Jegyzőkönyv
Készült: 2010. december 22-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről
Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme
Eger, Kossuth Lajos utca 9.
Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Deé András, Dudás Róbert, Fekete László,
Dr. Gondos István, Horváth László, Korózs Lajos, Dr. Nagy Imre, Oroján Sándor, Sveiczer Sándor Péter, Szabó Gyula, Szabó Róbert, Szűcsné Major Ildikó,
Tóth Csaba közgyűlési tagok, Dr. Barta Viktor főjegyző, Dr. Kovács Csaba aljegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak
Horváth László
Köszöntötte a megjelenteket. Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. Megállapította, hogy
15 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitotta.
Javasolta, hogy a közgyűlés a meghívóban szereplő napirendeket és a sürgősségi indítványként kiosztott „Javaslat a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal létszámának racionalizálására” című előterjesztést tárgyalja meg. Az SZMSZ 24. § (3) bekezdése értelmében a sürgősségi
indítványt a közgyűlés a meghívóban közölt napirendek után tárgyalja.
Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta a
napirendet a következők szerint:
NAPIREND ELŐTT
Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 23. §)
Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó:

Dr. Gondos István
Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság Elnöke
Oroján Sándor
Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága Elnöke
Tóth Csaba
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke

I.

Személyi rész

1.

Javaslat a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Társulási Tanácsa tagjainak megválasztására és az Intézményfenntartó Társulás működésének meghosszabbítására
Előadó:

Horváth László
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
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2.

Javaslat a Heves Megyei Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottságába történő delegálásra
Előadó:

Horváth László
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
3.

Javaslat a megyei aljegyző illetményének megállapítására
Előadó:

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
II.

Rendelettervezet

4.

Javaslat a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 19.) HMÖ
rendelet módosítására
Előadó:

Horváth László
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
4/a. 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
III. Előterjesztések
5.

Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. I.-III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó:

Horváth László
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

HATÁROZAT –MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
5/a. Könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló vizsgálatáról
Előadó:

Mikó Béla
Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft. vezető könyvvizsgálója

TUDOMÁSULVÉTEL
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6.

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési koncepciójára
Előadó:

Horváth László
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
6/a. Könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési koncepciójáról szóló javaslat vizsgálatáról
Előadó:

Mikó Béla
Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft. vezető könyvvizsgálója

TUDOMÁSULVÉTEL
7.

Javaslat a folyószámla-hitelkeret emelésére
Előadó:

Horváth László
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
8.

Javaslat megyei önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosítására
Előadó:

Horváth László
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
9.

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. évi üléstervére
Előadó:

Horváth László
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
10.

Javaslat a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulásban történő
részvételre
Előadó:

Horváth László
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
11.

Javaslat a Kórház-Informatika 2000 Kft. üzletrészének átruházásával kapcsolatos
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elővételi jogról történő lemondásra
Előadó:

Horváth László
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
12.

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani
Intézet, Bélapátfalva férőhelyeinek átcsoportosítására
Előadó:

Horváth László
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
13.

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Eger férőhelyei számának növelésére
Előadó:

Horváth László
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
IV.

Tájékoztató

14.

Tájékoztató Heves megye lakosságának egészségügyi állapotáról
Előadó:

Dr. Bodnár Judit
ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete tisztifőorvosa

TUDOMÁSULVÉTEL
15. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal létszámának racionalizálására
Előadó:

Horváth László
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
V.

Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §)

VI.

Kérdések (SZMSZ 40. §)

VII. Bejelentések (SZMSZ 41. §)
Közmeghallgatás (SZMSZ 14. §
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NAPIREND ELŐTT
Horváth László
Köszöntötte Dr. Ormossy Attila ezredes urat, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét. Tájékoztatott arról, hogy a közgyűlés és a megyei rendőr-főkapitányság között kialakított
együttműködésnek megfelelően a képviselőknek lehetőségük nyílik közvetlenül kérdést intézni a főkapitány úrhoz.
Elmondta, hogy az SZMSZ 23. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben Tóth Csaba úr
jelentett be napirend előtti hozzászólást „Új szelek, avagy együttműködés polgári módra”
címmel.
Tóth Csaba
Beszélt arról, hogy a megye közös fenntartású intézményei közé tartozik több hatvani intézmény is. Az elmúlt ciklusban Hatvan város inkasszót nyújtott be az önkormányzat ellen és
bírósági útra akarta terelni az ügyet, mert a Heves Megyei Önkormányzat több mint 100 millió Ft-os tartozást halmozott fel Hatvan várossal szemben. A választások után Heves megye
és Hatvan város új vezetése kereste a megállapodás lehetőségét. Ennek eredményeként egy
olyan megegyezés jött létre, mely szerint a fenntartó önkormányzat az összeget havi 5 millió
Ft-os részletekben utalja Hatvan város részére.
Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Dr. Gondos István
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság megállapította, hogy a közgyűlés tagjai vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőben maradéktalanul eleget tettek.
Horváth László
Kérte, szavazzanak a beszámolóról. Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
175/2010. (XII. 22.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság saját hatáskörben a 101/2010.
(XII. 16.) számú határozattal hozott döntését az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Horváth László
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Oroján Sándor
A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága elnökeként nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.
Horváth László
Kérte, szavazzanak a beszámolóról. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal a
következő határozatot hozta:
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176/2010. (XII. 22.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága átruházott
hatáskörben hozott 3/2010 (XI.05.); 5/2010 (XI.05.); 6/2010 (XI.05.) számú határozatait az
írásbeli előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
Tóth Csaba
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökeként nem kívánt szóbeli kiegészítést
tenni.
Horváth László
Kérte, szavazzanak a beszámolóról. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal a
következő határozatot hozta:
177/2010. (XII. 22.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott 60/2010. (XI. 29.), 61/2010. (XI. 29.), 62/2010. (XI. 29.), 63/2010. (XI. 29.),
64/2010. (XI. 29.), 65/2010. (XI. 29.), 67/2010. (XI. 29.), 68/2010. (XI. 29.) számú határozatait az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
Horváth László
1. napirend
Javaslat a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Társulási Tanácsa tagjainak megválasztására és az Intézményfenntartó Társulás működésének meghosszabbítására
A megyei és városi könyvtárat a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
szóló 1997. évi CXXXV. törvény alapján kötött társulási megállapodással létrehozott intézményfenntartó társulás útján a megyei és a megyei jogú városi önkormányzat közösen tartja
fenn. A két önkormányzat a fenntartási költségeket 50-50%-os arányban biztosítja. A jelenleg
hatályos társulási megállapodás 2010. december 31. napján lejár. Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlése az 502/2010. (XI. 25.) számú határozatával döntött az intézményfenntartó társulás
működésének meghosszabbításáról és a társulási tanács két tagjának megválasztásáról. Javasolta, hogy a megyei közgyűlés az előterjesztésben rögzítettek szerint 2014. december 31-ig
hosszabbítsa meg az intézményfenntartó társulás működését és a megyei önkormányzat részéről a Társulási Tanács tagjává Bossányi Lászlót és Szűcsné Major Ildikót válassza meg.
Megkérdezte a jelölteket, a jelölést elfogadják-e és a napirend nyilvános ülés keretében történő tárgyalásához hozzájárulnak-e?
Szűcsné Major Ildikó
A jelölést elfogadta, a napirend nyilvános ülés keretében történő tárgyalásához hozzájárult.
Bossányi László
A jelölést elfogadta, a napirend nyilvános ülés keretében történő tárgyalásához hozzájárult.
Horváth László
Az Ötv. 14. § (2) bekezdése értelmében a közgyűlés döntéshozatalából kizárható az, akit az
ügy személyesen érint. A közgyűlés azonban dönthet úgy is, hogy az érintett képviselőt nem
zárja ki a szavazásból. Javasolta, hogy a közgyűlés járuljon hozzá ahhoz, hogy a Társulási
Tanácsi tagságra jelölt képviselők a megválasztásukról szóló szavazásban részt vehessenek.
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Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
178/2010. (XII. 22.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy Szűcsné Major Ildikó és Bossányi László részt
vehet a Társulási Tanács tagjainak megválasztásáról szóló és személyüket érintő szavazásban.
Felelős:
Határidő:

Horváth László
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Tóth Csaba
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot.
Dr. Gondos István
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság az előterjesztésről határozati pontonként szavazott. Az
1. pontot 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a 2. és 3. pontot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.
Horváth László
Az SZMSZ 26. § (1) bekezdés e) pontja és 28. § (2) bekezdése szerint a napirend vitája két
részből áll. Először a kérdések és az erre adott válaszok hangzanak el. A második részben a
képviselők hozzászólás keretében észrevételeket és javaslatokat tehetnek.
Kérte, szavazzanak az előterjesztésről. Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
179/2010. (XII. 22.) közgyűlési határozat
1. Heves Megye Közgyűlése részéről a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Társulási
Tanácsába megválasztott tagjai:
• Bossányi László
• Szűcsné Major Ildikó
2. A Társulási Megállapodás időtartama: A társulás működését jelen megállapodás alapján a
társult felek közgyűléseinek jóváhagyása napján kezdi meg. Amennyiben a két közgyűlés
nem egy napon ülésezik, akkor a társulás az utóbb meghozott döntés napjától működik 2014.
december 31-ig.
3. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Horváth László
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2010. december 31.

