Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1869-6/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2016. augusztus 30. napján
15:00 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.
6.
7.

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

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Janiczak Dávid
Lukács András
Marton Péter
Miklós Árpád
Pasztorniczky István
Szabó Gergely
Szabó Roland

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

Távol:
Balla Gergő, Bíró László, Hocza Tamás Attila, Káli Sándor, Nyakó István, Nyeste
László, Szűcs Erika Mária, Vécsi István
Meghívottak:
A. Országgyűlési képviselők
1. Csöbör Katalin
2. Dr. Varga László
3. Riz Gábor
4. Demeter Zoltán
5. Hörcsik Richárd
6. Dr. Mengyi Roland
7. Tállai András
8. Egyed Zsolt
9. Gúr Nándor
B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
1. Dr. Lukács Irén főigazgató
C. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
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megjelent
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

D.

E.

F.

G.

1. Dr. Kriza Ákos polgármester
napirend szerint illetékes szervek, szervezetek vezetői
1. Lenártek András, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési
Ügynökség (meghívó szerinti 3-4. napirend)
az ágazati jogszabályokban meghatározott szervek képviselői
1. Miskolci Törvényszék, Dr. Sisák Péter
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
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. Bán Gergelyné Szónoczky Mária, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Területi Ruszin Önkormányzat elnöke
4. Repka Antalné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szlovák
Területi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
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

nem
igen

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

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

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala részéről jelen vannak:
Dr. Kovács János főjegyző, Szombatiné dr. Sebők Emese aljegyző, Dr. Sáfrány
Borbála, a Szervezési-, Jogi és Pénzügyi Osztály vezetője, Czeglédiné Vitárius Ágnes
pénzügyi csop.vez., Simon Gáborné informatikai ügyintéző, Boros Szilvia
jegyzőkönyvvezető.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Javaslom, kezdjük meg mai
munkánkat. 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 21 fő jelen van, az ülést megnyitom. A közgyűlést megelőzően 4
képviselőtársunk jelezte távolmaradását. Szűcs Erika, Nyeste László, Balla Gergő,
Bíró László urak. Kérem, szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni. Jelenléti szavazást
kérek. Szíveskedjenek megnyomni az igen gombot.
21 igen szavazattal Közgyűlésünk valóban
határozatképes.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően
teszek javaslatot a Közgyűlés napirendjére, így a mai ülésre a következő napirend
elfogadását javaslom:
1. Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat
benyújtására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
2. Javaslat Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásokról
szóló önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalás kiadására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés pályázati felhívásaira
beérkezett pályázatok támogatásának odaítélésére
Előterjesztő: Tamás Barnabás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
Pénzügyi és Társadalmi Bizottságának elnöke
4. Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság átalakulásával kapcsolatos második tulajdonosi döntés meghozatalára
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Egyebek
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Megkérdezem, hogy a Közgyűlés tagjai részéről
kíván-e valaki egyéb napirendi javaslattal élni? Nem látok jelentkezőt. Kérem,
szíveskedjenek szavazni a napirend elfogadásáról.
21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
közgyűlés a napirendi pontokat elfogadta.
Köszönöm szépen.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
46/2016. (VIII. 30.) határozata
Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendjének
megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. augusztus 30-ai
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat
benyújtására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
2. Javaslat Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásokról
szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos állásfoglalás kiadására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés pályázati felhívásaira
beérkezett pályázatok támogatásának odaítélésére
Előterjesztő:
Tamás Barnabás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
Pénzügyi és Társadalmi Bizottságának elnöke
4. Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság átalakulásával kapcsolatos második tulajdonosi döntés meghozatalára
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
5. Egyebek

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi 189. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint a Közgyűlés zárt ülést
rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá a pályázat tárgyalásakor,
ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
Javaslom, hogy a következő két napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történjen, amely
· a „Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés pályázati felhívásaira
beérkezett pályázatok támogatásának odaítélésére” című előterjesztés (3. napirend),
· a „Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
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Társaság átalakulásával kapcsolatos második tulajdonosi döntés meghozatalára”
című előterjesztés (4. napirend).
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Kérem, hogy szíveskedjenek szavazni a zárt ülés
elrendeléséről, amelyhez minősített többség szükséges.
A zárt ülést 18 igen, 0 nem és 3
tartózkodással a közgyűlés elfogadta.
Köszönöm szépen.

