Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
III-1573-4/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2017. február 10. napján 15:00
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.

Aros János
Bánné dr. Gál Boglárka
Budai Erzsébet
Dr. Csiba Gábor Tamás
Csiger Lajos
Demkó Dóra
Hocza Tamás Attila

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

Jámbor Márk István
Lukács András
Marton Péter
Miklós Árpád
Nyeste László
Pasztorniczky István
Szabó Gergely

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

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

Távol:
Balla Gergő, Bíró László, Janiczak Dávid, Káli Sándor, Nyakó István, Szegedi Judit
Katalin, Szűcs Erika Mária, Vécsi István
Meghívottak:
A. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
1. Dr. Lukács Irén főigazgató

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, Dr. Fedor Edit főtanácsos,
Simon Gáborné informatikai ügyintéző, Boros Szilvia jegyzőkönyvvezető.
A kiküldött meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 02. sorszám alatt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Javaslom, kezdjük meg munkánkat.
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelettel köszöntöm a Közgyűlés megjelent tagjait és a hivatal
részéről megjelent munkatársakat. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatképes, mivel a 29
megyei önkormányzati képviselőből 21 képviselő van jelen, az ülést megnyitom.
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6 képviselőtársunk jelezte, hogy a mai nap folyamán nem tud részt venni az ülésen.
Vécsi István, Janiczák Dávid, Szűcs Erika, Szegedi Judit, Balla Gergő és Nyakó István
jelezték, hogy a mai nap folyamán elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni
Kérem, szíveskedjenek pultjaikat bekapcsolni. Jelenléti szavazást kérek.
Szíveskedjenek megnyomni az igen gombot.
Megállapítom, hogy 21 fő megyei
önkormányzati képviselő van jelen a
teremben. Köszönöm szépen.
A kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően teszek javaslatot a Közgyűlés
napirendjére, így a mai ülésre a következő napirend elfogadását javaslom:
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program Előkészítő Bizottság elnöke, alelnöke és
tagja megválasztására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
3. Egyebek
Megkérdezem, hogy a Közgyűlés tagjai részéről egyéb napirendi javaslat van-e?
Amennyiben van, kérem, szíveskedjenek azt megtenni.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr, tisztelt képviselőtársak.
Az előterjesztésből és az előzetes információkból nem derül ki egy lényeges
momentum. Mi indokolja azt, hogy néhány nappal a rendes ülés előtt ezt a rendkívüli
ülést össze kellett hívni?
Már csak, hogy is mondjam apró folt a tényeken, hogy Elnök úr 2. napirendként nem
azt az előterjesztési címet ismertette, amit az előzetes meghívóban megkaptunk.
Kérdezem, hogy mi ennek az oka, mert ülést csak az előzetesen meghirdetett
napirenddel lehet megtartani, rendkívüli ülést csak az előzetesen meghirdetett
napirenddel lehet megtartani.
A 3. apró észrevétel, enyhe udvariatlanságnak vélem, hogy 21 perc késéssel kellett egy
rendkívüli ülést megkezdeni. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen frakcióvezető úr. Valóban itt a
meghívóhoz lapozok, és mást tartalmaz. Operatív Program Előkészítő Bizottság
tagjainak megválasztására és pont vége a címnek, én pedig tovább mentem, valóban
jeleztem, hogy elnök, alelnök és tagok megválasztására is sor kerül. Az írásbeli
