Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1737-4/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2019. május 15. napján 15:45
órakor tartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Megyeháza Díszterme.
Jelen lévő képviselők az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint:
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között 01.
sorszám alatt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aros János
Bánné dr. Gál Boglárka
Budai Erzsébet
Dr. Csiba Gábor Tamás
Csiger Lajos
Demkó Dóra
Jámbor Márk
Káli Sándor

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

Lukács András
Marton Péter
Nyeste László
Pap Zsolt
Szabó Gergely
Szabó Roland
Szalai Szabolcs

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

Szamosvölgyi Péter István
Szegedi Judit Katalin
Szeles András
Tamás Barnabás László
Török Dezső
Vadnai Zoltán Géza
Vécsi István

Távol: Balla Gergő, Bíró László, Hocza Tamás Attila, Janiczak Dávid, Miklós Árpád,
Pasztorniczky István, Szűcs Erika Mária
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. Dr. Gerőcs-Tóth Andrea 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
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

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

nem
nem
nem
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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. MIKOM Kft.
6. MTI
7. Putnok Városi TV
8. Rádió M
9. RTL Klub
10. Szent István Rádió
11. TV2
12. Zemplén TV
13. Sajómente hírportál
14. Szuperinfó
15. Globo TV

nem
nem
nem
nem

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

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző, Dr. Sáfrány
Borbála osztályvezető, Bánkuti Eszter osztályvezető, Mácsai Mónika Melinda
pénzügyi csoportvezető, 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 Képviselőtársaim. Javaslom, kezdjük meg
mai rendkívüli közgyűlésünket. Tisztelettel köszöntöm a Közgyűlés megjelent tagjait,
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 21 fő van jelen, ülésünket megnyitom. Jelenléti szavazást kérek.
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Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 21
önkormányzati képviselő van jelen a
teremben. A közgyűlésünket megnyitom.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Három képviselőtársam írásban is jelezte, hogy a
mai nap folyamán nem tud részt venni a közgyűlésünkön. Pasztorniczky István
képviselő úr, Szűcs Erika képviselő asszony és Janiczak Dávid képviselő urak jelezték,
hogy a mai nap folyamán nem tudnak részt venni.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a Közgyűlés
napirendjére, azzal a kiegészítéssel, hogy 2. napirendként javaslom megtárgyalni a
„Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat
benyújtására” című előterjesztést. Az előterjesztés a Közgyűlés tagjainak kiosztásra
került.
Mindezek alapján a mai ülésre a következő napirend elfogadását javaslom:
1. 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
2. Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat
benyújtására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
3. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérdezem a Közgyűlés tagjait, amennyiben a
napirendhez van kérdés, javaslat, azt legyenek szívesek megtenni.
Nem látok jelentkezőt.
A javaslatról a közgyűlés egyszerű többséggel határoz.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendi javaslat elfogadásáról.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 22 igen, 0 nem és 0
tartózkodással a napirendi javaslatot
elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
20/2019. (V. 15.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. május 15.-ei
ülése napirendjének megállapítása
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. május 15.-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. 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
2. Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat
benyújtására
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 érdekét sértené. Javaslom, hogy az 1. napirendi pont tárgyalása
zárt ülésen történjen, amely a „Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program felhívásaira benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a döntéselőkészítő bizottság (DEB) által meghozott döntések elfogadására” című előterjesztés.
Kérem, hogy szíveskedjenek szavazni a zárt ülés elrendeléséről, amelyhez minősített
többség szükséges.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 21
igen, 0 nem és 1 tartózkodással a
Közgyűlés a zárt ülés elrendeléséről
döntött.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Zárt üléssel folytatjuk munkánkat.

Zárt ülést követően

2. Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat
benyújtására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi, megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Felkérem Főjegyző urat az előterjesztést ismertetni
szíveskedjen.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés. A
központi költségvetésről szóló törvény szerint a belügyminiszter pályázatot írt ki a
megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására, 2019. évben az erre rendelkezésre
álló keret 300 millió forint. Ezen összegű előirányzat szolgál a megyei
önkormányzatok 2019. évi váratlan kiadásainak támogatására bevételeik
figyelembevételével.
A megyei önkormányzati támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő
költségvetési támogatás formájában pályázható, illetve nyújtható és felhasználása
meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető.
Az önkormányzat által igényelni szándékozott támogatás célja:
A határon átnyúló, multinacionális és regionális együttműködés erősítése,
elsősorban projektek, programok által. Nemzetközi szervezetekben való részvétel
tagdíja.
Az év második felében történő önkormányzati választások alkalmával újonnan
megválasztott Közgyűlési tagok részére laptopok beszerzése.
Összesen 19.500 ezer Ft összegben. Ennek elfogadását kérjük a tisztelt Közgyűléstől.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: 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 22 igen,
0 nem és 0 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta. Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
22/2019. (V. 15.) határozata
Tárgy: Pályázat benyújtása megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtására vonatkozó
javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 7. pontja, valamint a belügyminiszter által
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kiírt pályázat alapján a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázatot
nyújt be
19.500 e Ft,
azaz Tizenkilencmillió-ötszázezer forint
vissza nem térítendő támogatás
elnyerése érdekében.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 1. pontban megjelölt támogatási
kérelem benyújtásával összefüggésben szükséges intézkedéseket megtegye, a hozzá
kapcsolódó jognyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja.
Felelős:
Török Dezső, a Közgyűlés elnöke
Határidő: 2019. május 31., a pályázat benyújtására
3. Egyebek

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a
Közgyűlés következő rendes ülésére a novemberi munkatervünkben foglaltaktól
eltérően, tehát 23-a helyett május 30-án kerül sor. Ezen a közgyűlésen számol be
nekünk a Kormányhivatal több olyan osztályvezetői szintről, amelyekről mi kértük a
tájékoztatást. Május 23-án a Kormányhivatalnál egy olyan munkaértekezlet lesz, ahol
részt kell venni a főosztályvezetőknek. A kérés az volt, hogy a közgyűlés 30-án
legyen, én ezt akceptáltam, így május 30-án lesz a következő közgyűlésünk. A
bizottsági ülések, pedig értelemszerűen azon a héten, 30.-a előtti napokon. Más
jelentkezőt nem látok. Köszönöm szépen a munkát. Mindenkinek jó pihenést kívánok.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke

