Jegyzőkönyv
Készült: 2010. augusztus 27-én, 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, Barna László, Barabásné Czövek Ágnes,
Bátka László, Buda Sándorné, Csáki Zsigmond, Danyi Sándor, Deé András,
Dr. Fehér Oszkár, Fekete László, Ferencz Ervin, Fótos Dániel, 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, Rajna Kálmán, Sárosi Károly, Sasi Károlyné, Sós
Tamás, Szabó Ádám, Szabó Gyula, Szombati Lajos, Dr. Tatár László, Tóbi János, Török Margit, Tuza Gábor, Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna, Verebélyi
György, Vince János közgyűlési tagok, Dr. Benkár József főjegyző, valamint a
jelenléti íven feltüntetett meghívottak
Sós Tamás
Az ülést megnyitotta, kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, 38 fő van jelen. Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 38 igen szavazattal elfogadta a napirendet a következők szerint:
NAPIREND ELŐTT
Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 24. §)
Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó:

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

NAPIREND
I.

Előterjesztés

1.

Elnöki jelentés
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
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HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG
II.

Rendelet-tervezetek

2.

Javaslat a Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 19.)
HMÖ rendelet módosítására
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke

RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat)
2/a. Független könyvvizsgálói jelentés a Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló 7/2010. (II. 19.) HMÖ rendelet módosítására vonatkozó javaslat vizsgálatáról
Előadó: Mikó Béla
Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.
vezető könyvvizsgálója
TUDOMÁSULVÉTEL
3.

Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995.
(XII. 15.) HMÖ rendelet módosítására
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat)

III. Előterjesztések
4.

Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat és Intézményei 2010. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat)

4/a. Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat és Intézményei 2010.
I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló vizsgálatáról
Előadó: Mikó Béla
Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.
vezető könyvvizsgálója
TUDOMÁSULVÉTEL
5.

Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi Gazdasági Programjának
végrehajtásáról
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
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HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat)
6.

Beszámoló a Heves Megyei Közgyűlés bizottságainak ciklusidőszak alatt végzett tevékenységéről
Felelős: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat)

7.

Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona – Eger szakmai tevékenységéről
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
Farkasné Minczér Éva
HMÖ Idősek Otthona Eger Igazgatója
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

8.

Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona – Eger rendszerellenőrzéséről
Előadó: Sárosi Károly
Ellenőrző Bizottság Elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

9.

Javaslat szándéknyilatkozat elfogadására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

10.

Javaslat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal sajátos nevelési igényű gyermekek
nevelésével, oktatásával kapcsolatban kötött megállapodás felmondására
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

11.

Javaslat Együttműködési megállapodás és Konzorciumi megállapodás megkötésére
Előadó Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

12.

Javaslat az egri várra vonatkozó vagyonkezelői szerződés megkötésére
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Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
13.

Összefoglaló jelentés a megyei területrendezési terv hatályosulásának négyéves tapasztalatairól
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

14.

Javaslat az egri belvárosi rehabilitációs projekttel kapcsolatos konzorciumi megállapodás megkötésére
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

15.

Javaslat a Palóc Út Egyesület klaszterré történő átalakításának jóváhagyására
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

IV.

Tájékoztató

16.

Tájékoztató a Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága 2009.
évi ellenőrzési tapasztalatairól
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

V.

Felvilágosítás-kérések (SZMSZ 40. §)

VI.

Kérdések (SZMSZ 41. §)