előterjesztés valóban erről szól, és most elfogjuk ezt dönteni. Az első kérdésére
visszatérve frakcióvezető úrnak. A tegnapi napon, még visszább megyek, január
közepén az Irányító Hatóság jelezte, hogy februárban föl fogja pörgetni a DEB
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üléseket. Egész pontosan azokat a döntéseket meg kell hozni a DEB-nek, a Döntés
Előkészítő Bizottságnak, amelyek a 2016-ban beadott TOP-os pályázatokról szólnak.
Kérte az Irányító Hatóság, hogy a DEB-be delegált tagok és a póttagok minél
hamarabb adják le az összeférhetetlenségi nyilatkozatot, adják meg a titoktartási
nyilatkozatot és a vagyonnyilatkozatokat is küldjék meg, mert egy gyorsított ütemben
fog történni a pályázatok elbírálása. A tegnapi nap folyamán február 9-én 14 óra 41
perckor kaptam egy e-mailt az Irányító Hatóságtól, amiben megküldik a DEB-nek az
ügyrendjét, szavazólapokat, és megküldik a megyei indikátorokat. 490 db pályázatot
kellene elbírálni. 490 db pályázatot elektronikusan le kell tölteni, ezt a Hivatal a mai
nap folyamán elkezdte letölteni, megtörténik a pályázatok kiértékelése, és hogyha
figyelembe vesszük, hogy a múlt alkalommal mindössze 43 pályázatról döntöttünk és
az több mint 2 óra hossza volt, akkor azt gondolom, hogy a 490 db pályázat esetén, ha
hétfőre sikerül a Hivatalnak előkészíteni az előterjesztést, akkor kedden, szerdán
reggeltől-estig itt ülhetünk és szavazhatunk egyfolytában. Csütörtökön pedig a rendes
közgyűlésünkre kerül sor, ezért volt a felgyorsított ütem, tehát ennek a bizottságnak
jövő héten már munkába kell állnia, és az eredeti terv az, hogy a 490 db pályázatot már
bírálatra kell bocsátania.
Pasztorniczky István képviselő úr parancsolj.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen Elnök úr. A rend és a
jegyzőkönyv kedvéért jegyezném azt meg, hogy a legutóbbi, azt hiszem a legutóbbi
rendes ülésünkön, amikor a 2017. évi munkatervet tárgyaltuk, akkor a Jobbik frakció
előterjesztésben javasolta, hogy az SZMSZ módosítást vegyük napirendre a februári
ülésünkön, akkor ezt a közgyűlés többsége leszavazta. Most pedig az SZMSZ
módosításáról tárgyalunk itt a rendkívüli ülés keretében. Ezt csak azért kívántam
elmondani, hogy ennyit a tervszerűségről és az ésszerűségről. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Képviselő úr szeretném időben emlékeztetni, hogy
történtek a dolgok. November 30-án volt közgyűlésünk, nem decemberben, november
30-án én azt mondtam Önnek, hogy ha a frakcióvezetők leülnek, és egyeztetnek a
SZMSZ-ről, természetesen állok elébe az SZMSZ módosításnak. Ez a mostani
módosítás nem azért generálódott, mert november 30-án mi arról beszéltünk, hogy
kell-e módosítani, hanem az élet ilyen helyzetet hozott. Köszönöm szépen. Más kérdés
van-e? Nem látok jelentkezőt.
Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy akik a napirenddel egyet értenek, kérem nyomják
meg az igen gombot.
15 igen, 6 nem, 0 tartózkodás mellett a
közgyűlés a napirendi pontokat elfogadta.
Köszönöm szépen.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2017. (II. 10.) határozata
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Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. február 10-ei
ülése napirendjének megállapítása
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. február 10-ei
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program Előkészítő Bizottság elnöke, alelnöke és
tagja megválasztására
Előterjesztő: Török Dezső, a közgyűlés elnöke
3. Egyebek

1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet
módosítására
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: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy Pasztorniczky
István képviselő úr írásban megküldött előterjesztéshez kapcsolódó módosító
javaslatát, a mai napon 10 óra 35 perckor megkaptam. A Szervezeti és Működési
Szabályzat 17. § (1) bekezdése szerint módosító indítványt a közgyűlés ülésnapját
megelőző munkanap 12,00 óráig lehet benyújtani. Tekintettel arra, hogy a módosító
indítvány elkésett, így arról nem kell szavazunk.
Felkérem Főjegyző Urat, hogy az előterjesztést ismertesse.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés.
Jelen előterjesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban és az Európai Uniós
Alapokból származó támogatások felhasználásáról szóló 272/2014 számú Kormány
rendelet végrehajtásával összefüggő megyei önkormányzati feladatok megfelelő
ellátásának megszervezése, valamint az Mötv. és a Kormányzat által meghatározott
összeférhetetlenségi szabályok maradéktalan érvényesülése érdekében szükséges
létrehozni a bizottságot. Ha a felhívásra nem kizárólag a területi szereplő vagy az
általa vezetett konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet a 12. fejezett standard
eljárásra vonatkozó szabályait kellett alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a Döntés
Előkészítő Bizottság tagjainak száma 2 fő, a tagjai az Irányító Hatóság és a területi
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szereplő által delegált 1-1 fő. Csak azon támogatási kérelmek támogathatók,
amelyekben a megjelölt támogatandó tevékenységet a Döntés Előkészítő Bizottság és
a területi szereplő által delegált tagjai is támogatásra javasolta. A területi szereplő által
delegált tag a Döntés Előkészítő Bizottságban a közgyűlés, határozatában hozott
döntési javaslatot képviseli. Az Mötv. alapján a közgyűlés hatásköre a bizottságára
átruházható, jelen előterjesztés erre tesz javaslatot. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Lukács András frakcióvezető
ügyrendi, parancsolj.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót. Elnök úr! Azért nyomtam hírtelen
ügyrendit, mert az Elnök úr által meghivatkozott SZMSZ szabály az a rendes ülésre
vonatkozik, nem pedig a rendkívüli ülésre, úgyhogy kérem az előterjesztő által
benyújtott javaslat megtárgyalását érdemben. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Frakcióvezető úr! Az SZMSZnek van rendelkezése arra az esetre is, hogy mi van rendkívüliség esetén. A 2.
napirendre már lehet benyújtani módosítót, mert ugye úgy szól az SZMSZ-ünk, hogy
abban az esetben, amennyiben nem előzetesen írásban küldtünk ki anyagot, akkor a
kiosztásos, vagy pedig a szóbeli előterjesztéshez elő lehet terjeszteni módosító
indítványt. A Pasztorniczky képviselő úr által benyújtott indítvány nem felel meg a
törvényes szabályoknak. Köszönöm szépen.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Pasztorniczky István képviselő
úr parancsolj.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztéshez szóbeli
módosító javaslatot terjesztek elő. A rendelet-tervezet 1 §-ában szereplő, az SZMSZ
45 § (1) bekezdését d) ponttal kiegészítő szövegét az alábbi módosított változattal
javasoljuk elfogadni.
„d) Ideiglenes bizottságként 2017. február 11 napjától 2018. február 28 napjáig terjedő
időtartamra Területi és Településfejlesztési Operatív Program Előkészítő Bizottság,
amelynek 5 megyei önkormányzati képviselő” tagja van. A változás a 3-ról az 5-re
történő módosítás. Indoklás: az SZMSZ 3. §-ában dekralált demokratikus
döntéshozatalhoz szükségesnek tartjuk az ellenzéki képviselő csoportok részvételét is
a döntéshozatalban. Ennek lehetőségét kívánjuk megteremteni az eredeti javaslatban
szereplő 3 tagú bizottság helyett 5 tagú bizottság létrehozásával, amelynek két tagját
az ellenzéki képviselő csoportok, értelemszerűen a Jobbik és az MSZP delegálja.
Ennyi a szóbeli módosító javaslatom. Köszönöm.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen képviselő úr. Elég világosan
elmondta Főjegyző úr, hogy az írásban benyújtott módosító javaslat nem érkezett meg
tegnap délig, és az írásban megküldött anyaghoz addig lehetett módosítót tenni, itt
helyben az SZMSZ-hez nem lehet szóbeli módosítást tenni. Lukács András
frakcióvezetőnek adom meg a szót.
