Jegyzőkönyv
Készült: 2009. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről
Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme
Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz.
Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné, Balázs József, Barna László, Barabásné
Czövek Ágnes, Bátka László, Beer Ferencné, Buda Sándorné, Danyi Sándor,
Dr. Fehér Oszkár, Fekete László, Ferencz Ervin, Hangrád Lajos, Herman István, Hiesz György, Hudák Tamás, Karsai Ferenc, Kontra Gyula, Kovács József, Kómár József, Laminé Antal Éva, Dr. Lénárt András, Merczel József,
Oroszlán Lajosné, Sárosi Károly, Sasi Károlyné, Sós Tamás, Szabó Gyula,
Szombati Lajos, Tóbi János, Török Margit, Tuza Gábor, Tuzáné Dr. Takács
Zsuzsanna, Verebélyi György, Vince János közgyűlési tagok, Dr. Benkár József főjegyző, Dr. Sass Barna Attila aljegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak
Sós Tamás
Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 35 fő
van jelen. Köszöntötte a jelenlévőket és a meghívott vendégeket.
Kontra Gyula
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság zárt ülésen javasolja megtárgyalni a 2. napirendi pontot az alapítandó gazdasági társaság leendő igazgatója kérésére. A 3. napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásához az előterjesztő nem járult hozzá, erről a bizottság nem szavazott. A
két napirendi pont témája közel áll egymáshoz, remélhetőleg sikerül a kettőt külön választani.
Herman István
Indítványozta, hogy a 3. napirendi pont megvitatása kerüljön a jelenlegi 2. napirend elé, ezáltal nem fordul elő a két napirend egybecsúszása. A közhasznúsági törvényre hivatkozva nem
értett egyet a zárt ülés elrendelésével.
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna
Véleménye szerint a 2. napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalása törvénysértő, tekintettel a
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 7. § (1) bekezdésére, miszerint a
legfőbb szerv ülései nyilvánosak. Ebben az esetben a Közgyűlés a legfőbb szerve a kft.-nek.
Itt egy lex specialis szabályról van szó, ami fölülírja az Ötv. egyéb paragrafusait.
Kontra Gyula
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja szerint: „A képviselő-testület zárt ülést tart választás,
kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha
az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor;” Ugyanezen törvény b) pontja szerint: „zárt ülést rendelhet el a vagyonával való ren-
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delkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene”
Herman István
Véleménye szerint külön lehet bontani a napirendi pont tárgyalását. Még nem született döntés a társaság létrehozásáról, Kontra Gyula úr előrevetíti a majdani igazgató kérését.
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna
Elmondta, hogy a közhasznú szervezetekről szóló törvény lex specialis, amely megelőzi a
lex generalist, ami ebben az esetben az Ötv. Ennél az előterjesztésnél kizárólag a személyi
rész tárgyalható zárt ülés keretén belül.
Herman István
Kérte, hogy a főjegyző úr foglaljon állást a vitás kérdésben.
Dr. Benkár József
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 7. §-a nem azt rögzíti, hogy az
alapítás hogyan történik, hanem a működésre vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza.
Zárt ülés elrendelésekor a Közgyűlésnek meg kell fontolnia, hogy ebben az esetben milyen
üzleti érdek sérül. A zárt ülésről az SZMSZ 38. §-a alapján minősített többséggel kell dönteniük a képviselőknek. Az SZMSZ 38. §-a visszautal a 13. § (2) bekezdésére, mely szerint a
Közgyűlés zárt ülést rendelhet el vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
Sós Tamás
Kérte, szavazzanak Herman István képviselő úr javaslatáról.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen, 21 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
73/2009. (VII. 06.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, nem fogadja el azt a javaslatot, hogy az írásbeli meghívóban szereplő 3. napirendet a Közgyűlés az 1. napirendként tárgyalja meg.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Sós Tamás
Kérte, szavazzanak Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna képviselő asszony javaslatáról.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 14 igen, 19 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
74/2009. (VII. 06.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, nem fogadja el azt a javaslatot, hogy az írásbeli meghívóban szereplő 2. napirendet a Közgyűlés nyilvános ülés keretében tárgyalja meg.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal
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Sós Tamás
Kérte, szavazzanak arról, hogy a 2. napirend megtárgyalása zárt ülés keretében történjen.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen, 14 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
75/2009. (VII. 06.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy az írásbeli meghívóban szereplő 2. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja meg.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Sós Tamás
Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen, 14 nem szavazattal az írásbeli meghívóban foglaltaknak megfelelően elfogadta a napirendet az alábbiak szerint:
NAPIREND ELŐTT
Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 24. §)
Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó:

Dr. Lénárt András
Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke
Szombati Lajos
Oktatási és Művelődési Bizottság Elnöke
Fekete László
Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság Elnöke

HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS
I.

Előterjesztések

1.

Javaslat a „Heves Megyéért” kitüntető díjak adományozására
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat)

2.

Javaslat a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet további működtetésére
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
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HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat)

NYILT ÜLÉS
II.

Előterjesztések

3.

Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház vagyonkezelői-szolgáltatási szerződésének
felmondására
Előadó: Dr. Tatár László
FIDESZ Polgári Frakció Vezetője
HATÁROZAT- MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat)

4.