VII. Bejelentések (SZMSZ 42. §)
VIII. Zárt ülés
17.

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés által alapított szakmai díjak adományozására
Előadó: Sós Tamás
Megyei Közgyűlés Elnöke
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HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat)
Felelős:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Sós Tamás
NAPIREND ELŐTT
Laminé Antal Éva
A nyár eleji katasztrofális ár- és belvízhelyzet Heves megyében is sok helyen próbára tette az
elemekkel harcoló emberek felkészültségét. Köszönetet mondott azoknak, akik segítettek az
árvízveszély elhárításában, így a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Közútkezelő Kht., az ÉKÖVIZIG, a rendőrség, az önkéntes tűzoltók, a polgárőrök, a Heves Megyei
Vízmű dolgozóinak.
„Bejelentem, hogy a Heves Megyei Közgyűlés Polgári frakciójából kilépek és munkámat
független képviselőként kívánom folytatni a hátralévő időben. Döntésemhez indokul az szolgál, hogy nem kívánok abban a frakcióban politizálni, amelyben Herman István. Herman István ugyanis megcsúfolta a polgári értékeket, becsapta a választóit. Mihelyt bekerült a parlamentbe, vicsorogva fordult szembe azokkal az emberekkel, akik képviselői székbe segítették.
Becsapta, megalázta az őt segítő embereket, akik önzetlenül dolgoztak érte 6 kemény éven
keresztül. Herman István a szemükbe hazudott, elárulta, megcsúfolta mindazokat az eszményeket, értékeket, amelyeket pártja hirdet. Beletiport ezeknek az embereknek az önérzetébe,
és még keresztény erkölcsiségüket is képes volt megkérdőjelezni. Tudjuk jól, hogy vannak
baloldalinak és jobboldalinak tartott értékek. Ezek valójában egyetemes erkölcsi értékek.
Ilyen a becsület, a szavahihetőség és a kiállás a minket segítők mellett. De a Hegedűs hadnagyok ideje lejárt. Nincs olyan eszmerendszer, amelyben a tisztességtelenség, a rágalom és
az árulás érték lehetne. Amikor más a szó és más a cselekedet, minden tisztességes politikusnak párthovatartozásra való tekintet nélkül az elárult, meggyalázott, becsapott emberek mellé
kell állnia. Én is ezt teszem, és politikusként kötelességem ezt ki is mondani. Én nem vagyok
más, mint aki voltam. Továbbra is a nemzeti konzervatív polgári értékek mentén politizálok,
de hiszek abban, hogy nincs helyük az álszenteknek, hazugoknak és képmutatóknak a politikában, mert ez megmérgezi a közéletet és árnyékot vet a tisztességes politikusokra is. Meggyőződésem, hogy Herman István, aki elárulta a választóit, segítőit, ezzel alkalmatlanná és
méltatlanná vált az országgyűlési képviselői székre, de a megyei közgyűlési mandátumra is.
Ilyen ember nem ülhet honatyaként a nemzet házában, sem ebben a közgyűlésben. Fölszólítom Herman Istvánt, hogy mondjon le.”
Sós Tamás
Kérte, az ülés ideje alatt a képviselők tartózkodjanak a személyeskedéstől.
Herman István
A megjegyzésekre nem kívánt reagálni.
Mennyit ér a közgyűlési döntés, a közgyűlési határozat? Ezt a Lesznai Anna Gyógypedagógiai Intézet és Szakiskolában lefolytatott vizsgálat kapcsán kérdezte. Az intézményben 2010.
június 30-án vizsgálat folyt, mely azzal zárult, hogy „a fentieket összefoglalva indokolatlannak tartom a munkáltató részéről, hogy Kozmáné Bata Zsuzsanna ügyében a fegyelmi eljárást
lefolytassák. A vizsgáló bizottság vezetője: Végh Istvánné.” A megyei közgyűlés hozott egy
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olyan határozatot, hogy az újonnan kinevezett intézményvezető vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy elmarasztalás fönnállhat-e, a fegyelmi vizsgálatot esetlegesen folytassa le. Az
igazgatónő csak lehetőséget kapott, viszont szabályszerű fegyelmi vizsgálatot folytatott le a
közgyűlési határozattal szemben. Megkérdezte Szombati Lajost, hol tart a vizsgálat?
Sós Tamás
Kérte a személyeskedés mellőzését. Elmondta, hogy a napirend előtti felszólalásokra az
SZMSZ értelmében nincs lehetőség reagálni.
Deé András
„A demokráciadeficit a megyei közgyűlésben, avagy egy gondolat az elmaradt közmeghallgatások helyett címmel szeretnék néhány mondatot mondani napirend előtti felszólalásomban.
Ez a demokráciadeficit az elmúlt négy évben több szempontból is megnyilvánult. Megnyilvánult a kéthavonta tartott közgyűlések miatt, az obstruált rendkívüli közgyűlések összehívása
által és megnyilvánult azáltal, hogy a négy év alatt nem minden évben került sor az SZMSZben előírt közmeghallgatásokra. Így a vége felé már akár meg is szokhattuk volna azt a demokráciadeficitet, amit a Dr. Sós Tamás által vezetett szocialista megyevezetés ránk erőltetett
a megyei közgyűlésben az elmúlt négy évben az árulással megszerzett hatalmának gyakorlása
közepette. Ezen közben az is nyilvánvaló, hogy ez a korszak néhány hét múlva véget ér, remélhetőleg az elkövetkezendő időszakra nem lesz ez jellemző. Véget kell érnie, mert a demokráciadeficit nagyon zavarja a Heves megyei embereket, legfőképpen azért, mert alig vagy
egyáltalán nem adatott meg, hogy elmondják véleményüket a róluk szóló döntésekről. Ez
azért történhetett meg, mert a Dr. Sós Tamás által vezetett megyevezetés sikeresen elszabotálta ezt az alapvető jogot, ami a Heves megyei embereket megillette volna, a szólásszabadság
jogát. Elvette tőlük azt a lehetőséget, ami megillette volna őket. Bizonyára az emberek kérdései zavarták volna Sós elnök urat, mert ezek a kérdések adott esetben kellemetlenek lettek
volna, ezek a kérdések olyan kérdések lettek volna, amire az elmúlt időszakban nem kaptak
választ a Heves megyei emberek. Az emberek szerették volna tudni azt, hogy mekkora kárt
okozott az önök HospInvestes ámokfutása, mennyi pénzt emésztett fel a megyei egészségügy
tönkretétele. Ezekre a kérdésekre nem kaphattak választ, mert a közmeghallgatások majdnem
minden évben elmaradtak. Az emberek azt is szerették volna tudni, hogy mekkora terhet ró
rájuk az a kötvénykibocsátás a megyében, amit a Gyurcsány kormány kényszerített rá Magyarország megyéire, és ez ellen Sós Tamás nem állt fel, nem állt ellen, asszisztált ehhez. Ez
az eladósodás az akkori 140 Ft-os svájci frankos szinthez képest ma még tetemesebb. Ma már
az emberek azt várják, hogy ennek minél hamarabb legyen vége, ami nem ment önöknek, azt
nem kell erőltetni, hanem abba kell hagyni.”
Verebélyi György
„Szerte a világon álmodott és cselekedett a XXI. század. Volt, aki kártyázott és kijött neki a
21, voltak hevesi kiváltságosok, akik kártya nélkül is nagy eredményeket értek el a 21-gyel.
Mi is részesei lehettünk négy éven át a 21-es játéknak, sőt a megyei önkormányzat intézményei, a megye súlyponti kórháza, s ezzel együtt Heves megye minden polgára. Ma az utolsó
közgyűlési napon nézzük csak meg, szerencsések lehetünk-e vagy szomorúak. 21 álom. Öszszetörött. 21 apró koporsószeg remeg halott testem felett, 21 apró gyertyaláng, mind a 21-et
elfújták – mondja a vers. Heves megyében négy évvel ezelőtt 21 gyertyaszál megvilágosodásával minden álom összetört. Nem tudtunk a megyei polgárok méltán remélt, tőlünk megyei
képviselőktől elvárt jó meglátásainak fejlődési útjára lépni. Így nem voltak jó szakmai viták, a
jövő gazdasági szempontjait figyelembe vevő helyes döntéseink, csak egy szerencsejátékos
szocialista 21-es vezetésű megyei önkormányzat. Nekünk ezt az örökséget kellett cipelni négy
éven keresztül, amit Sós Tamás és szocialista hada diktált. S valóban, vittek is mindent. Az
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intézményi költségvetésben, a kórházprivatizáció esetén, a LEADER pályázaton, a védett,
zsíros állásokon. Az előnye rögtön éltet és visszaéltet, mert előre kitervelten indulhatott be a
Sós által segített pénzszivattyú, aminek köszönhetően pályázatokat, EU-s forrásokat, közpénzeket nótázhattak el saját dallamra. Költhettek milliókat eszmebaráti vezetésű színházi vezetésű színházi intézmények produkcióira. Segítettek dilettánsokat szakmai posztokra tenni, s
személyiségzavaros embereknek villámkarriert befutni. Ennek jeles képviselője megyénkben
Hites Judit, aki hűséges elvtársi szolgaként, falusi kultúrbugrisként legjobban tanulta meg a
pénzlenyúlást baráti társaival együtt. S hogy ehhez nincs köze önnek? Nem zörög a haraszt,
ugye? Ezt nagyon jól tudjuk. Ezzel szemben mégis gátlástalanul hadakoztak Eger várossal
szemben, szétvertek egy egész kórházat, hagytak elmenni jó szakembereket, jó orvosokat.
Hagyták tönkremenni a megyei intézményt. Hallották már, hogy 21 halottja volt gróf 9. 30. A
halottkém szerint a halálát fulladás okozta. Itt közöttünk is van egy báb, egy fuldokló, akinek
köszönheti a szocialista frakció a garázdálkodást. A báb az, aki olyan emberekkel veszi magát
körül, akinek cselekedetei miatt mentegetőzésbe kell bocsátkozni a nyilvánosság miatt. A dr.
nélkül is professzor a mi Sós Tamásunk, már ami a Gyurcsányi lenyúlást illeti.”
Sós Tamás
Köszöntötte Kovács Miklóst, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság képviselőjét. Megköszönte a rendőrség nyári időszakban is lelkiismeretesen végzett munkáját. A készenléti rendőrség az elmúlt hetekben, hónapokban nagy figyelmet fordított a megyére is, szemmel látható
a tevékenységük pozitív hatása.
Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Kérte, szavazzanak a Pénzügyi Bizottság beszámolójáról. Megállapította, hogy a közgyűlés
22 igen, 13 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
111/2010. (VIII. 27.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott 59/2010. (VIII.
12.) számú Pénzügyi Bizottsági határozatokat az írásbeli előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Benkár József
Heves Megye Főjegyzője
Azonnal