1.

Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat
benyújtására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés 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.
Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény szerint a Belügyminiszter és a
Nemzetgazdasági miniszter pályázatot ír ki a megyei önkormányzatok rendkívüli
támogatására. A megyei önkormányzati támogatás vissza nem térítendő és
visszatérítendő költségvetési támogatás formájában pályázható és felhasználása
meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető. A támogatásra vonatkozó igényt az év
folyamán folyamatosan, de legkésőbb szeptember 30-ig lehet benyújtani. A határidő
elmulasztása jogvesztő. A jelenlegi és a várható megyei önkormányzati feladatok
pénzügyi szükségleteit áttekintve, javasoljuk, hogy a támogatás iránti kérelmünk
vissza nem térítendő támogatásként kerüljön benyújtásra, 20 millió Ft összegben.
Kérjük a tisztelt közgyűlést, hogy a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására
kiírt pályázat benyújtásáról szóló javaslatot megtárgyalni, és a mellékelt határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztésben nincs
benne, hogy 2015 évben ez a támogatás ez a forrás 500 millió Ft volt. Most 300 millió
Ft, amit a megyei önkormányzatok megpályázhatnak.
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 napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
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21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot a közgyűlés elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
47/2016. (VIII. 30.) 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 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pontja, valamint a belügyminiszter és
a nemzetgazdasági miniszter által hirdetett pályázat alapján a megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázatot nyújt be 20 millió Ft, azaz
Húszmillió 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 dokumentumokat aláírja.
Felelős:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2016. szeptember 30. a pályázat benyújtására

2.

