Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1922-4/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2018. december 10. napján
16:15 órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
1.
2.
3.
4.
5.

Aros János
Bánné dr. Gál Boglárka
Budai Erzsébet
Dr. Csiba Gábor Tamás
Csiger Lajos

6.
7.
8.
9.
10.

Demkó Dóra
Lukács András
Marton Péter
Pap Zsolt
Szabó Gergely

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Szabó Roland
Szamosvölgyi Péter István
Szeles András
Tamás Barnabás László
Török Dezső
Vadnai Zoltán Géza

Távol: Balla Gergő, Bíró László, Hocza Tamás, Jámbor Márk István, Janiczak Dávid,
Káli Sándor, Miklós Árpád, Nyeste László, Pasztorniczky István, Szalai Szabolcs,
Szegedi Judit Katalin, Szűcs Erika, Vécsi István
Meghívottak:
A. Országgyűlési képviselők
1. Csöbör Katalin
2. Hubay György
3. Riz Gábor
4. Demeter Zoltán
5. Dr. Hörcsik Richárd
6. Koncz Ferenc
7. Tállai András
8. Juhász Péter
9. Dr. Varga László
B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
1. főigazgató
C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
1. Dr. Kriza Ákos polgármester
D. napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
E. az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek képviselői
1. Miskolci Törvényszék
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség

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

nem
nem
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3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
F. a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
1. Stumpf Andrásné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. Barna Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Roma
Önkormányzat elnöke
3. Szónoczki Mária, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Ruszin Önkormányzat elnöke
4. Repka Antalné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák
Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
G. a sajtó képviselői
1. Észak-Magyarország
2. Európa Rádió
3. Irány TV
4. KULCS Magazin
5. Magyar Nemzet
6. MIKOM Kft.
7. MTI
8. Putnok Városi TV
9. Rádió M
10. RTL Klub
11. Szent István Rádió
12. TV2
13. Zemplén TV
14. Sajómente hírportál
15. Szuperinfó
16. Globo TV

nem
nem
nem
nem
nem

nem
nem
nem
igen
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
nem
nem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Dr. Sáfrány Borbála osztályvezető, Bánkuti Eszter
osztályvezető,
Simon
Gáborné
informatikus,
Szigeti-Molnár
Krisztina
jegyzőkönyvvezető.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelettel köszöntöm a
Közgyűlés megjelent tagjait, meghívott vendégeinket, valamint a Hivatal részéről
megjelent munkatársakat!
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlése határozatképes, mivel a 29 megyei önkormányzati
képviselőből 16 fő van jelen, ülésünket megnyitom. Kérem, szíveskedjenek pultjaikat
bekapcsolni. Jelenléti szavazást kérek. Kérem, szíveskedjenek megnyomni az igen
gombot.
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Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 16
megyei önkormányzati képviselő van jelen
a teremben.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Két képviselőtársunk, Káli Sándor és Szalai
Szabolcs képviselőtársunk jelezték a mai nap folyamán, hogy nem vesznek részt
ülésünkön, a többi képviselőtársam nem jelezte a mai hiányzását. A kiküldött
meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a Közgyűlés napirendjére, így
a következő napirend elfogadását javaslom:
1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata képviselő-testületének a
környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos
állásfoglalás kialakítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
2. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira
benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a döntés-előkészítő bizottság
(DEB) által meghozott döntések elfogadására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
3. Egyebek
Megkérdezem, hogy a Közgyűlés tagjai részéről van-e más, vagy egyéb módosító
napirendi javaslat. Amennyiben van, kérem, szíveskedjenek azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
A javaslatról a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a napirendi javaslat elfogadásáról.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 16 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a napirendet
elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
65/2018. (XII. 10.) határozata
Tárgy:
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Önkormányzat
2018. december 10-ei ülése napirendjének megállapítása

Közgyűlése

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. december 10-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata képviselő-testületének a
környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos
állásfoglalás kialakítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
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2. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira
benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a döntés-előkészítő bizottság
(DEB) által meghozott döntések elfogadására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
3. Egyebek

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint a Közgyűlés zárt
ülést rendelhet el a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat
vagy más érintett üzleti érdeket sértené.
Javaslom, hogy a 2. napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történjen, ami nem más, mint
a TOP határozatoknak a jóváhagyása, amik visszamutatásra várnak. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a zárt ülés elrendeléséről, amelyhez minősített többség
szükséges.
Megállapítom, hogy 16 igen, 0 nem és 0
tartózkodással a Közgyűlés a zárt ülést
elrendelte.