Sós Tamás
Kérte, szavazzanak az Egészségügyi és Szociális Bizottság beszámolójáról. Megállapította,
hogy a közgyűlés 23 igen, 11 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozta:
112/2010. (VIII. 27.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése a megyei közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott 56
db személyi térítési díjat megállapító határozatot jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal
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Sós Tamás
Kérte, szavazzanak az Oktatási és Művelődési Bizottság beszámolójáról. Megállapította, hogy
a közgyűlés 22 igen, 10 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
113/2010. (VIII. 27.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése az Oktatási és Művelődési Bizottság átruházott hatáskörben hozott
40/2010. (VI. 8.)-41/2010. (VI.8) számú, valamint a 42/2010. (VI.25.) számú Oktatási és Művelődési Bizottsági határozatokat az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
Sós Tamás
A Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság beszámolója következik.
Tuza Gábor
A bizottság elnökét kérdezte: Nem furcsa, hogy augusztusban Petőfibányára egy téli sport
támogatását biztosítja a közgyűlés?
Fekete László
A bizottság 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a pályázatot. A pályázati rendszer
olyan, hogy már januárban is lehet pályázni akár decemberre vonatkozóan. Az iroda megvizsgálta és szabályosnak találta a pályázatot, mind tartalmilag, mind szakmai tekintetben. Mivel
több bizottsági ülés már nem lesz, a következő alkalommal késő lenne a pályázat elbírálása.
Herman István
A következő közgyűlés terhére ezzel a döntéssel kötelezettségvállalás történik. Megkérdezte:
Ki indul polgármester-jelöltként Petőfibányán?
Sós Tamás
Kérte a képviselőket, hogy a kampány jellegű megjegyzéseket kerüljék. Egy rendezvény nem
magával a rendezvénnyel kezdődik, az egy folyamat, idő kell a szervezéséhez is.
Kérte, szavazzanak a Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság beszámolójáról. Megállapította, hogy a közgyűlés 22 igen, 14 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
114/2010. (VIII. 27.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése a Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság átruházott hatáskörben sport és ifjúsági rendezvényi pályázatok tárgykörben, április hónapban hozott határozatait
az írásbeli előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Benkár József
Heves Megye Főjegyzője
Azonnal

Sós Tamás
A helyszínen került kiosztásra több könyvvizsgálói jelentés. Kérte ennek tudomásul vételét.
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Sós Tamás
1. napirend
Elnöki jelentés
Sós Tamás
Megköszönte a négy év alatt végzett tevékenységét mindkét oldalnak, a hivatalvezetőnek,
hivatalnak, intézményvezetőknek, dolgozóknak és mindazoknak, akik az önkormányzattal
kapcsolatban vannak. „A magunk mögött hagyott négy évet az ellentmondásaival, helyenként
kiélezett politikai vitáival együtt is eredményesnek tekintem. Mondhatom ezt akkor is, ha a
Heves Megyei Önkormányzat és intézményei működését meghatározó körülmények nem
minden esetben tették lehetővé a kiegyensúlyozott feladatellátást. Sajnos tovább folytatódott
az a negatív tendencia, amelynek következtében jelentősen csökkentek a működéshez kapott
központi források. A gazdasági válságban pedig a tervezett saját bevételeinket sem tudtuk
tervszerűen realizálni. A gazdálkodási feszültségek további fokozódásában szerepet játszott a
sikertelen kórházi működtetésbe adás, valamint a teherbíró képességet meghaladó önként vállalt feladatok felvállalása is. A nehezedő körülmények ellenére is kijelenthetem, hogy a ciklusokon átnyúló fejlesztési stratégiánkat - melyeket az egymásra épülő gazdasági programokra
alapoztunk - sikerült végrehajtani. Az előrelátásnak és a tervszerűségnek köszönhetően a megyei önkormányzat pályázati eredményessége kiemelkedő. Az intézményfejlesztési feladatunkat az vezérelte, hogy az ellátottak, gondozottak részére minél élhetőbb környezetet teremtsünk, hogy folyamatosan javuljanak az intézményekben a szakmai, tárgyi feltételek és
munkakörülmények. A fejlesztések finanszírozása terén elsőbbséget kaptak a pályázatokon
elnyerhető források, a partner önkormányzatokkal és más szervezetekkel való együttműködések. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a szükséges saját források elsősorban vagyoni
eredetű bevételből és az önkormányzat által kibocsátott kötvényből legyenek biztosíthatóak,
kímélve ezáltal az intézmények működésére fordítható pénzeszközöket. Ennek megfelelően a
végrehajtott fejlesztések és a vagyongazdálkodási feladatok összeredménye az lett, hogy az
intézmények működési feltételeit biztosító törzsvagyon állomány értéke jelentősen nőtt, állaga
érezhetően korszerűsödött. Az intézményi fejlesztések értéke az elmúlt három ciklus alatt
elérheti a 20 milliárd Ft-ot, ebből a már befejezett projektek 60%-ot tesznek ki. A ciklusokon
átívelő tervezés és végrehajtás kitűnő példája a zöldmezős beruházásban megépült 150 férőhelyes parádi szociális otthon, a gyöngyösi Orczy kastély és a benne működő Mátra Múzeum
felújítása, vagy az Eger városi és a megyei önkormányzat együttműködésével felújított Török
Fürdő és Reuma Kórház új gyógyászati szárnya. Példamutató volt az a közgyűlési összefogás, amely lehetővé tette az egri Buttler ház megyei hasznosítását. Örömmel tölt el az a tény,
hogy a fejlesztések tovább folytatódnak, melyeknek „gyümölcse már az új közgyűlés ideje
alatt érik be”. Célegyenesbe ért az egri vár átfogó fejlesztésére irányuló 1.7 milliárd Ft értékű
turisztikai pályázat. A közoktatás infrastruktúrájának fejlesztése terén megindult az egri
Arany János Általános Iskola és Szakiskola felújításának folyamata. Önerőből valósul meg az
új múzeumi raktárbázis az egri Baktai úti volt Pszichiátriai osztály helyén. 2010 nyarán elkezdődhet az a nagyszabású kórházfejlesztési program, amely struktúraváltást eredményez a
Markhot Ferenc Kórházban, ezáltal megteremtve a modern fekvőbeteg szakellátás feltételeit.
A pályázat összértéke közel 5 milliárd Ft. A számvetés során fontosnak tartom kiemelni a
hivatalban és az intézményeinkben zajló elhivatott magas színvonalú szakmai munkát. Az
Állami Számvevőszék az ellenőrzés után megerősítette ezt, hiszen a 2006-2009. közötti átfogó jelentésük kiemelte, hogy a Heves Megyei Önkormányzatnál a nehezedő körülmények
ellenére is kiegyensúlyozott, jó színvonalú gazdálkodás zajlott. A végzett tevékenység elismeréseként a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2008-ban az „Év múzeuma” cím büszke
tulajdonosa lett. Az egri Dobó István Vármúzeum és a gyöngyösi Mátra Múzeum kollektívája
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is elmondhatja magáról, hogy az „Év múzeuma” címmel ismerték el munkájukat a látogatók
szavazatai alapján. Nemzetközi díjak is jelezték, hogy Heves megye felkerült Európa „Kulturális térképére”. Az Európa Bizottság Nostra Díja és az Európai Régiók Gyűlésének kommunikációs nagydíja komoly elismeréseket jelentettek az önkormányzatnak és intézményeinek.
Megköszönöm az eredményes együttműködést a Heves Megyei Önkormányzat minden partnerének, bízom abban, hogy ezek a kapcsolatok a jövőben is erősödnek, szélesednek. Köszönöm a közös munkát a közgyűlés és a bizottságok tagjainak, a megyei önkormányzat hivatala
és intézményei dolgozóinak. A 2006-2010. évi Heves Megyei Önkormányzat munkájáról szóló összefoglalót tisztelettel és barátsággal ajánlom figyelmükbe.”
Herman István
Az elnök úr szuperlativuszokban szólt az elmúlt négy évről. Kétségtelen, hogy voltak eredmények, de a hibás döntések halmazából fakadóan Heves megye pénzügyi helyzete instabil.
Az elmulasztott lehetőség négy éve van a közgyűlés mögött. 21 szavazattal mindig érvényesítette a szocialista frakció az akaratát. A kórház finanszírozása nem amiatt futott zátonyra,
hogy nem ment végbe Magyarországon a kórházprivatizáció, mert az egyébként is válságban
volt, ez a válság pedig a rossz döntéssel tovább mélyült.
Dr. Tatár László
Az elnöki jelentés az elmúlt két hónap elnöki teendőit tartalmazza. Szerinte az elhangzott
négy évnyi sikertörténet nem a két közgyűlés közti időszakról szólt. Elnök úr azt ígérte, hogy
cikluszárásként egy összefoglaló jelentés készül a két, korábban három alelnök tevékenységéről. Ez bizottsági szinten megtörtént, de az alelnöki előterjesztések elmaradtak. Kérte ennek
pótlását, írásban való kiküldését a képviselők számára.
Sós Tamás
Nyolc év alatt ebben az évben fordult elő először, hogy a Heves Megyei Önkormányzat beadott pályázata nem nyert. A kiadott cikluskönyvben megtalálhatóak az általa elmondottak, az
SZMSZ-ben meg kell jelölni a jövőben, hogy hol kerüljön sor rá. A közzétett beszámolókban
az alelnökök végzett munkája is benne van.
Sós Tamás
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 22 igen, 16 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
115/2010. (VIII. 27.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, a Heves Megyei
Közgyűlés Elnöke által átruházott hatáskörben hozott 56 db személyi térítési díjat megállapító
határozatot jóváhagyja, a két közgyűlés között végzett fontosabb elnöki feladatokról szóló,
valamint az elmúlt időszak szélsőséges időjárása miatt kialakult katasztrófahelyzet kezeléséről
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal
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Sós Tamás
2. napirend
Javaslat a Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 19.) HMÖ
rendelet módosítására
2/a. Független könyvvizsgálói jelentés a Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 19.) HMÖ rendelet módosítására vonatkozó javaslat vizsgálatáról
Sós Tamás
A rendelet módosítása a 2010. június 30-ig ténylegesen bekövetkezett változások előirányzatokon történő átvezetését tartalmazza. Az idén ez a második módosítása a költségvetési rendeletnek. Az összes változás a növekedések és csökkenések egyenlegeként 697 ezer Ft csökkenés. Nagyságrendjét tekintve nem jelentős a változás, inkább átcsoportosítások történtek a
bevételi és kiadási előirányzatokon belül. Átvezetésre kerültek az intézmények saját hatáskörben kezdeményezett változásai, a központi pótelőirányzatok és módosítások, valamint a megyei közgyűlés ez évben hozott döntései. A független könyvvizsgálói jelentés is alátámasztja
a jogszabályi előírások betartását és az adatok valóságtartalmát. A könyvvizsgálói vélemény
továbbra is felhívja az önkormányzat figyelmét az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határának betartására. Kérte az előterjesztés megvitatását és elfogadását.
Barabásné Czövek Ágnes
A bizottsági ülésen a likviditási terv kiemelt szerepet kapott. Az első hat hónap alapján, ha az
illetékbevételek is a vártnak megfelelően alakulnak, úgy tűnik, hogy a 930 millió Ft tartható,
de ez még nem mondható teljes biztonsággal. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal és 3
tartózkodással a független könyvvizsgáló jelentés tudomásul vétele mellett elfogadásra javasolta a rendeletmódosítást.
Herman István
A Gárdonyi Géza Színházban kialakult anomáliákkal és az oda vezető okokkal nem foglalkozott a közgyűlés. Az intézményvezető számon lett kérve a kialakult helyzetért?
Dr. Benkár József
A színház pénzügyi helyzetében bizonyos javulás jelei láthatóak. 11 millió Ft kifizetetlen dologi és egyéb költségek mutatkoznak. A pályázati pénzt visszakapták. A jövőt illetően rendkívül takarékos gazdálkodást kell folytatniuk, hogy a viszonylag kiegyensúlyozott helyzet fenntartható legyen.
Herman István
Kettős mércével történik az értékelés, mert amíg a Lesznai Anna Szakiskola esetében helytelen menetlevél kitöltéséért fegyelmi vizsgálat indult, addig a színház esetében még a felelősség megállapítására irányuló vizsgálat sem történt.
Barabásné Czövek Ágnes
Ha ez az anomália arról szól, hogy kifizetetlen számlák voltak a megyei közgyűlésnél és intézményeinél és az OTP-hitel megérkezéséig ezt kezelni kellett, akkor érthető számára, hogy
miről szólt képviselőtársa. Ha nem erről van szó, akkor Herman István úr mondja el konkrétan, mi a gond a színházzal és annak gazdálkodásával.
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Dr. Benkár József
A napirend előtti hozzászólások kapcsán egy kérdés megválaszolatlan maradt. A Lesznai Anna Szakiskolában a fegyelmi eljárás elindult és az megszüntetéssel zárult. A szubjektív határidő elteltével a fegyelmit nem lehetett lefolytatni. Az intézmények tekintetében nincs kettős
mérce. Amennyiben a színház gazdálkodása körültekintő lesz, nem várható probléma.
Szombati Lajos
A napirend előtti hozzászólásnál nem volt lehetősége a válaszadásra. A Herman úr által elmondottak pontatlan és méltatlan információkat tartalmaztak. Volt egy belső vizsgálat, amit a
hivatal készített. Ebben szerepeltek negatív megállapítások. Azóta egy 5.600 000 Ft-os ÁFA
visszaigénylés történt, amit az előző igazgató nem igényelt vissza, valamint egy 20 millió
eurós pályázati összeget nyert az iskola.
Merczel József
A színház saját bevételei a bérlet- és jegyértékesítésből származnak. A bérletértékesítésből
származó összeg augusztus és szeptember hónapokban folyik be a pénztárba, ami a színház
stabilitását az évkezdésre biztosítja. Az évadnyitó társulati ülésen a megyei közgyűlés vezetése felhívta a színház vezetésének figyelmét, hogy a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel
sokkal szigorúbb és ésszerűbb gazdálkodásra van szükség.
Herman István
Szombati Lajos úr figyelmét felhívta arra, hogy a jegyzőkönyvben leírtakra utalt előző hozzászólásában, melyet idézett: „A fentieket összefoglalva indokolatlannak tartom a munkáltató
részéről, hogy Kozmáné Bata Zsuzsanna ügyében a fegyelmi eljárást lefolytassák.” A jegyzőkönyvet a hivatal készítette.
Merczel József
Az ülés elején elfogadott napirendek között nem szerepel a Lesznai Anna Szakiskola. Kérte a
képviselőtársakat, hogy erről kezdeményezzenek egy új napirendet.
Szombati Lajos
Egy köztisztviselő feladata nem az, hogy egy ellenőrzésnél javaslatokat tegyen, hanem az,
hogy megállapítsa a tényeket.
Sós Tamás
Kérte, a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vétele mellett szavazzanak a napirend egészéről.
Megállapította, hogy a közgyűlés a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vétele mellett 21 igen,
15 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:
Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
13/2010. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete
a Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
7/2010. (II. 19.) HMÖ rendelet módosításáról
A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 91. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. §-a valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. alapján a
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következő rendeletet alkotja a Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről:
1. §
A Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 19.) HMÖ rendelet
(továbbiakban R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. §

