Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc

III-1632-4/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2020. február 27. napján 9:30
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.

Bánné dr. Gál Boglárka
Bíró László
Budai Erzsébet
Dr. Csuzda Gábor
Farkas Péter Barnabás
Hajdu Hajnalka
Kiss Sándor
Knopp Richárd

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

Köteles László
Majoros László Ferenc
Marton Péter
Nagy-Korsa Judit Anna
Dr. Solymosi András János
Szabó Gergyely
Szalai Szabolcs

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

Szamosvölgyi Péter István
Szeles András
Dr. Szemán Ákos Gyula
Tamás Barnabás László
Taskó József
Vadnai Zoltán Géza
Vaskó Ferenc

Távol: Aros János, Csiger Lajos, Gúr Nándor László, Kovács József, Kulcsár Ildikó,
Pap Zsolt, Szőcs-Józsa Zoltán
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. Veres Pál polgármester
D. napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
E. a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

megjelent
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
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1. Szebényi Gáborné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Területi
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
2. Farkas László, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Roma Területi
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
3. Szónoczki Mária, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ruszin Területi
Nemzetiségi Önkormányzat
4. Veresné Gergely Angéla, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák
Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
F. a sajtó képviselői
1. Észak-Magyarország
2. Európa Rádió
3. Irány TV
4. KULCS Magazin
5. MIKOM Kft.
6. MTI
7. Putnok Városi TV
8. Rádió M
9. RTL Klub
10. Szent István Rádió
11. TV2
12. Zemplén TV
13. Sajómente hírportál
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:
Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző, Balla Éva osztályvezető, Dr. Sáfrány Borbála
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.
Bánné dr. Gál Boglárka, 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 BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatképes, mivel 29
önkormányzati képviselőből 22 jelen van, az ülést megnyitom. 7 fő jelezte, hogy nem
vesz részt az ülésen, akik a következők: Aros János, Csiger Lajos, Gúr Nándor, Kulcsár
Ildikó, Pap Zsolt, Szőcs-Józsa Zoltán és Kovács József.
Kérem, szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni. Jelenléti szavazást kérek. Kérem,
szíveskedjenek megnyomni az igen gombot.
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Köszönöm . Megállapítom, hogy 22 megyei
önkormányzati képviselő jelen van a
teremben.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke A kiküldött meghívóban és a meghívó
kiegészítésben foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a Közgyűlés napirendjére.
Megkérdezem a Közgyűlés tagjai részéről egyéb napirendi javaslat van-e?
Nincs.
A javaslatról a Közgyűlés egyszerű többséggel határoz. Kérem, szíveskedjenek szavazni
a napirendi javaslat elfogadásáról.
Köszönöm. Megállapítom, hogy 22 igen, 0
nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta a
Közgyűlés a napirendi javaslatot.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
15/2020. (II. 27.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. február 27.-ei
ülése napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. február 27.-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) döntési
javaslataival történő egyetértésre
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke
2. Javaslat a Nemzeti Klímavédelmi Szövetség létrehozásában és Megyei
Klímavédelmi Pontok alapításában történő közreműködésre
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: 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 "Javaslat a
Terület-és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott támogatási
kérelmek vonatkozásában a döntés-előkészítő bizottság (DEB) döntési javaslataival
történő egyetértésre" című előterjesztés. Az e tárgyban készült előterjesztések tárgyalása
eddig is zárt ülésen történt, tekintettel arra, hogy addig, míg a pályázókat a döntésről
nem tájékoztatták, az nem nyilvános. Ezt a célt szolgálja a titoktartási nyilatkozat is.
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Kérem, hogy szíveskedjenek szavazni a zárt ülés elrendeléséről, amelyhez minősített
többség szükséges.
Köszönöm.
Megállapítom, hogy a
Közgyűlés 22 igen, 0 nem és 0 tartózkodó
szavazattal elrendelte a zárt ülést.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy
az asztalon elhelyezésre került az előterjesztés.
Felhívom a figyelmüket a Közgyűlés előző ülésén tett titoktartás nyilatkozatban
foglaltakra. Amint arra a meghívóban is utaltam, az előterjesztés azokat a pályázatokat
tartalmazza, amelyek támogatásáról a Közgyűlés az előző ülésén döntött és, amelyeket
a DEB döntését követően határozattal ismételten meg kell erősíteni a Közgyűlésnek.
Zárt ülés következik.
(Zárt ülést követően)