1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata képviselő-testületének a
környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos
állásfoglalás kialakítására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést
ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés.
Tiszaújváros Önkormányzatának jegyzője elkészítette a Tiszaújváros Város
Önkormányzata Képviselő-testületének – nyilván még nem ismert számú önkormányzati rendelete a környezetvédelemről megnevezésű rendelet tervezetet és
azt megküldte a Közgyűlés részére.
A rendelet-tervezet áttekintését követően megállapítható, hogy az abban foglaltak
illeszkednek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi Programja 20172022, és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Klímastratégia 2018-2030 című
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dokumentumokban a környezet védelmével kapcsolatban megfogalmazott
elvárásokhoz.
A rendelet tervezetet összevetettük az előterjesztésben felsorolt stratégiai
dokumentumokkal is. Annak érdekében, hogy a rendelet tervezet még hatékonyabban
szolgálja a település környezetvédelmét a határozati javaslatban foglalt állásfoglalás
kialakítására tettünk javaslatot.
Mindezeknek elfogadását kérjük a tisztelt Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. A javaslatot bizottságok nem
véleményezték.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 16 igen,
0 nem, 0 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
66/2018. (XII. 10.) határozata
Tárgy: állásfoglalás Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a
tárgyban megjelölt előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyűlés a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörében eljárva
akként foglal állást, hogy javasolja a Tiszaújváros Város Önkormányzatának
jegyzője által megküldött „Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2018. (….) önkormányzati rendelete a környeztvédelemről”
megnevezésű rendelet megalkotását, mert az álláspontja szerint megfelelően
szolgálja Tisazújváros környezetének védelmét, a környezet terhelésének és
szennyezésének csökkentését.
2. A Közgyűlés az 1. pontban megjelölt rendelet-tervezettel kapcsolatban a
következő javaslatokat fogalmazza meg:
2.1. A rendelet-tervezet 1. § (1) bekezdésében kerüljön rögzítésre a
Környezetvédelmi Alap forrása és annak nagysága.
2.2. A rendelet-tervezet 1. § (2) bekezdését javasoljuk kiegészíteni a következő
j) ponttal: „j) a lakossági környezetvédelmi tudat- és szemléletformálást
elősegítő rendezvények, kiadványok”.
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2.3.

2.4.
2.5.

A rendelet-tervezet „2. A levegő tisztaságának védelme” fejezetben
javasoljuk annak megfogalmazását, hogy
- a növényi hulladék (falomb, kaszálék, nyesedék, növény szára, gyökere
és egyéb növényi maradványok) ártalmatlanítását elsődlegesen
komposztálással kell elvégezni, másodlagosan megfelelő gyűjtőhelyre
(pl. hulladékudvarba) történő szállítással, és csak végső esetben
égetéssel;
- az avar és kerti hulladék égetéséhez nem használható benzin, olaj, vagy
más vegyi adalékanyag, illetve, hogy az égetendő növényi hulladék
nem tartalmazhat ipari eredetű, kommunális, vagy veszélyes hulladékot,
műanyagot, gumit, vegyszert, festéket;
- milyen szabályok vonatkoznak a szabadtéri sütéshez, főzéshez
szükséges tűzgyújtásra.
A rendelet-tervezet „3. A víz minőségének védelme” fejezetben
részletesebb szabályozást javaslunk.
A rendelet-tervezetben indokolt a zaj elleni védelem helyi szabályairól
történő rendelkezés, pl.: a közterületi rendezvények zajkibocsátása, a
hangreklámok működtetése, a magánszemélyek háztartási igényeit
kielégítő, zajjal járó tevékenységek tárgykörben.

3. A Közgyűlés felkéri főjegyzőjét, hogy jelen határozatát Tiszaújváros Város
Önkormányzatának jegyzője részére küldje meg.
Felelős:
Határidő:

dr. Kovács János, a Közgyűlés főjegyzője
azonnal

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Zárt ülés formájában folytatjuk a munkát.
Zárt ülést követően

3. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy 2019. január 1jével a megyei önkormányzatok kötelezően csatlakoznak az ún. ASP rendszerhez.
A csatlakozás előkészítése a Magyar Államkincstár és a Megyei Önkormányzat
részéről már hónapok óta folyamatban van. A csatlakozás előkészítésében a következő
feladat a Szolgáltatási szerződés megkötése, amely a csatlakozás alapdokumentuma és
2018. december 15-éig kell aláírnunk.
A Közgyűlés tagjainak kiosztásra került egy rövid tájékoztató a megyei önkormányzat
önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozásáról.
A polgármesterek tudják, hisz ők már bent vannak ebben a rendszerben. A megyei
önkormányzatok az utolsók, akik csatlakoznak ehhez a rendszerhez az
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önkormányzatok közül és most már teljes körű lesz Magyarország tekintetében az ASP
használata.
Kérdezem a Közgyűlés tagjait, kérdés felvetés van-e.
Nem látok jelentkezőt.
Kívánok a közgyűlés tagjainak áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket.
Ezennel a mai közgyűlést bezárom.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke