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Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés!
Akkor néhány szót érdemben az előterjesztésről. Bár a politikai szándék annyira
egyértelmű és durva, hogy ezt szó nélkül nehéz hagyni.
Tisztelt Elnök úr! Legközelebb az érv anyagát úgy állítsa össze, hogy koherens legyen.
Önök nem tegnap délután küldték ki a rendkívüli közgyűlésre a meghívót és arra
hivatkozik többek között, hogy azért van szükség erre az előterjesztésre, mert tegnap
délután az Irányító Hatóságtól az ismertetett tartalmú levelet kapta meg a közgyűlés
elnökeként. Az érdemi része a dolgoknak.
Milyen messze került a FIDESZ –KDNP frakció a történelmi vármegyerendszert
védelmező álláspontjától? Hol tartunk már attól, hogy a megyei közgyűlésnek érdemi
döntési, véleménynyilvánítási kompetenciája legyen. Ön a legutolsó, a legutolsó
érdemi hatáskörét veszi el a megyei közgyűlésnek azzal, hogy ilyen előterjesztést
idetett. A demokrácia látszatára sem ad már a frakciójuk akkor, amikor a
meghivatkozott 3 fős bizottságra és annak személyi összetételére javaslatot tesz.
Tisztelt Elnök úr! Hemzseg az előterjesztés az egyértelmű politikai szándékoktól,
bennem csak kérdőjelek fogalmazódnak meg. Nem várok választ, hiszen ismerem a
hátterét. Kérem, miért van mandátuma ennek a bizottságnak 2018. február 28-ig,
amikor a 2014-2020-as programozási időszakra szóló döntések előkészítése és
véleményezése, és a határozat meghozatala a feladata. Miért van a gyors hatályba
léptetés? Igen az előző alkalommal már véleményt kaptunk arról, hogy természetesen
azért, mert a jövő héten itt 490 pályázat sorsát kell eldönteniük, Önöknek, egyedül.
Természetesen a megyei közgyűlés tagjainak kihagyásával, és ami érdekes az
egészben, kérdezem én, hogyan szereznek majd tudomást a megyei közgyűlés tagjai
arról, hogy milyen pályázatok születtek, hol tartanak ezek a pályázatok? Hiszen a
majdani 3 fős bizottság hivatalosan vagy legálisan saját frakcióját sem tájékoztathatja,
hiszen titkossági nyilatkozatot kell tennie. Afelől, hogy a képviselőcsoport majd az
információ birtokába kerül, kételyeim nincsenek, hiszen már most is, ha kell, majd
később beszélhetünk róla, hogy FIDESZ-es országgyűlési képviselők már járják a
polgármestereket, hogy kinek hol tart a benyújtott pályázata, melyiket támogatja és
melyiket nem. Kérdezem én, hogyan lehet hogyan szerezhetnek tudomást róla? Ugyan
ez a kockázat áll fent most is.
Tisztelt Elnök úr! Sajnálom, hogy odajutott a megyei közgyűlés, amely eddig
megpróbált mindig korrekt viszonyokat kialakítani és egyensúlyozni, hogy is
mondjam, legalább a demokrácia látszatát felszínen tartva. Ma lehullt a lepel, és úgy
érzem, egy nagyon sajnálatos döntést fog meghozni az Önök frakciója, amelynek a
politikai ódiumát természetesen viselniük kell. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Frakcióvezető úr mint ahogy ezt említettem január
közepén indult ez a folyamat, és még azt hozzá teszem, hogy február 17-én 12 óráig
várja írásban a szavazatokat a DEB, tehát ezért kell felpörgetni, és jeleztem, hogy
szerdán és kedden is itt ültünk volna reggeltől estig. Pasztorniczky István képviselő úr
ügyrendi, parancsolj.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm szépen Elnök úr. Nincs előttem az
SZMSZ, de ugyanannak a paragrafusnak az utolsó bekezdése, ami a módosító
indítványról rendelkezik, azt is tartalmazza, hogy nem időben, vagy nem
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szabályszerűen előterjesztett módosító javaslatot az elnök kérésre kiadja az illetékes
bizottságnak. Úgyhogy most kérném, hogy a módosító javaslatomat. amit nem vettek
napirendre, vagy előterjesztésre, amit most nem tárgyaltunk szíveskedjen a következő
ülésre az Ügyrendi Bizottságnak kiadni. Köszönöm.
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt Elnök úr, tisztelt közgyűlés!
Amire Pasztorniczky képviselő úr gondol, az a következőképpen szól. Ez az SZMSZünk 17 szakaszának 4-es bekezdése. „ A módosító illetve kiegészítő indítványnak nem
minősülő véleményt, javaslatot a közgyűlés elnöke nem köteles szavazásra bocsátani,
de azt az erre irányuló kérelem esetén kiadhatja az érintett bizottságnak, illetve az
Önkormányzati Hivatalnak vizsgálat céljából.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Képviselő úr! Annyit tudok mondani, hogy
mérlegelni fogom. Frakcióvezető úrnak még jelezném, hogy az 1 évben nem kell