Elnöki jelentés
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

III.

Személyi rész

5.

Javaslat a Szalaparti Egységes Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthon igazgatói állásának betöltésére
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat)

6.

Javaslat a Heves Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató igazgatói állásának
betöltésére
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat)

7.

Javaslat az Arany János Általános Iskola és Szakiskola igazgatói állásának betöltésére
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat)

8.

Javaslat a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola igazgatói állásának betöltésére
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Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat)
9.

Javaslat a Heves Megyei Múzeumi Szervezet általános igazgatóhelyettese magasabb
vezetői megbízásához szükséges fenntartói egyetértés megadására
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat)

IV.

Rendelet-tervezetek

10.

Javaslat a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.
(VI. 29.) HMÖ rendelet módosítására
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat)

11.

Javaslat a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (II. 27.)
HMÖ rendelet módosítására
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat)

11/a. Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (II.27.) HMÖ rendelet módosítására vonatkozó javaslat vizsgálatáról
Előadó: Mikó Béla
Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.
vezető könyvvizsgálója
TUDOMÁSULVÉTEL
12.

Javaslat a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet területén alkalmazandó parkolási
díjakról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat)

V.

Előterjesztések
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13.

Javaslat hozzájárulás adására a Heves Megyei Önkormányzat Egységes Gyermekvédelmi Intézménye pályázatához
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat)

14.

Javaslat a TOURINFORM Eger Idegenforgalmi Információs Irodával összefüggő döntésekre
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat)

15.

Javaslat a Bródy Sándor Megyei és Város Könyvtár Alapító Okiratának módosítására
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat)

16.

Javaslat az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Felújításáért Alapítvány támogatására
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat)

17.

Javaslat Partnerségi szerződés megkötésére a Főegyházmegyei Hatósággal
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat)

18.

Javaslat fejlesztési típusú pályázatok benyújtására
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

19.

Beszámoló a HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger szakmai tevékenységéről
Előadó: Dr. Hompoth Emese
HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Igazgatója
Dr. Lénárt András
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Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
20.

Beszámoló a Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola
és Diákotthon rendszerellenőrzéséről
Előadó: Sárosi Károly
Ellenőrző Bizottság Elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

VI.

Tájékoztató

VII. Felvilágosítás-kérések (SZMSZ 40. §)
VIII. Kérdések (SZMSZ 41. §)
IX.

Bejelentések (SZMSZ 42. §)

NAPIREND ELŐTT
Sós Tamás
Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Kérte, szavazzanak a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolójáról. Megállapította,
hogy a Közgyűlés 24 igen, 3 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozta:
76/2009. (VII. 06.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott: 16/2009. (IV. 07.); a 16/1/2009. (IV. 07.); a 16/2/2009. (IV. 07.); a 16/3/2009. (IV. 07.);
16/4/2009. (IV. 07.) és a 19/2009. (IV. 07.) számú Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozatokat az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Benkár József
Heves Megye Főjegyzője
Azonnal

Sós Tamás
Kérte, szavazzanak az Oktatási és Művelődési Bizottság beszámolójáról. Megállapította, hogy
a Közgyűlés 25 igen, 3 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
77/2009. (VII. 06.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése az Oktatási és Művelődési Bizottság átruházott hatáskörben hozott
34/2009. ( IV. 08.) számú Oktatási és Művelődési Bizottsági határozatot az írásbeli előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
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Felelős:
Határidő:

Dr. Benkár József
Heves Megye Főjegyzője
Azonnal

Sós Tamás
Kérte, szavazzanak a Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság beszámolójáról. Megállapította, hogy a Közgyűlés 24 igen, 3 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
78/2009. (VII. 06.) közgyűlési határozat
1. Heves Megye Közgyűlése a Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi valamint az Oktatási és Művelődési Bizottság átruházott hatáskörben tanulmányi ösztöndíj pályázatok tárgykörben, június hónapban hozott határozatait az írásbeli előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
2. Heves Megye Közgyűlése a Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság átruházott hatáskörben sport és ifjúsági rendezvényi pályázatok tárgykörben április és június hónapban hozott
határozatait az írásbeli előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Benkár József
Heves Megye Főjegyzője
Azonnal

A Közgyűlés a zárt ülés befejezése után ismét nyilvános ülésen folytatja munkáját.
Sós Tamás
3. napirend
Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház vagyonkezelői-szolgáltatási szerződésének
felmondására
Kontra Gyula
Elmondta, hogy a testület a döntését meghozta a szerződésről és a további teendőkről.
Sós Tamás
Tájékoztatatást adott arról, hogy a testület az előzetesen kiküldött előterjesztést fogadta el a
kiegészítésekkel együtt. A Közgyűlés döntött arról, hogy felhatalmazza elnökét a vagyonkezelői szerződés felmondására a VIII./2. pont alapján. A megyei önkormányzat nyitva hagyja a
csatlakozás lehetőségét Eger Megyei Jogú Város felé. A gazdasági társaság igazgatója Dr.
Banyó Tamás lesz. A társaság felügyelő bizottságának tagjai Dr. Lénárt András, Kontra Gyula
és Dr. Liptai Piroska.
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna
Elmondta, hogy a Fidesz-Polgári frakció már nyolc esetben nyújtott be előterjesztést a szerződés felmondására vonatkozóan. A helyzetet gyorsan meg kell oldani, nem lehet heteket, hónapokat várni, javasolta az azonnali felmondást, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonú
működtető megalakítását. A benyújtott előterjesztés 2. pontjával kapcsolatban hivatkozott az
Áht. 100/K. § (1) bekezdésére, mely felsorolja, hogy mely esetekben nem lehet önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetet létrehozni, illetve mely feltételek együttes fennállása ese-
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tén hozható csak létre. Létezik egy olyan törvényi korlát, amely kimondja, hogy nincs korlátozva az adott közszolgáltatásra jogosultak száma vagy köre, viszont az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. számú melléklete határozza meg azoknak az országos feladatkörű speciális intézeteknek és súlyponti
kórházaknak a körét, amelyek külön jogszabály szerinti finanszírozásra jogosultak. Ennek a
mellékletnek a b) pontjában szerepel a Markhot Ferenc Kórház. A kórház által ellátott egészségügyi közfeladat ellátását a főszabály szerint nem lehet gazdasági társaságnak átadni, ezért
a határozati javaslat 2. pontját akként javasolta módosítani, hogy 100%-os önkormányzati
tulajdonú intézmény jöjjön létre, és az intézmény alapító okiratát készítse el a Jogi Iroda.
Herman István
Véleménye szerint 10 év hibás döntései vezetettek a jelenlegi helyzet kialakulásához. Sorra
elmaradtak a fejlesztések, az ellátás színvonala fokozatosan csökkent. A Fidesz-Polgári frakció javaslata az volt, hogy a működtetés maradjon 100%-os önkormányzati tulajdonban, valamint Eger Megyei Jogú Várossal közösen kerüljön rá sor. Ehelyett a megyei önkormányzat
létrehozott egy nonprofit kft.-t, miközben a szerződés úgy kerül felmondásra, hogy mégsem
történik meg a felmondás. Szerinte az előterjesztés csak a pénzről szól, nem veszik figyelembe benne a betegellátást. A jövőbeni működés nem biztosított, a zrt. összességében 4 milliárd
Ft tartozást halmozott fel, ebből a megyei kórházat 800 millió Ft érinti.
Merczel József
Kérte, hogy a Fidesz-Polgári frakció a saját előterjesztéséről beszéljen a vita során, ne az előzőt kritizálja.
Herman István
Elmondta, hogy az előző napirendi ponttal okozati összefüggésben áll frakciójának előterjesztése. A humán erőforrás, amire szükség van, Eger város mögött áll, a betegek visszairányítása
a kórházba csak az ő közreműködésükkel és tevékenységükkel lehetséges.
Hiesz György
Szólt arról, hogy az eredeti javaslat azt tartalmazta, hogy a szerződés kerüljön azonnal felmondásra, Eger nem szerepelt benne. A továbbiakban az említett 500 millió Ft helye pontosan
meghatározásra került, az összeg a létrehozandó kft. részére kerül átadásra. Amennyiben a
dolgozók szeretnének egy nonprofit jellegű gazdasági társaságban részt venni, megtehetik azt.
A beszállítóknak is érdeke, hogy ne mondják fel a szerződést, a létrejött kft. vezetői tovább
folytatják velük az egyeztetést. A szerződés értelmében a HospInvestnek kötelessége további
120 napig tovább üzemeltetni a kórházat.
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna
Kifogásolta, hogy az elnök úr előterjesztésében nem szerepelt kockázatelemzés. A HospInvest
elmulasztotta a számadatok közlését, így arra nem is kerülhetett sor. Probléma, hogy egy
veszteséges vállalkozásra hozott létre az önkormányzat kft.-t. Az 500 millió Ft-ot vissza kell
fizetnie a tulajdonosnak, kérdés, miből történik ez meg.
Herman István
Úgy vélte, ha a szocialista frakció el tudja fogadni a Fidesz-Polgári frakció javaslatait, megnyugtató módon rendeződhet a helyzet, más esetben a betegellátás összedőlhet.
Verebélyi György
A lezajló folyamatot egy pilótajátékhoz hasonlította.
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Sós Tamás
Kérte, szavazzanak az előterjesztésről. Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen, 18 nem
szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
82/2009. (VII. 06.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy nem fogadja el a Fidesz-Polgári frakció által előterjesztett, a HMÖ Markhot Ferenc Kórház vagyonkezelői-szolgáltatási szerződésének felmondására irányuló javaslatot.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Sós Tamás
4. napirend
Elnöki jelentés
Sós Tamás
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 20 igen, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
83/2009. (VII. 06.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, a Heves Megyei
Közgyűlés Elnöke által átruházott hatáskörben hozott 650 db személyi térítési díjat megállapító határozatot, valamint a Heves megyei Önkormányzat nevében tett két tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot jóváhagyja, a két közgyűlés között végzett fontosabb elnöki feladatokról
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Sós Tamás
5. napirend
Javaslat a Szalaparti Egységes Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthon igazgatói állásának betöltésére
Sós Tamás
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 29 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
84/2009. (VII. 06.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés e) pontja alapján 2009. augusztus 1-jétől 2014. július 31-ig terjedő határozott időre
Hornyeczki Lászlónét bízta meg a Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthon (3300 Eger, Szalapart u. 81.) igazgatói teendőinek ellátásá-
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val. Magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 270%-ában, havi illetményét 310.200 Ft-ban határozta meg.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Értelem szerint

Sós Tamás
6. napirend
Javaslat a Heves Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató igazgatói állásának
betöltésére
Sós Tamás
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
85/2009. (VII. 06.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés e) pontja alapján 2009. augusztus 1-jétől 2014. július 31-ig terjedő határozott időre Király
Róbertnét bízta meg a Heves Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató (3300 Eger, Cifrakapu u. 28.) igazgatói teendőinek ellátásával. Magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 270%ában, havi illetményét 371.300 Ft-ban határozta meg.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Értelem szerint

Sós Tamás
7. napirend
Javaslat az Arany János Általános Iskola és Szakiskola igazgatói állásának betöltésére
Sós Tamás
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
86/2009. (VII. 06.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés e) pontja alapján 2009. augusztus 1-jétől 2014. július 31-ig terjedő határozott időre Fülöpné Zámborszki Máriát bízta meg a Arany János Általános Iskola és Szakiskola (3300 Eger,
Iskola u. 3.) igazgatói teendőinek ellátásával. Magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 270%ában, havi illetményét 370.500 Ft-ban határozta meg.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Értelem szerint
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Sós Tamás
8. napirend
Javaslat a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola igazgatói állásának betöltésére
Árvai Beáta
Elmondta, hogy 22 éve dolgozik az intézményben. Belső szervezeti megújítást szeretne megvalósítani az intézményen belül. Egy elkötelezett és magas színvonalú munkát végző tantestületre van szükség. Tervei közt szerepel egy olyan motivációs rendszer kialakítása, amely a
pedagógusokat olyan szakmai előrelépéshez juttatja, ami a munkájukat pozitív irányban viszi
tovább. Az intézménynek ismertséget kell szerezni, folyamatos belső és külső partneri elégedettségmérésre van szükség.
Török Margit
Fenntartja-e azt a véleményét, miszerint az iskolában nem valósultak meg, illetve nem készültek el bizonyos alapvető programok, dokumentumok?
Árvai Beáta
Tudomása szerint az éves továbbképzési programot március 15-ig ismertetni kell, a szakmai
továbbképzési tervet a beindulás előtti tanév március 15-ig el kell fogadtatni a dolgozókkal.
Erről nincs tudomása, véleményét fenntartotta.
Kozmáné Bata Zsuzsanna
Elmondta, hogy 29 éve dolgozik az intézményben, 15 éve igazgatóként. Az iskola felújításra
került, sokat javult a taneszközállapot. Kidolgozta az intézmény szervezeti átalakításának
szakmai koncepcióját, ez szolgált mintául a többi megyei gyógypedagógiai intézmény Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központtá alakításához. Vezetői munkája során arra törekedett, hogy a gyermekek, a szülők és az intézmény érdekeit összehangolja. Az előző vezetői
pályázatában kitűzött célok maradéktalanul megvalósultak. A jelenlegi pályázatában is reális
célok kitűzésére törekedett. Vezetői munkáját a fenntartó kiváló minősítéssel értékelte áprilisban. Ötéves beszámolóját az Oktatási Bizottság és a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta, elismerte vezetői tevékenységét.
Szombati Lajos
Az iskola tudja-e biztosítani a főiskolai hallgatók fogadását? Az intézményvezetés bővítésekor volt-e nevelőtestületi véleményezés?
Török Margit
Igaz-e, hogy bizonyos anyagok nem készültek el? Valóban néhány hete kiváló minősítést kapott a munkája alapján?
Szombati Lajos
A minősítés mi alapján került kiállításra? Ki ellenőrizte a megye részéről az intézményt, milyen szempontok szerint került rá sor?
Kozmáné Bata Zsuzsanna
Az iskola 15 év óta minden évben fogad gyakorlós főiskolásokat a Gyógypedagógiai Főiskoláról, erre a továbbiakban is lehetőség van.
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Dr. Benkár József
Az intézményvezető minősítése a közalkalmazotti törvény kifejezett rendelkezésén alapul. Ez
a minősítés a munkáltató, vagyis a Közgyűlés elnökének a hatáskörébe tartozik. A hivatal
készítette elő a Kjt. szempontrendszerei alapján.
Kozmáné Bata Zsuzsanna
Az intézményi dokumentumok megvannak, azokat a Közgyűlés hagyta jóvá. Az erről készült
jegyzőkönyvek az irodán megtalálhatóak. Jelenleg a pedagógiai program módosítás alatt áll,
augusztus végéig kell befejezni. Az irattárból minden dokumentum hozzáférhető mindenki
számára, aki kéri azt.
Verebélyi György
Szükség lenne a két ellentétes információ feloldására a hivatal részéről.
Osváth Péter
Az Oktatási és Művelődési Iroda elkérte az igazgató asszonytól azokat a dokumentumokat,
amelyek alátámasztják állítását.
Szombati Lajos
Volt-e nevelőtestületi véleményezés a vezetőbővítéskor?
Kozmáné Bata Zsuzsanna
Nem volt nevelőtestületi véleményezés, tudomása szerint nem is szükséges hozzá. A Nevelési
Tanácsadó integrációját követően egyéves megbízást kapott az igazgatóhelyettes.
Török Margit
Meggyőzte a Kozmáné Bata Zsuzsanna 15 éves tevékenységét értékelő igazgatói munkaközösség véleménye, mely jól dolgozó vezetőnek és pedagógusnak értékelte az igazgató aszszonyt. Felhívta a közgyűlés figyelmét arra, hogy ha van olyan pedagógus, aki a pályát választva kiválóan és lelkiismeretesen végzi munkáját, akkor fontolja meg döntését, ne vegye el
a kedvet és lelkesedést. Kérte, támogassák a jelenlegi igazgató asszony pályázatát.
Árvai Beáta
Elmondta, hogy az oktatási törvény kimondja, az intézményi dokumentáció egy példányát el
kell helyezni a tantestületi irodában. Ami ott található, az nem a hatályos irat volt. A pedagógiai programból sem kapta meg az érvényes dokumentációt.
Szombati Lajos
A bizottsági ülésen Laminé Antal Éva mutatott rá arra, hogy nem túl szerencsés az, ha hosszú
időn keresztül nincs olyan jellegű ellenőrzés egy iskolában, ami reális képet adhat róla. Az
intézményben 5-6 éve nem volt átfogó ellenőrzés, ezt legalább egy pályázat kiírása előtt meg
kellene tenni. Az igazgató asszony pályázatát az MSZP frakció támogatta az előző ciklusban,
mostanra viszont megérett a helyzet egy váltásra. Az Oktatási és Művelődési Bizottság 6:5
arányban Árvai Beáta pályázatának elfogadását javasolta.
Laminé Antal Éva
Egyik állítás a másik állítás a másik állítással szemben áll. Nemcsak azért nem sikerült a döntés, mert a testület laikus, hanem azért sem, mert a törvényeken és jogszabályokon túl sok
helyi szabályozás van, ami az intézményre vonatkozik. Ilyen az intézmény minőségirányítási
programja is. Javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el azt, hogy az új pályázat kiírása-

14
kor, a döntés előtt egy szakmai ellenőrzés történjen egy külső szakértő által. Az ellenőrzés
anyagát kapja meg a testület, aminek ismeretében jó döntés hozható.
Verebélyi György
Kérte az Oktatási és Művelődési Iroda vezetőjét, adjon tájékoztatást a minőségirányítási rendszer és a pedagógiai program érvényességéről.
Herman István
Nem fogadta el Szombati Lajos érvelését, miszerint szerencsés, ha az intézményi vezetők
bizonyos időközönként lecserélődnek.
Tuza Gábor
Ha Árvai Beáta tisztában volt a hiányosságokkal, miért csak a pályázat beadása előtt jelezte?
Ő személy szerint megbízik az elkészült értékelésben, az értékelést elkészítők munkájában.
Szombati Lajos
Pontosításként elmondta, ő úgy fogalmazott, hogy elérkezett az idő a változásra. Irreálisnak
tartotta, hogy a beosztott figyelmeztesse az igazgatót a hiányosságokra.
Ostváth Péter
2007. március 9-én írt levelet igazgató asszonynak, amiben értesítette, hogy a Közgyűlés elfogadta az intézmény módosított alapító okiratát, minőségirányítási programjának kiegészítését,
illetve az SZMSZ kiegészítését. Ebből az következik, hogy 2007. március 9-e után neki a kiegészített minőségirányítási programot kellett tárolnia az intézményben. A dokumentum létezett, a hivatal nem tudja megítélni, hogy az iskolában melyik volt elérhető.
Sós Tamás
Kérte, szavazzanak Árvai Beáta megbízásáról.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 20 igen, 9 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
87/2009. (VII. 06.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy Árvai Beátának nem ad megbízást a Lesznai Anna
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola igazgatói teendőinek ellátására.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Sós Tamás
Kérte, szavazzanak Kozmáné Bata Zsuzsanna megbízásáról.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen, 12 nem, 10 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
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88/2009. (VII. 06.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy Kozmáné Bata Zsuzsannának nem ad megbízást a
Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola igazgatói
teendőinek ellátására.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Sós Tamás
Érdemi döntés hiányában új pályázatot kell kiírni. Tudomása szerint van helyettes, aki el tudja
látni az intézményvezetői teendőket.
Hiesz György
Javasolta, hogy a pályázat változatlan tartalommal kerüljön kiírásra.
Dr. Benkár József
A Közgyűlés hatáskörét átruházta a szakbizottságra. A pályázat kiírásáról az Oktatási és Művelődési Bizottságnak kell döntenie. Javasolta a vezetői megbízatás egy évvel történő meghosszabbítását, majd új pályázat kiírását. Ez a Közgyűlés bevett gyakorlata is.
Szombati Lajos
Indítványozta, hogy az SZMSZ szerinti helyettes végezze el a vezetői teendőket és történjen
pályázatkiírás. Figyelembe véve a határidőket, a következő közgyűlésen már lehetőség lesz
döntésre is.
Sós Tamás
Megállapította, hogy az Oktatási és Művelődési Bizottság elnökének javaslatát a Közgyűlés
tudomásul vette.
Sós Tamás
9. napirend
Javaslat a Heves Megyei Múzeumi Szervezet általános igazgatóhelyettese magasabb vezetői megbízásához szükséges fenntartói egyetértés megadására
Török Margit
Szólt arról, hogy két pályázó jelentkezett a kiírásra. Miért került bele a pályázati kiírásba a
művelődésszervezői végzettség követelménye?
Nagy Szilvia
Elmondta, azért került bele a felhívásba a végzettség, mert az utóbbi időben eltolódott a múzeumi pálya a múzeumpedagógiai terület és a közművelődés felé. Mivel a múzeum profitorientált nonprofit szervezet, ettől a művelődésszervezői tevékenységtől vár bevételeket.
Sós Tamás
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 29 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