2. Javaslat a Nemzeti Klímavédelmi Szövetség létrehozásában és Megyei
Klímavédelmi Pontok alapításában történő közreműködésre
Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 03. sorszám alatt.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Ehhez a napirendi ponthoz
kapcsolódóan arról szeretném tájékoztatni a Közgyűlést, hogy a Megyei
Önkormányzatok Országos Szövetségének legutóbbi ülésén, február 25-én, napirendi
pontra került a megyei önkormányzatok klímakoordinációs szerepvállalásának
hangsúlyosabbá tétele. A tanácskozás eredményeként mindannyian egyetértettünk
abban, hogy a megyei önkormányzatoknak proaktív szerepet kell vállalniuk a
klímavédelemben, erősíteniük kell a koordinációs szerepüket a megyében a
klímavédelem területén dolgozók vonatkozásában, az összehangolt, eredményes
cselekvés érdekében. A MÖOSZ Közgyűlése határozatban fogalmazta meg a Nemzeti
Klímavédelmi Szövetség létrehozását február 25-én, azaz tegnapelőtt rögzítve annak
céljait. Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat aktívan vegyen részt a Nemzeti Klímavédelmi Szövetség, mint stratégiai
együttműködés megszervezésére irányuló munkában, a létrehozást megalapozó
megállapodás kidolgozásában és a lehetséges partnerek feltérképezésében. A
klímavédelem területén a megyében szerepet vállaló szervezetek, önkormányzatok
munkájának összehangolását kiemelkedően fontosnak tartom, szervezeti kereteinek
kidolgozása érdekében pedig szükségesnek tartom megvizsgálni az ún. megyei
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klímavédelmi pontok alapításának a lehetőségét. Erre vonatkozó javaslatom megjelenik
a határozati javaslatban azzal, hogy e témakörben végzett munkámról beszámolok
természetesen a testületnek.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Nagy-Korsa Judit képviselő asszonynak
adom meg a szót.
Nagy-Korsa Judit Anna: Szóval akkor nincsen klíma hiszti, mégiscsak van klíma
vészhelyzet, hogyha ilyen gyorsan intézkedni kell. Nem világos számomra, meg
szerintem többünknek sem, hogy mi a feladata a Nemzeti Klímavédelmi Szövetségnek,
de leginkább a megyei klímavédelmi pontoknak mi lesz a feladatuk. Milyen
kompetenciái lesznek, egyáltalán kerül-e valamilyen pénz a működtetésére, hogy
dönthet-e pályázatokról, tehát semmit nem lehet tudni . Ez egy tanácsadó pont lesz?
Mindenki számára elérhető, vagy olyan emberekből áll, akik kimennek településekre és
megnézik, hogy milyen környezetvédelmi problémák vannak? Valamit mondjanak már
erről, mert semmit nem tudunk.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Jelenleg kidolgozás alatt van maga a
teljes szervezeti, intézményi háttér. Természetesen kidolgozás alatt van a Megyei
Klímavédelmi Pontok alapítása is, mi a Klímavédelmi Pontok alapításának
lehetőségéről határozunk. Természetesen várjuk a javaslatokat. Azért tartottam
szükségesnek ezt a napirendet behozni, mert előreláthatólag március 12-én, tehát
március 15-e előtt kerülne létrehozásra ez a Nemzeti Klímavédelmi Szövetség a megyei
önkormányzatok alapításával. Nekünk közgyűlésünk március 26-án lesz, és úgy
gondoltam, hogy mindenképpen szükséges lenne erről tájékoztatni a Közgyűlést, bár
utólagosan is lehetőség van rá, de ha már van egyszer rendkívüli közgyűlésünk, akkor
természetesen ennek megfelelően, ezt tegyük meg . Ez egy elvi csatlakozási szándék.
Minden megyei önkormányzat szeretne részt venni a klímavédelemben a jövőt illetően.
Egységesen határoztuk el ezen szándékunkat. Azt gondolom és azt gondoljuk, hogy
fontos erről beszélni, fontos ez irányban cselekednünk, de a kidolgozása jelenleg
folyamatban van a megyei önkormányzatok bevonásával. Természetesen, hogyha
képviselő asszonynak is van javaslata, akkor várjuk a javaslatát, akár a Klímavédelmi
Pontok alapításához. Bővebbet én sem tudok mondani, amennyiben mi is kapunk
bővebb információkat és bele mélyedünk az anyagba, mondom ez egy nagyon-nagyon
friss dolog tegnapelőtt volt a MÖOSZ ülés és azért tartottam fontosnak, hogy, ha ma
lesz rendkívüli közgyűlés, akkor mindenképpen elviekben beszéljünk róla.
Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Amennyiben nincs több hozzászólás, az
előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a
határozati javaslat elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
Köszönöm.
Megállapítom,
hogy
a
közgyűlés 22 igen, 0 nem és 0 tartózkodó
szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
17/2020. (II. 27.) határozata
Tárgy: a Nemzeti Klímavédelmi Szövetség létrehozásában és Megyei Klímavédelmi
Pontok alapításában történő közreműködés
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) megtárgyalta a Nemzeti Klímavédelmi Szövetség létrehozásában és a
Megyei Klímavédelmi Pontok megalapításában történő közreműködés tárgyú javaslatot,
és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat részt
vesz a Nemzeti Klímavédelmi Szövetség megnevezésű stratégiai
együttműködésben, az erre irányuló megállapodás létrehozásában és megkötésében.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat érdekeinek figyelembe vételével tegye meg a szükséges
intézkedéseket a Nemzeti Klímavédelmi Szövetség létrehozására irányuló stratégiai
együttműködési megállapodás létrehozása érdekében, és felhatalmazza a
megállapodás aláírására.
3.

A Közgyűlés támogatja, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Megyei
Klímavédelmi Pontok kerüljenek létrehozásra. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy
vizsgálja meg a Megyei Klímavédelmi Pontok alapításának lehetőségeit.

4.

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a 2. és 3. pontban meghatározott feladatok
elvégzéséről számoljon be a Közgyűlésnek.

Felelős:
Határidő:

Bánné dr. Gál Boglárka, a Közgyűlés elnöke
azonnal, illetve a 4. pont vonatkozásában 2020. június 30.

Bánné dr. Gál Boglárka, a közgyűlés elnöke: Köszönöm mindenkinek a mai
részvételt. A Közgyűlés ülését ezennel bezárom.
Miskolc, 2020. február 27.

Szombatiné dr. Sebők Emese
aljegyző

Bánné dr. Gál Boglárka
a közgyűlés elnöke