különös dolgokat látni. Az 1 év arról szól, hogy ideiglenes bizottságot hozunk létre, és
hogyha ez az ideiglenes bizottság nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, akkor újra
gondoljuk ennek a működését. Csak ennyi van benne, és nem több. Csiger Lajos
frakcióvezető úrnak adom meg a szót.
Csiger Lajos, frakcióvezető: Tisztelt Elnök úr, Közgyűlés! Ezt a gyűlést összehívni
azért kellett, amit már Elnök úr is elmondott, hiszen telefonon előzetesen jelezve volt
már ez a határidő. Tehát azért nem tegnap délután küldtük ki miután az e-mail megjött
ezt a meghívót, hanem az előzetes telefonegyeztetés alapján mi is úgy gondoltuk, hogy
hátha elhalasztható lenne ez a rendes ülésre, de végül is az e-mail tegnap délután
megérkezett és nem halasztható el, köt minket a 17-i időpont, ami a rendes közgyűlés
utáni nap, péntek. Nem gondolom, hogy ebben mi most nagyon sokat tudnánk
mérlegelni. Én nem tudom, és nem is akarom minősíteni az Irányító Hatóság
munkáját, azt hogy ezeket a pályázatokat miért ilyen rövid idő alatt kéri döntésre. De
azt, hogy mi ennek meg tudjunk felelni és ne csússzon el a pályázatok döntése,
kiértékelése, ezért kell nekünk ebben ezt a feladatot elvégezni, és ezt a döntést
meghozni, mert hatékonyan ilyen kis létszámú bizottság tud a pályázatokról előkészítő
döntést hozni. Nem hiszem, hogy mindenki minden pályázatba részletekig bele akar
menni, és részletekig ismerni akarja, hogy ki milyen pályázatot adott be. Több 10, több
100 oldalas pályázatok születtek. Nem is igazán ez itt a feladatunk, hanem az, hogy
bizonyos ITP tehát Területi Integrált Program megfelelőséget felfedjünk,
megvizsgáljunk, illetve amit kiszabtak indikátorokat, azokat azok a pályázatok
amelyek pozitív döntést kapnak innen, azt teljesítsék. Nekünk az a célunk, hogy azok
az indikátorok teljesüljenek, hiszen mi is elfogadtuk és célnak tekintjük a mai napig is.
Úgyhogy a FIDESZ frakció nevében azt tudom mondani, hogy az eljárást így kell
lefolytatni, és ezt az eljárást el kell fogadjuk. Az hogy most 1 évre történik ennek a
bizottságnak a megválasztása, azért van, hogy ne rövid időre hozzuk létre, vélhetően a
következő munkája a következő időszaknak a pályázatainál lesz, ha lesz. Nem tudjuk
még megmondani, hogy mikor, ezért gondoltunk egy éves határidőt meghatározni
neki. Köszönöm szépen.
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Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Több kérdést, hozzászólót nem
látok. Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek
szavazni a rendelet-tervezet elfogadásáról, amelyhez minősített többség szükséges.
15 igen, 5 nem, 1 fő nem szavazott. A
rendelet-tervezetet a közgyűlés elfogadta.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet
módosítására
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében és 57.
§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014.
(II. 28.) önkormányzati rendelettel, 9/2014. (X. 29.) önkormányzati rendelettel,
10/2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelettel, 13/2014. (XII. 5.) önkormányzati
rendelettel, 4/2015. (V.11.) önkormányzati rendelettel, 8/2015. (VI.26.) önkormányzati
rendelettel, 10/2015. (IX.22.) önkormányzati rendelettel, 11/2015. (XI.30.)
önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: SZMSZ) 45. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
/21. A megyei közgyűlés bizottságai
45. §
(1) A Közgyűlés a következő bizottságokat hozza létre:/
„d) ideiglenes bizottságként 2017. február 11. napjától 2018. február 28. napjáig
terjedő időtartamra Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Előkészítő
Bizottság, amelynek 3 megyei önkormányzati képviselő”
/tagja van./
2. §
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Az SZMSZ 2. melléklet, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságaira
átruházott hatáskörök jegyzéke az alábbi IV. ponttal egészül ki:
„IV. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Előkészítő Bizottság
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Előkészítő Bizottság kialakítja és
határozatba foglalja azon döntési javaslatot, amelyet a 2014-2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) bekezdése alapján a
területi szereplő által delegált tag a döntés-előkészítő bizottságban képvisel.”
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő
második napon hatályát veszti.