16
89/2009. (VII. 06.) közgyűlési határozat
1. Heves Megye Közgyűlése egyetért Szécsényi Orsolya a Heves Megyei Múzeumi
Szervezet általános igazgatóhelyettesi munkakörbe, magasabb vezetői beosztással
2009.július 1. napjától 2014. június 30-ig öt évre történő megbízásával.
2.

Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza a Heves Megyei Múzeumi Szervezet igazgatóját, hogy a Közgyűlés egyetértése alapján a szükséges munkáltatói intézkedéseket
tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Értelem szerint

Sós Tamás
10. napirend
Javaslat a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.
(VI. 29.) HMÖ rendelet módosítására
Kontra Gyula
A bizottság véleményezte a módosítást, elfogadásra javasolta azt. A testület Dr. Benkár Józseftől kéri, hogy a költségvetést jelentős mértékben érintő kérdések tárgyalása előtt egy alaposabb előkészítés történjen, hatástanulmány, kockázatelemzés készüljön.
Sós Tamás
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 24 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
10/2009. (VII. 06.) HMÖ rendelet
a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2007. (VI.29.) HMÖ rendelet (továbbiakban: R) módosításáról
1. §
A R. 67. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A hivatal működésének és szervezetének rendjét, részletes feladatait a hivatal ügyrendje
tartalmazza a 10. számú melléklet szerint.”
2.§
A R. 69. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az önkormányzat gazdasági szervezeti feladatait a Pénzügyi Iroda látja el.
A Pénzügyi Iroda felépítését a 8. számú melléklet tartalmazza.
A Pénzügyi iroda ügyrendjét a 10. számú melléklet tartalmazza.
A Hivatal Alapító Okiratát a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése
55/2009. (IV. 24.) számú határozatával hagyta jóvá.
Az Önkormányzat költségvetési számlaszáma: 11739009-15378008.
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A Heves Megyei Önkormányzat intézményeit a 3. számú melléklet tartalmazza.
A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal szabálytalanságok kezelésének eljárási rendjéről
szóló szabályzatot az 5. számú melléklet, az ellenőrzési nyomvonalát a 6. számú melléklet
határozza meg.”
3. §
A R. 76. § (2) bekezdése kiegészül a következő rendelkezéssel:
„10. számú melléklet: A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje”
4. §
A 10/2009. (VII. 06.) HMÖ rendelet mellékletét képezi az
- 1. sz. melléklet: a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal ellenőrzési nyomvonala
( R. 6. számú melléklete)
- 2. sz. melléklet: a Pénzügyi Iroda felépítése ( R. 8. számú melléklete)
- 3. sz. melléklet: a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje ( R. 10. számú
melléklete)
5. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Benkár József
Heves Megye Főjegyzője