bevétel főösszege
kiadás főösszege
bevétel – kiadás egyenlege
hitelfelvétel összege
hiteltörlesztés összege
finanszírozási egyenleg
hiány összege:

13.853.326 ezer Ft
14.787.810 ezer Ft
- 156.735 ezer Ft
930.284 ezer Ft
773.549 ezer Ft
156.735 ezer Ft
930.284 ezer Ft”
2. §

(1) A R. 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2)

Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele

1.715.166

Önkormányzat sajátos működési bevétele

2.334.146

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

300.475

Központi költségvetési támogatás

3.321.109

Támogatás értékű bevételek

4.950.620

Átvett pénzeszközök

57.360

Előző évi pénzmaradvány

1.174.725”

(2) A R. 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4)
Önkormányzati költségvetési szervek működési
kiadásai

Adatok ezer Ft-ban
6.553.009

Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadásai

75.269

Önkormányzati költségvetési szervek felújítási kiadásai

39.533

Önkormányzati Hivatal működési kiadásai
Önkormányzati Hivatal központosított felújítási kiadásai

945.446
2.693
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Önkormányzati Hivatal központosított felhalmozási kiadásai

5.904.043

Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai

1.009

Támogatásértékű kiadások

211.749

Átadott pénzeszközök

204.248

Tartalékok

69.300

Pénzmaradvány tartalék

3.762”

(3) A R. 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A költségvetés hiányának összege 930.284 ezer Ft.”
3. §
(1) A R. 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 3. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3.melléklete lép.
(4) A R. 4. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A R. 6. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A R. 7. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.
4. §
Hatályon kívül helyező rendelkezés
Hatályát veszti a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények alapfeladata keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő
igénybevételének szabályozásáról szóló 7/2002. (IV. 26.) HMÖ rendelet.
5. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Benkár József
Heves Megye Főjegyzője

Sós Tamás
3. napirend
Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995.
(XII. 15.) HMÖ rendelet módosítására
Barabásné Czövek Ágnes
2011-re a kéményseprői tevékenységnél átlagosan 3.6%-ot, a kéményvizsgálatra 3.3%-ot javasol a cég. A bizottsági ülésen Marosvölgyi úr ismertette a szolgáltatás javítására, hatékony-
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ságára vonatkozó elképzeléseket. A bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztés
elfogadását.
Sós Tamás
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 37 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:
Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
14/2010(VIII.27.) önkormányzati rendelete
a kéményseprő- ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
16/1995. (XII. 15.) HMÖ rendelet módosításáról
1. §
A 16/1995. (XII. 15.) HMÖ rendelet 1. 2. és 3. számú melléklete helyébe, ennek a rendeletnek
az 1. 2. és 3. számú melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet 2011. január 01. napján lép hatályba.

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Benkár József
Heves Megye Főjegyzője

Sós Tamás
4.napirend
Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat és Intézményei 2010. I. félévi gazdálkodásáról
4/a. Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat és Intézményei
2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló vizsgálatáról
Sós Tamás
Az önkormányzat és intézményei bevételeinek I. félévi teljesítése 32,5 %, míg a kiadások
tényleges felhasználása 31,6 %. A kórház TIOP pályázat nélkül a bevételi teljesítés 46,3 %, a
kiadási felhasználás 45 %, amely már jobban megközelíti az időarányost. A működés feltételei, ha nehézségek árán is, de folyamatosan biztosítottak voltak az első félévben. A tervbe
vett felújítások, beruházások is ütemesen megvalósultak. A kötvény ellenértékéből az előző
években igénybevett 965 millió Ft mellé az I. félévben 413 millió Ft felhasználása történt meg
az előre elhatározott fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében. A fel nem használt összeg
továbbra is folyamatosan lekötésre került és kamatozott. A gazdálkodás zökkenőmentes bonyolítása érdekében az intézmények is jelentős erőfeszítéseket tettek. Elsősorban pályázati
pénzekkel egészítették ki a kiadások fedezetére rendelkezésre álló saját forrásaikat. Összességében kiegyensúlyozott gazdálkodás jellemezte az év eltelt időszakát, mind az intézményeknél, mind az önkormányzatnál. Mindehhez a pénzügyi hátteret a megemelt folyószámlahitelkeret és munkabérhitel igénybevételével sikerült előteremteni. Ugyanakkor jelzi a gondokat, hogy a kifizetetlen szállítói tartozásállomány nagyságrendje június 30-án a hivatalnál és
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az intézményeknél együttesen 115 millió Ft volt. A 2010. évi költségvetés bevételnövelési és
kiadáscsökkentési terve végrehajtásának helyzetéről a 6. számú melléklet ad számot. Itt találhatóak az intézmények által pályázatokon nyert, illetve működési, valamint fejlesztési célokra
átvett pénzeszközei is, amelyek több mint 108 millió Ft-tal járultak hozzá a költségvetési feladatok végrehajtásához. Az intézkedési terv következetes alkalmazására a II. félévben is
szükség lesz. Az előterjesztés tartalmazza azokat a módosítási javaslatokat, amelyek indokoltak a további zavartalan működés feltételeinek megteremtéséhez. Az első féléves gazdálkodás
tapasztalatainak egyeztetésére augusztus 26-án került sor az érdekvédelmi szervezetek képviselőivel. A reprezentatív szakszervezetekkel továbbra is folyamatos párbeszéd folyt az önkormányzat és intézményei költségvetési helyzetének alakulásáról. A független könyvvizsgálói jelentéssel együtt kérte az előterjesztés megvitatását és elfogadását.
Barabásné Czövek Ágnes
A kórházpályázat nélkül mások a bevételi és kiadási százalékok. A bizottsági ülésen tájékoztatást kértek a tagok a TIOP pályázattal kapcsolatban. Több szó esett az ingatlanértékesítésről,
mivel a hivatal szeretne bevételhez jutni az értékesítésből, illetve a hiány mértéke túl van azon
a mértéken, ami elvileg felhasználható lenne. A gazdálkodás úgy indult, hogy a meglévő tevékenységek megmaradnak, a létszámleépítés eszközéhez nem nyúl az önkormányzat. Remélhetőleg az elmúlt évekhez hasonlóan a gazdálkodás segítéséhez 100-150 millió Ft érkezni
fog. A bizottság 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett javasolta a beszámoló elfogadását, a
könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételét.
Sós Tamás
Kérte, a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vétele mellett szavazzanak a napirendi pontról.
Megállapította, hogy a közgyűlés a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vétele mellett 21 igen,
13 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
116/2010. (VIII. 27.) közgyűlési határozat
1. Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei
2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentését, valamint a költségvetési hiány
csökkentése érdekében tett bevételnövelő, kiadáscsökkentő intézkedésekről szóló tájékoztatót és azt elfogadja.
2.

Heves Megye Közgyűlése a színészlakások utólagos hőszigetelésére, valamint a Pétervásárán lévő lakásotthonok utólagos hőszigetelésére és fűtéskorszerűsítésére hozott
148/2009. (X. 30.) számú határozatát, illetve a HMÖ Idősek Otthona Vámosgyörk fűtési
rendszere és melegvíz termelése korszerűsítésére, a HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona
és Módszertani Intézete Bélapátfalva kazántelepe teljes rekonstrukciójára és melegvíz
termelése korszerűsítésére, a HMÖ Idősek Otthona Csány fűtési rendszere és melegvíz
termelése korszerűsítésére, valamint a Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthona fűtési rendszere, valamint melegvíz termelése
korszerűsítésére hozott 171/2009. (XI. 27.) számú határozatát - melyek pályázat benyújtásáról szóltak a KEOP-2009-5.3.0/A, illetve KEOP-2009-5.3.0/B kódszámú pályázati
felhívások alapján – visszavonja.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal
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3.

Heves Megye Közgyűlése a József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium.
2010. évi költségvetésében szeptember 1-jei hatállyal 3 fő pedagógus közalkalmazotti
álláshely csökkentését rendeli el.

4. A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá
teszik.
5. A közgyűlés kinyilvánítja, hogy az álláshelyeken foglalkoztatottak számára az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
Felelős:

Határidő:

József Attila Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium Igazgatója
Dr. Benkár József
Heves Megye Főjegyzője
Azonnal

6. A létszámcsökkentéssel összefüggő egyszeri többletkiadás fedezetére a Köztársasági
Költségvetés központosított előirányzatából egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére pályázat benyújtását határozza meg a közgyűlés.
Felelős:

Határidő:

József Attila Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium Igazgatója
Dr. Benkár József
Heves Megye Főjegyzője
2010. szeptember 27.

Sós Tamás
5. napirend
Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi Gazdasági Programjának
végrehajtásáról
Barabásné Czövek Ágnes
Elhangzott, hogy a beszámoló nem megfelelő formában és tartalommal tükrözi a valós helyzetet. A négy évet számokban, táblázatokban, évekre lebontva szerették volna látni a bizottsági tagok. 4 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadásra javasolta a
beszámolót.
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna
A beszámoló nem tartalmaz konkrét adatokat. Miért kellett ennyire titkolni az adatokat? A
nemzetközi kapcsolatok terén jó lett volna megtudni, hogyan alakultak a testvérmegyei kapcsolatok, mit profitált ebből a megye az elmúlt négy évben? A kórházról szóló fejezet elhallgat konkrét tényeket, így azt, hogy a kórház vagyonkezelésbe lett adva a HospInvestnek. A
zrt. tönkretette a kórházat. Emellett nem lehet szó nélkül elmenni. Az a gazdálkodás, ami kórház kapcsán folyt a vagyonkezelésbe adást követően, kimerítette és kimeríti a hűtlen kezelés
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fogalmát. Ezzel kapcsolatban büntető eljárás is van folyamatban. Ezt meg kellett volna említeni. Hiányzik az anyagból az is, hogy a felszámolási eljárás hol tart, mit érvényesített az önkormányzat? Az anyag hiányos és valótlan tényeket is tartalmaz.
Dr. Tatár László
Az elnök úr szerint a gazdasági program értékelése jó erős közepes. Kétségtelen, hogy a fejlesztések az eredményeket mutatják, de ez a négy év az elszalasztott lehetőségek négy éve
volt. A 2007-2010-es gazdasági programban a kórházprivatizáció nem szerepelt, ennek megfelelően ki is maradt a beszámolóból a kórházzal kapcsolatos történés. A közgyűlés vezetésének viszont ezzel kapcsolatban el kell számolnia. Milyen jogon kerültek felhasználásra
kötvénykibocsátási pénzből működési költségre azok a források, amit csak fejlesztésre lehetett
volna felhasználni? Ki fogja átkonvertálni ezt a háromszázmilliót? A jövő közgyűlése? Minden évben olyan költségvetés készült, ahol az illetékbevételek felturbózásra kerültek azért,
hogy a hitelfelvételi korlát felemelhető legyen. A jelentés szerint az előző évben nem volt
olyan hónap, amikor hitelfelvételre ne szorult volna az önkormányzat. Ez valószínűleg így
volt 2009-ben és 2008-ban is. Ebben az esetben felelős, jó gazdálkodásról nem lehet szó. Az
ötszázmilliós nagyságrend nem olyan hibahatár, amit előre ne lehetett volna tudni. A gazdasági program nem érte el célját, szerinte nem jó erős közepesre, hanem elégtelenre minősíthető.
Verebélyi György
Arról a „lóvéról” beszélt, amit a megyei önkormányzat a cigány kisebbségi önkormányzatnak
szavazott meg a nyári üdültetési programra. Erről semmilyen elszámolást nem juttattak el a
képviselőkhöz. Miért nem történt ez meg? Arra kapott felhatalmazást a cigány önkormányzat
vezetője, hogy a megyei önkormányzatnak számoljon el. Nemcsak a beszámolót kell megtenni, hanem az összeg pontos elszámolását is be kell nyújtani.
Sós Tamás
Ez a téma nem tartozik a napirendi ponthoz. Verebélyi György úr be tud tekinteni a papírokba, az elszámolás megtörtént.
Kontra Gyula
A ciklus időszakára esett a pénzpiaci válság, amely begyűrűzött a reálgazdaságba is. A reális
mérleg kialakításához erről is beszélni kell. Ez nem magyar és Heves megyei specialitás volt,
hanem világgazdasági válság. Jónéhány város esetében nagyobb a kötvénykibocsátás, mint
Heves Megye Közgyűlésének. A ciklus után a következő közgyűlésnek égető feladatként marad a Mátraházi Idősek Otthona elhelyezésének a megoldása. Az Ügyrendi Bizottság 6 igen
szavazattal, 2 tartózkodással elfogadásra javasolta a beszámoló elfogadását.
Fótos Dániel
A betervezett kétszázmillió forintos kamatbevétellel szemben 31 millió Ft teljesült.
Mikó Béla
A közgyűlés ülésének napján a hitel összege 1.233 000 000 forint, ami azt jelenti, hogy a háromszázmilliós megszavazott összegnek 11%-a került felhasználásra. A jelentésben szerepelt,
hogy naprakésszé kell tenni a kötvénykibocsátás feltételeit. Abban az esetben a felszabaduló
ingatlanok értékesítése révén ez a különbség is eltűnhet. Annak érdekében történt az átmeneti
igénybevétel, hogy a működés feltételeinek folyamatossága biztosítva legyen. A könyvvizsgálói jelentés minden évben az utolsó mellékletben összefoglalja az elmúlt négy év és a tárgyév
kiemelt adatait. Ez rendelkezésre áll 2009. december 31-ig és kiegészítésre kerül a 2010. év-
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vel is. Ezáltal az elmúlt év kiemelt számai rendelkezésre állnak, az értékelést ezek alapján el
lehet végezni. Megköszönte az elmúlt közgyűlés minden tagjának a négyévi közreműködését,
jó munkát, jó egészséget kívánt.
Herman István
Mikó Béla úr virtuális pénzről beszél, mert az ingatlanértékesítés csak feltételes módban szerepel. Köztudott, hogy az ingatlanpiac stagnál. Nem esett szó arról, hogy a perben vállalt kötelezettségek mekkora terhet rónak majd a következő közgyűlésre. A Fidesz Polgári frakció
folyamatosan rávilágított a helytelen döntésekre. Az önkormányzat szinte hitelből gazdálkodik. Figyelembe véve az eredményeket és a negatívumokat, a mérleg negatív irányba mozdul
el.
Sós Tamás
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 22 igen, 16 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
117/2010. (VIII. 27.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi Gazdasági Programjának végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Sós Tamás
6.. napirend
Beszámoló a Heves Megyei Közgyűlés bizottságainak ciklusidőszak alatt végzett tevékenységéről
Sós Tamás
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen, 1 nem szavazattal, 11 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
118/2010. (VIII. 27.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Közgyűlés bizottságainak 2006-2010. közötti ciklusidőszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolóját jóváhagyta.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Sós Tamás
7. napirend
Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona – Eger szakmai tevékenységéről
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Farkasné Minczér Éva
A beszámoló az elmúlt három évről készült. A folyamatosan növekvő gazdasági és létszámbeli nehézségek mellett az intézményben elsősorban a dolgozók áldozatos munkájának köszönhetően nem változott a szolgáltatás minősége. Folyamatosan sok a várakozó az otthonba való
bekerülésre. Kérte az illetékeseket az otthon bővítésére. Megköszönte a fenntartónak és a
közgyűlés tagjainak, hogy lehetőséget nyújtottak egy pályázat megvalósításához, melynek
segítéségével az otthonban akadálymentesítés történik.
Dr. Lénárt András
Gratulált az otthon dolgozóinak, vezetőségének a végzett tevékenységéhez. Az igazgató aszszony által említett fejlesztés az otthon korszerűsítését szolgálja, remélhetőleg a következő
közgyűlés is anyagi erejéhez mérten támogatja ezt a tevékenységet.
Sós Tamás
A szakmai-gazdálkodási tevékenység magas szinten folyik az intézményben. Az említett beruházás 61 millió Ft-ba kerül. A Heves Megyei Önkormányzat minden intézményében jelentős fejlesztés történt az elmúlt időszakban.
Kérte, a végzett munkát elismerve szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 38 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
119/2010. (VIII. 27.) közgyűlési határozat
1. Heves Megye Közgyűlése a HMÖ Idősek Otthona Eger tevékenységéről szóló beszámolót
megtárgyalta és azt elfogadta. Nagyra értékeli az intézményben folyó szakmai, gazdálkodási tevékenységet, egyben köszönetét és elismerését fejezi ki az intézmény vezetőjének
és kollektívájának a lelkiismeretes magas színvonalú munkájáért.
2. Heves Megye Közgyűlése a HMÖ Idősek Otthona Eger részére a jövő évi költségvetése
terhére a jogszabályok által előírt feltételek biztosítására törekszik – megfelelő pályázati
források igénybevételével.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Értelem szerint

Sós Tamás
8. napirend
Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona – Eger rendszerellenőrzéséről
Sós Tamás
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 39 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
120/2010. (VIII. 27.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a HMÖ Idősek Otthona, Eger intézet rendszerellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámolót és megállapította, hogy az intézmény a meglévő
személyi feltételek hiányossága ellenére magas színvonalon látta el feladatait.
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Felelős:
Határidő:

Dr. Benkár József
Heves Megye Főjegyzője
Azonnal

Sós Tamás
9. napirend
Javaslat szándéknyilatkozat elfogadására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához
Sós Tamás
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 39 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
121/2010. (VIII. 27.) közgyűlési határozat
1.) A Heves Megyei Önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához és felhatalmazza a közgyűlés elnökét a
Nemzeti Erőforrás Minisztériummal történő megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2010. november 9.

2.) Heves Megye Közgyűlése egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat során az „A” típusú pályázatok támogatásához 3.400.000 Ft
előirányzatot biztosítson a 2011. évi költségvetésében.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Értelem szerint

Sós Tamás
10. napirend
Javaslat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal sajátos nevelési igényű gyermekek
nevelésével, oktatásával kapcsolatban kötött megállapodás felmondására
Sós Tamás
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 38 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
122/2010. (VIII. 27.) közgyűlési határozat
1. Heves Megye Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal sajátos nevelési
igényű (látássérült) gyermekek iskolai neveléséről-oktatásáról 2008. április 30-án kötött megállapodást, hivatkozva annak 10. pontjára, 2011. augusztus 31-ével felmondja.
2. A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a felmondást közölje a HajdúBihar Megyei Önkormányzat elnökével.
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3. Heves Megye Közgyűlése egyetért azzal a kezdeményezéssel, hogy a megyéken átnyúló, különleges ellátást biztosító iskolák esetében a működés feltételeit az állami
normatív támogatás biztosítsa.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Értelem szerint

Sós Tamás
11. napirend
Javaslat Együttműködési megállapodás és Konzorciumi megállapodás megkötésére
Barabásné Czövek Ágnes
A bizottság kérte, hogy a határozati javaslatban legyen pontosítva a résztvevők köre a módosított konzorciumi megállapodás szerint, ami meg is történt. A javaslatot 7 igen szavazattal
elfogadásra javasolták.
Sós Tamás
Eger Megyei Jogú Város és a Heves Megyei Önkormányzat együttesen sok feladatot oldott
meg. Az önkormányzat nagy figyelmet fordított a megye valamennyi településére, így Egerre
is. Kiemelt fejlesztések valósultak meg, amelyben a megyei önkormányzat aktívan részt vesz.
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 38 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
123/2010. (VIII. 27.) közgyűlési határozat
1. Heves Megye Közgyűlése, mint gesztor önkormányzat, pályázatot nyújt be az ÉMOP2009-2.1.1/B kódszámú pályázati felhívás alapján az egri vár turisztikai fejlesztésére
1.771.900 eFt beruházási összköltségre, 1.499.900 eFt támogatási keretösszeget igényelve. A Heves Megyei Önkormányzat vállalja 220 millió Ft pályázati önerő biztosítását az
Eger Megyei Jogú Város által külön megállapodás alapján átvételre kerülő 109.250 eFt
fejlesztési célú pénzeszköz, továbbá 110.750 eFt nagyságrendben a fejlesztési feladatokra
kibocsájtott kötvény terhére.
2.