2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Előkészítő Bizottság
elnöke, alelnöke és tagja megválasztására
Előterjesztő:
Török Dezső, a közgyűlés elnöke
A napirend előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megtalálható a Mellékletek
között 04. sorszám alatt.
(Az előterjesztés kiosztásra került a közgyűlés tagjainak.)
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Képviselőtársaim megkapták írásban az
előterjesztést. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Előkészítő Bizottsága
elnökének javaslom Budai Erzsébet asszonyt, Dr. Csiba Gábor Tamást alelnökének és
Marton Pétert a bizottság tagjának. Az érintettek nyilatkoztak, hogy a tisztséget és a
tagságot vállalják. Személyükkel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn.
Kérem a képviselőcsoportok vezetőit, a közgyűlés tagjait, amennyiben kérdésük,
véleményük van, vagy a bizottság tagjaira vonatkozóan egyéb javaslatuk van,
szíveskedjenek azt megtenni. Lukács András frakcióvezető úr.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm a szót Elnök úr! Azt szeretném
megkérdezni, vagy azt kérdem, hogy mi indokolja, hogy csak kormánypárti képviselők
vegyenek részt a bizottság munkájában?
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Ez a 3 személy nem polgármester, nem
alpolgármester nem képviselő sehol. Ebből a szempontból nincs akadálya, hogy ennek
a bizottságnak teljes körű tagjai legyenek és minden beadott pályázat tekintetében
tudnak döntést hozni. Elég nagy tapasztalattal rendelkeznek, nem az első ciklusban
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ülnek a megyei közgyűlésben. Volt olyan időszak, amikor más pályázatokban is részt
vettek, más pályázatok elbírálásában, tehát kellő szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
Lukács András frakcióvezető: Köszönöm Elnök úr, de nem a kérdésemre kaptam
választ.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Arra válaszoltam frakcióvezető úr.
Lukács András frakcióvezető: Kérem a jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy a feltett
kérdésemre Elnök úr nem válaszolt.
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Pasztorniczky István képviselő úr.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Köszönöm Elnök úr. Kivártam egy kicsit a
gombnyomással. Vártam, hogy jelzik az érintettek, a személyes érintettségüket, eddig
nem jelezték,tehát a kérdésem az, hogy szükséges-e vagy nem?
Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője: Tisztelt képviselő úr! Ez irányú
szabályok megváltoztak az Mötv. módosulása következtében. Nem a régi szabályok
szerint kell ezt jelezniük, dönthet erről nyugodtan a közgyűlés.
Pasztorniczky István közgyűlési tag: Ez esetben a kérdésem az, hogy kizárási
indítvánnyal lehet e élni?
Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Módosítóval lehet élni, nem kizárással. Módosító
indítványt tehet. Más jelentkezőt nem látok. Az előterjesztéshez egy határozati javaslat
kapcsolódik. Kérem, szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról,
amelyhez minősített többség szükséges.
15 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett a
közgyűlés elfogadta, 6 fő nem szavazott.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2017. (II. 10.) határozata
Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program Előkészítő Bizottsága elnökének, alelnökének
és tagjának megválasztása

11

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a
Közgyűlés Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Előkészítő Bizottsága
elnökének, alelnökének és tagjának megválasztására vonatkozó javaslatot, és az alábbi
döntést hozza:
1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Előkészítő Bizottsága elnökének
Budai Erzsébet megyei önkormányzati képviselőt, alelnökének Dr. Csiba Gábor
Tamás megyei önkormányzati képviselőt, tagjának Marton Péter megyei
önkormányzati képviselőt választja meg.
2. A Közgyűlés felkéri főjegyzőjét, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

3.

Török Dezső, a Közgyűlés elnöke
Dr. Kovács János főjegyző
azonnal

Egyebek

Török Dezső, a közgyűlés elnöke: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a testület soron
következő ülésére a munkaterv szerinti időpontban 2017. február 16-án kerül sor. Az
előterjesztéseket a mai napon megküldtük. A munkatervben meghatározott
napirendeken kívül még négy napirendi pontot tárgyalna majd a közgyűlés. Köszönöm
szépen a mai munkát, jó pihenést kívánok mindenkinek.

Dr. Kovács János
főjegyző

Török Dezső
a közgyűlés elnöke