Sós Tamás
11. napirend
Javaslat a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (II. 27.) HMÖ
rendelet módosítására
11/a. Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (II.27.) HMÖ rendelet módosítására vonatkozó javaslat vizsgálatáról
Sós Tamás
Elmondta, hogy az első negyedévi módosítások együttes összege 16.9 millió Ft, amely
0.15%-os növekedést jelent. Kiemelte a hiány összegének 50 millió Ft-tal való csökkentését,
mivel az önkormányzati miniszter elengedte a megyei önkormányzat ilyen összegű visszafizetési kötelezettségét, illetve 50 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat az Önkormányzati Minisztérium részéről.
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 16 igen, 7 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
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90/2009. (VII. 06.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy nem fogadja el a Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló 6/2009. (II. 27.) HMÖ rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Sós Tamás
Elfogadás hiányában az előterjesztést az augusztusi közgyűlésen újból fel kell venni a napirendi pontok közé.
Sós Tamás
12. napirend
Javaslat a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet területén alkalmazandó parkolási
díjakról szóló rendelet megalkotására
Herman István
Indítványozta, hogy kerüljön le a napirendről az előterjesztés, a kérdéssel majd az újonnan
létrehozott gazdasági társaság foglalkozzon.
Sós Tamás
Kérte, szavazzanak Herman István módosító javaslatáról.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 25 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
91/2009. (VII. 06.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy leveszi a Közgyűlés napirendjéről a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet területén alkalmazandó parkolási díjakról szóló rendelet megalkotására vonatkozó javaslatot.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Sós Tamás
13. napirend
Javaslat hozzájárulás adására a Heves Megyei Önkormányzat Egységes Gyermekvédelmi Intézménye pályázatához
Sós Tamás
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 19 igen, 6 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
92./2009. (VII. 06.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy nem ad hozzájárulást a Heves Megyei Önkormányzat Egységes Gyermekvédelmi Intézménye pályázatához.
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Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Sós Tamás
14. napirend
Javaslat a TOURINFORM Eger Idegenforgalmi Információs Irodával összefüggő döntésekre
Szádeczky Kornélia
Beszélt arról, hogy a fenntartó önkormányzatok folyamatosan rendelkezésre bocsátották azt a
működési költséget, amelynek segítségével kiváló munkát tudott végezni a TOURINFORM
Iroda. Megköszönte a Heves Megyei Önkormányzat és Kiss János segítő közreműködését,
kollégáinak a végzett munkát, aminek eredményeképp az iroda az ország egyik vezető irodájává vált, 2005-ben megkapta Észak-Magyarország Turisztikai Nívódíját, több esetben elismerő oklevelet kiváló eredménnyel. Megköszönte a képviselők bizalmát és támogatását. Az új
szervezet keretein belül turisztikai tanácsadó minőségben látja el munkáját.
Hudák Tamás
Az iroda által végzett munka és elismerések Heves megye hírnevének elismerését segítették.
Megköszönte az irodavezető asszony és munkatársai tevékenységét.
Verebélyi György
Egyetértett a Hudák Tamás által elmondottakkal.
Sós Tamás
Kérte, Szádeczky Kornélia munkáját elismerve szavazzanak az előterjesztésről.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 29 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
93/2009. (VII. 06.) közgyűlési határozat
1. A Heves Megyei Közgyűlés a TOURINFORM Eger Idegenforgalmi Információs Iroda
intézményfenntartó társulását 2009. június 30. napjával, közös megegyezéssel megszünteti.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2009. június 30.

2. A Közgyűlés a TOURINFORM Eger Idegenforgalmi Információs Iroda költségvetési intézményt az előterjesztett Megszüntető Okirat alapján 2009. július 31. napjával megszünteti. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Megszüntető Okirat aláírására.
3. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét arra, hogy a TOURINFORM névhasználati szerződés
módosítása ügyében kezdeményezést tegyen a névhasználatot biztosító Magyar Turizmus
Zrt felé.
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Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2009. július 31.

Sós Tamás
15. napirend
Javaslat a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítására
Sós Tamás
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 28 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
94/2009. (VII. 06.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár módosító- és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, és felhatalmazza Elnökét az Alapító Okirat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Sós Tamás
16. napirend
Javaslat az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Felújításáért Alapítvány támogatására
Merczel József
A 13. napirendi pont szavazati eredményével kapcsolatban elmondta, hogy leszavazásra került egy önerő nélküli gyermekprogram, amivel 16 000 euró támogatást kaphatott volna a
gyermekvédelmi intézet.
Sós Tamás
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 22 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
95/2009. (VII. 06.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Felújításáért Alapítvány működését 1 millió forint összeggel támogatja. A támogatás fedezete a Heves Megyei
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének általános tartaléka.
Felelős:
Határidő:
Sós Tamás
17. napirend

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2009. július 15.
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Javaslat Partnerségi szerződés megkötésére a Főegyházmegyei Hatósággal
Szabó Gyula
Javasolta, hogy a 13. napirendi pont szavazására térjen vissza a képviselő-testület.
Sós Tamás
Elmondta, hogy a soros napirendek tárgyalása után visszatér a Közgyűlés a szavazásra.
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 27 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
96/2009. (VII. 06.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Főegyházmegyei Hatósággal az „Egri Érseki
Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpont” megvalósítása tárgyában az előterjesztés
melléklete szerinti Partnerségi szerződés megkötésére kerüljön sor. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Sós Tamás
18. napirend
Javaslat fejlesztési típusú pályázatok benyújtására
Sós Tamás
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 28 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
97/2009. (VII. 06.) közgyűlési határozat
1. Heves Megye Közgyűlése – elfogadva az előterjesztésben vázolt és a mellékelt megállapodásban megfogalmazott szakmai feladatokat – mint gesztor önkormányzat pályázatot
nyújt be az ÉMOP-2009-2.1.1. kódszámú pályázati felhívás alapján az egri vár turisztikai
fejlesztésére max. 2,3 milliárd Ft beruházású összköltségre, max. 2 milliárd Ft támogatási
igényt megjelölve. A Heves Megyei Önkormányzat vállalja max. 110 millió Ft nagyságrendben a pályázati önerőt. A 2009. évi beruházási ütem önerő fedezete a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott NFT beruházási célkeret, a további beruházási ütem önerőfedezetét pedig a tárgyévi költségvetésben megtervezi.
Heves Megye Közgyűlése szöveg szerint elfogadja a mellékelt együttműködési megállapodást. Aláírására, a pályázat benyújtására, a pályázathoz szükséges egyéb nyilatkozatok
megtételére a Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét.
Felelős:
Határidő:
2.