Javaslat Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatos
állásfoglalás kiadására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek között
04. 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.
Harsány község önkormányzatának jegyzője elkészítette Harsány Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet
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tervezetét és megküldte azt, véleményezésre. A környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46 § (2) bekezdés c pontja alapján a megyei
önkormányzat az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatainak
ellátása érdekében állást foglal a települési önkormányzat környezetvédelmet érintő
rendeleteinek tervezetével kapcsolatban. A rendelet-tervezet áttekintését követően
megállapítható, hogy az abban foglaltak megfelelően szolgálják Harsány község
környezetének védelmét, környezet terhelésének és szennyezésének csökkentését,
károsodásának megelőzését. Itt kérek ezúton is elnézést a tisztelt közgyűléstől, hogy a
rendelettervezetet csak most osztottuk ki, de legalább pótoljuk, és természetesen a
Hivatal szakmai szempontok szerint, és törvényességi szempontok szerint is
áttekintette az állásfoglalás előtt az anyagot.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Az előterjesztést bizottságok
nem véleményezték. Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait,
amennyiben kérdésük, véleményük van, szíveskedjenek azt megtenni. Jámbor Márk
képviselő úr parancsolj.
Jámbor Márk közgyűlési tag: Köszönöm a szót tisztelt közgyűlés, tisztelt Elnök úr.
Véleményezni nem tudjuk az előterjesztést, biztos nagyon jól meg van alkotva a
rendelet, de hogyha egy lehetőség van, akkor legközelebb ezt időben kellene pótolni.
Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Lukács András frakcióvezető
úr parancsolj.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt közgyűlés. Ahogy
főjegyző úr is mondta néhány perccel az ülés kezdete előtt kézhez kaptuk magát a
rendelet-tervezetet, hogy mi alapján készítette el a véleményt, javaslatot a
határozatunkról az önkormányzat hivatal. Átfutva a rendelkezésre álló időben magát a
rendeletet, meggyőződésem szerint valóban jogszerű az a szabályozás, amely a
kezünkben van. Egyetlenegy kérdés vetődik csak föl. Ismerve azt, hogy azok a
háztartások, amelyek nem csatlakoznak rá a szennyvíz hálózatra, azok elsősorban idős,
vagy szegény emberek, akiknek a vízfogyasztása nem valami túl magas. Bennem csak
az vetődik fel, hogy itt a minimális egyidejűleg elszállítandó mennyiség 6 m3. Az azért
egy jelentős mennyiség. Ismerve a kisfogyasztók használati szokásait, bizony nem
tudom, hogy van-e mód és lehetőség, hogy legalább észrevétellel jelezni, hogy a 4 m3
az, hogy is mondjam átgondolandó szabály. Tudom, hogy az elszállítás optimális
mértéke az, hogy nagy tartály, szippantó kocsival odamennek, fél kocsival vagy
háromnegyed kocsival nem célszerű vagy nem is nagyon kedvező közlekedni, hiszen,
még a mozgása is elég veszélyes, viszont gondolva azokra a kis fogyasztókra, elesett
emberekre, akiknek a fogyasztása viszonylag csekély, ezzel az egy észrevétellel
szeretném javasolni magát a határozatnak a kiegészítését. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Azt gondolom,
hogy a javaslat, hogyha csak így önmagában tekintjük 4 m3 akár jó is lehet. nem
tudom mi a kialakult gyakorlat Harsány településen. Mekkora emésztőket építenek.
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Gondolom 8-10 m3- eset mert abban bőven belefér. Azt gondolom, hogy sokkal jobb
lenne, ha mint javaslat adnánk a polgármester úrnak, hogy vigye a jegyző úrnak és
módosítsa. A mi véleményünket nem befolyásolja, hogy 6 vagy 4 m3 lesz a
minimálisan elszállítható szennyvíz mértéke. Én azt gondolom, hogy a határozati
javaslathoz miután nem vagyunk a teljes információ birtokában, nem kellene hozzá
nyúlni, de ha gondolod szavaztatok róla.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm szépen. Valóban úgy is értelmeztem, hogy
amennyiben van rá lehetőségünk akkor észrevételt tenni a jegyző felé, hogy
gondolkodjanak el ezen a korrekción, esetleg így a határozati javaslatot támogatom.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Rendben van, köszönöm szépen. Megvizsgálja a
hivatal is, ha úgy ítéljük meg, hogy helyén való akkor javasolni fogjuk jegyző úr felé,
hogy módosítsa ilyen módon a rendelet-tervezetét. Köszönöm szépen. Más jelentkezőt
nem látok.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat kapcsolódik.
Kérem, szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó határozati javaslat
elfogadásáról, amelyhez egyszerű többség szükséges.
21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a
határozati javaslatot a közgyűlés elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
48/2016. (VIII. 30.) határozata
Tárgy: állásfoglalás Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nem
közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó
közszolgáltatásokról 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 Harsány település jegyzője által megküldött
„Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2016. (.)
önkormányzati rendelete nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásokról” megnevezésű önkormányzati
rendelet megalkotását.
2. A Közgyűlés felkéri főjegyzőjét, hogy a jelen határozatát az érintett részére küldje
meg.
Felelős:

dr. Kovács János, a Közgyűlés főjegyzője
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Határidő: azonnal

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Munkánkat zárt üléssel folytatjuk. A zárt ülésen
részt vesznek: A közgyűlés tagjai, Dr. Kovács János főjegyző, Szombatiné dr. Sebők
Emese aljegyző, Dr. Sáfrány Borbála osztályvezető, Simon Gáborné informatikus,
Boros Szilvia jegyzőkönyvvezető, valamint a 3. napirendnél nem, csak a 4.
napirendnél lesznek jelen Durda Ágnes és Lenártek András ügyvezetők). Durda Ágnes
ügyvezető asszony jelezte, a közgyűlést megelőzően 1 órával, hogy egyéb
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni.
Kérem vendégeinket, hogy az üléstermet a zárt ülés időtartamára szíveskedjenek
elhagyni.
A zárt ülés anyagát külön jegyzőkönyv tartalmazza.
ZÁRT ülést követően

5.

Egyebek

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: 5. napirendi pontunkhoz érkeztünk, Egyebek
napirendi pont. Képviselőtársaim közül senki nem jelezte, hogy Egyebekben lenne
hozzászólása.
Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy következő közgyűlésünk a Munkaterv alapján
szeptember 15. csütörtök 10 óra. Köszönöm szépen mindenkinek a mai munkát. Jó
pihenést kívánok!

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke
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