Heves Megye Közgyűlése az előterjesztés 1. számú melléklete szerint szövegszerűen
elfogadja az Eger Megyei Jogú Várossal a fejlesztési célú pénzeszközök átadására kötendő Együttműködési megállapodást.

3.

Heves Megye Közgyűlése az előterjesztés 2. számú melléklete szerint szövegszerűen
elfogadja a pályázat II. fordulójában benyújtásra kerülő Konzorciumi együttműködési
megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására dokumentumot.

4.

A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét az Együttműködési megállapodás, a
Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására, dokumentumok aláírására, a pályázat II. fordulóra történő benyújtására, a pályázathoz szükséges egyéb nyilatkozatok megtételére.
Felelős:
Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Határidő:
2010. október 15.

23
Sós Tamás
12. napirend
Javaslat az egri várra vonatkozó vagyonkezelői szerződés megkötésére
Sós Tamás
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 36 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
124/2010. (VIII. 27.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése az előterjesztés mellékletét képező vagyonkezelői szerződés alapján vagyonkezelésbe veszi az egri 5440; 5472; 5488; 5489 hrsz.-okon szereplő, összességében
739.425.080 Ft bruttó és 578.715.515 Ft nettó értéket képviselő ingatlanegyüttest 2010. szeptember 1. napjától számított 20 éves időtartamra.
A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a vagyonkezelői szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2010. szeptember 1.

Sós Tamás
13. napirend
Összefoglaló jelentés a megyei területrendezési terv hatályosulásának négyéves tapasztalatairól
Sós Tamás
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 23 igen szavazattal, 15 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozta:
125/2010. (VIII. 27.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése elfogadja az elmúlt négyéves időszakra vonatkozó, a megyei területrendezési terv hatályosulásának tapasztalatait összefoglaló megyei főépítészi jelentést.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Sós Tamás
14. napirend
Javaslat az egri belvárosi rehabilitációs projekttel kapcsolatos konzorciumi megállapodás megkötésére
Sós Tamás
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 33 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
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126/2010. (VIII. 27.) közgyűlési határozat
1. Heves Megye Közgyűlése – megerősítve a 148/2009 (X. 30.) számú határozatában foglaltakat – Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Konventuális Ferences Minorita
Renddel, az Egri Református Egyházközösséggel, a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel, a Városgondozás Eger Kft.-vel, az Agria Parkoló Kft-vel, az Egri Főegyzházmegyével, a Skála- Centrum Ingatlanhasznosító Kft.-vel és az Egri Városfejlesztési Kft.-vel együttműködve Konzorciumi megállapodás keretében részt vesz az Egerben lévő Irgalmasok Kápolnája, illetve az Eger, Dobó tér 6/A irodaház homlokzatrekonstrukciója érdekében tagként az ÉMOP-2009-3.1.2/C kódszámú a megyei jogú városok integrált rehabilitációját
szolgáló pályázaton.
2.

A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét az 1. számú mellékletként előterjesztett
Konzorciumi együttműködési megállapodás és a pályázat benyújtásához szükséges további dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2010. október 15.

Sós Tamás
15. napirend
Javaslat a Palóc Út Egyesület klaszterré történő átalakításának jóváhagyására
Sós Tamás
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 35 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
127/2010. (VIII. 27.) közgyűlési határozat
1. Heves Megye Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 2005. március 11-én létrehozott Palóc Út
Egyesület az előtte álló, hagyományőrzéssel és turisztikai termékfejlesztéssel összefüggő
feladatok eredményes ellátása érdekében klaszterré alakuljon át. A közgyűlés a Palóc Út
Egyesület Alapszabálya ennek megfelelő módosítását az előterjesztésben foglaltak figyelembevételével támogatja.
2. A közgyűlés egyetért azzal, hogy a Palóc Út Egyesület kérelemmel forduljon a Nógrád
Megyei Bírósághoz az Alapszabály módosításának bírósági nyilvántartásba vétele céljából. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a bírósági nyilvántartásba vétellel, illetve
annak módosításával kapcsolatos eljárásban közreműködjön, a Heves Megyei Önkormányzat, mint a Palóc Út Egyesület jogi személyiséggel rendelkező tagja részéről és képviseletében a szükséges nyilatkozatokat megtegye.
Felelős:
Határidő:

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Értelemszerűen

3. A közgyűlés kiemelten támogatja az egyesületi Alapszabály módosításával létrejövő Palóc
Út Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesület azon pályázatát, a támogatási szerződés megkötését, mely a tematikus út hosszú távú fejlesztését célozza, európai uniós források felhasználásával.
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Felelős:
Határidő:

Kiss János irodavezető
folyamatos,
ill. ROP pályázati ütemezéshez igazodóan

Sós Tamás
16. naprirend
Tájékoztató a Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága 2009. évi
ellenőrzési tapasztalatairól
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna
Hol van a könyvvizsgálói jelentés?
Kun Zoltán
A könyvvizsgálói jelentés elkészült, az anyaghoz nem lett mellékelve, de az előírtaknak megfelelően minden évben elkészül.
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna
A 224/2000. évi kormányrendelet 19. § (1) bekezdése alapján kötelező a könyvvizsgálat minden közalapítványnál. Ezt a közgyűlés nem ismerte meg, ezért az előterjesztés nem törvényes,
nem fogadható el. Vissza kell vonni, a könyvvizsgálói véleményt csatolni kell hozzá.
Sós Tamás
Tájékoztatóról van szó. Ha egy következő közgyűlési ülésen ez napirendre kerül, akkor kell
ezzel foglalkozni, most tudomásul vételről van szó. A Heves Megyei Önkormányzattal kapcsolatban álló cégek különböző felajánlásokat tesznek. A kuratórium dönt a települések részére nyújtandó tervekhez, rendezési tervekhez, kisebb pályázati önerőhöz nyújtandó támogatásról.
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna
Az előterjesztésben tájékoztatóként szerepel a napirend, de ezt beszámolónak kellett volna
minősítenie a hivatalnak. Kérte a Dr. Benkár József főjegyző urat, mondjon véleményt erről.
Dr. Benkár József
Javasolta, hogy a közgyűlés most ne foglaljon állást, vegye tudomásul úgy, hogy a közgyűlés
elé lett terjesztve, egy következő ülés alkalmával pedig visszakerül egy könyvvizsgálói jelentéssel.
Sós Tamás
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Török Margit
2007. február 20-án született egy megállapodás. Ez történelmi tény, hosszas tárgyalások után
a két frakció megbízott tagjai segítségével jött létre, melyben meghatározták, hogy a 20-20-as
közgyűlési arány figyelembe vételével mit kell tennie a frakcióknak. A megállapodást a szocialista frakció megváltoztatta azzal, hogy a polgári frakcióból egy ember átment a másik
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frakcióba. Ezt a megállapodást a szocialista frakció tagjai nem ismerik, ezért adott nekik egyegy példányt belőle.
Sós Tamás
Jó pihenést kívánt, az ülést bezárta.
K. m. f.

Sós Tamás
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Benkár József
Heves Megye Főjegyzője