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Kun Zoltán irodavezető
2009. július 20.

Heves Megye Közgyűlése a HMÖ Idősek Otthona Eger „A” és „B” épülete komplex
akadálymentesítésére pályázatot nyújt be az ÉMOP-2009.-4.2.2. kódszámú pályázati felhívás alapján. A Közgyűlés a pályázat összköltségét 62 millió Ft-ban határozza meg,
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melyhez a pályázati kiírás alapján 30 millió Ft támogatást igényel. A szükséges 32 millió
Ft önerőt a 2009. évi költségvetésben jóváhagyott NFT beruházási célkeret előirányzat
terhére biztosítja.
A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatok
megtételére, a pályázat benyújtására.
Felelős:
Határidő:
3.

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Kun Zoltán irodavezető
2009. szeptember 30.

Heves Megye Közgyűlése egyetért azzal, hogy a TISZK rendszer továbbfejlesztése érdekében a Hatvan TISZK és a Gyöngyös TISZK Szakképzés- szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.-k 300, illetve 250.000 eFt bruttó költségvetési összegű pályázatot
nyújtsanak be a TÁMOP-2.2.3.-09/1 kódszámú pályázati felhívás alapján.
Heves Megye Közgyűlése vállalja, hogy a pályázat elkészítéséhez törzstőke vagy működési költséghez való hozzájárulás arányában max. 1,5, illetve 1,25 + ÁFA nagyságrendben támogatást nyújt a TISZK-eknek, melynek fedezete a 2009. évi pályázati céltartalék.
Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a pályázathoz szükséges nyilatkozatokat a pályázó TISZK-ek részére megadja és biztosítja a pályázat készítéséhez szükséges pénzbeli hozzájárulást.
Felelős:

Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Kun Zoltán irodavezető
Osváth Péter irodavezető
2009. szeptember 30.

Sós Tamás
19. napirend
Beszámoló a HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger szakmai tevékenységéről
Dr. Lénárt András
Elismerését fejezte ki az intézményben folyó munkáért. Az otthon tevékenysége folyamán
több pályázaton vett részt és nyert is. A Közgyűlésnek jóvá kellene hagynia 2012-ig egy fő
szakpszichológusi státuszt, hogy a végleges működési engedély kiadásának ne legyen akadálya. Javasolta az előterjesztés elfogadását.
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna
Megkérdezte, hogy az intézményben valóban 10 fő létszámhiány van-e, mert az előterjesztésből ez derült ki számára.
Dr. Lénárt András
Elmondta, hogy egy fő létszámhiányról van szó, valószínűleg elírás történhetett.
Sós Tamás
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 27 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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98/2009. (VII. 06.) közgyűlési határozat
1. Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Heves Megyei Önkormányzat
Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger szakmai tevékenysége tapasztalatairól szóló
beszámolóját és annak szakmai előterjesztését. Pozitívan értékeli az intézményben folyó
szakmai tevékenységet, egyben elismerését fejezi ki az intézmény vezetésének és kollektívájának lelkiismeretes és színvonalas munkájuk miatt.
2. A 2012. december 31-ig ideiglenes működési engedéllyel rendelkező Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger 1 fő szakmai létszámhiányát a
Közgyűlés az alábbi ütemezés szerint tervezi megszüntetni:
- 2012. december 31-ig plusz 1 fő pszichológus létszámot biztosít az intézményi költségvetésben.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Intézményvezető
Értelem szerint

Sós Tamás
20. napirend
Beszámoló a Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola
és Diákotthon rendszerellenőrzéséről
Sós Tamás
Kérte a beszámoló tudomásulvételét. Megállapította, hogy a beszámolót a Közgyűlés tudomásul vette.
Javasolta, hogy a képviselők kérésére térjenek vissza a 13. napirendi pont újbóli szavazásához.
Dr. Benkár József
A megújított szavazással kapcsolatban ismertette az SZMSZ 36. §-át. Eszerint amennyiben
egy javaslat a szükséges többséget nem kapta meg, azt elvetettnek kell tekinteni. Ugyanezen
paragrafus (1) bekezdése szerint: amennyiben az előterjesztő érdemi módosító indítványt tesz,
kérésére a vita tovább folytatható és ezután legfeljebb még két alkalommal lehet szavazatást
tartani, melyről a Közgyűlés vita nélkül szavaz.
Sós Tamás
Kérte, hogy az euró árfolyam-változására tekintettel szavazzanak újból a 13. napirendről.
Megállapította, hogy a Közgyűlés 25 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
99/2009. (VII. 06.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése támogatja a HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye a
GRUNDTVIG program keretében az Európai Bizottság által finanszírozott tanulási kapcsola-
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tok nemzetközi program keretében, az „Egy életen át tartó tanulás” pályázatát és támogatja a
program megvalósítását.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Értelem szerint

Sós Tamás
Az ülést bezárta, kellemes pihenést kívánt.
K. m. f.

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Benkár József
Heves Megye Főjegyzője

