválasztására” 

 
Bodó Sándor 
Elrendeli a zárt ülést. 

 
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 
 
 

Különfélék 
 

Bodó Sándor 
Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a következő ülés várható időpontja: 2014. szeptember 19. 
(péntek). 
 
 
 
Készült: Debrecen, 2014. augusztus 19. 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Lipták János 
jegyző 

Bodó Sándor 
a megyei közgyűlés elnöke 

 
 
 
 