Horváth László
2. napirend
Javaslat a Heves Megyei Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottságába történő delegálásra
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A Heves Megyei Vízmű Zrt.-t létrehozó önkormányzatok megállapodtak abban, hogy a részvénytársaság Felügyelő Bizottságába egy főt a Heves Megyei Önkormányzat delegálhat. Javasolta, hogy a Felügyelő Bizottságba a megyei közgyűlés Sveiczer Sándor Pétert jelölje. A
megyei önkormányzat által jelölt személy a Heves Megyei Vízmű Zrt. közgyűlésének döntése
alapján lesz a Felügyelő Bizottság tagja.
Megkérdezte a jelöltet, hogy a jelölést elfogadja-e és a napirend nyilvános ülés keretében történő tárgyalásához hozzájárul-e?
Sveiczer Sándor Péter
A jelölést elfogadta, a napirend nyilvános ülés keretében történő tárgyalásához hozzájárult.
Horváth László
Javasolta, hogy a közgyűlés járuljon hozzá ahhoz, hogy Sveiczer Sándor Péter képviselő a
Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottsági tagságra történő jelöléséről szóló szavazásban részt vehessen.
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
180/2010. (XII. 22.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy Sveiczer Sándor Péter képviselő részt vehet a
Heves Megyei Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottsági tagjának jelöléséről szóló és személyét érintő
szavazásban.
Felelős:
Határidő:

Horváth László
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Dr. Gondos István
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.
Szabó Gyula
Ez már a sokadik olyan előterjesztés, amely személyek delegálásával kapcsolatos. Az anyag
megtárgyalásra kerül, de aki hallja, azt gondolja, hogy a képviselők azt tárgyalják meg, amit
az elnök úr elmond. Ugyanis az elnök úr a szóbeli kiegészítőjében megjelöli a konkrét nevet
is, miközben azt nem látják a bizottságok. A bizottságok soha nem azt tárgyalják meg, ami a
közgyűlésen elhangzik, hanem a kipontozott szövegrészt, és az aktuális közgyűlési ülésen
hangzik el a konkrét jelölt neve. Van valamilyen akadálya annak, hogy az előterjesztés már
tartalmazza a neveket?
Horváth László
Ennek nincs akadálya. A személyekről, amennyiben szükséges az egyeztetés, az lefolytatásra
kerül. Az elmúlt időszakban úgy alakult, hogy a bizottsági ülések időpontjában ezek az egyeztetések még nem történtek meg.
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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181/2010. (XII. 22.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottságába Sveiczer
Sándor Péter urat delegálja.
Felelős:
Határidő:

Horváth László
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Horváth László
3. napirend
Javaslat a megyei aljegyző illetményének megállapítására
A közgyűlés 2010. december 8-i ülésén Dr. Kovács Csaba urat megválasztotta megyei aljegyzőnek, illetményét azonban nem határozta meg. Az írásban kiküldött előterjesztés határozati
javaslatát annyiban módosította, hogy 2010. december 09. napjával kezdődően indítványozta
az aljegyzői illetmény megállapítását.
Dr. Gondos István
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.
Fekete László
Emlékezete szerint az aljegyző úr illetménye megállapításra került az előző közgyűlésen.
Horváth László
Elmondta, hogy az illetmény nem került megállapításra, mivel a titkos szavazás során probléma merült fel a szavazógéppel kapcsolatban. Az eredeti előterjesztés együtt tartalmazta a
személyt és az illetményt, de a szavazócédulák segítségével csak a személyt illető kérdésben
született döntés.
Fekete László
Az MSZP frakció az előző ülésen kérte azt, hogy külön lehessen szavazni a személyről és az
illetményről. Ezáltal ez a kérdés megoldódott.
Horváth László
Megjegyezte, hogy mind a főjegyző, mind az aljegyző illetménye kevesebb, mint elődeiké.
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen, 1 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
182/2010. (XII. 22.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés Dr. Kovács Csaba megyei aljegyző illetményét 2010. december
09. napjával kezdődően bruttó 800.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Horváth László
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

10
Horváth László
4. napirend
Javaslat a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 19.) HMÖ
rendelet módosítására
4/a. Könyvvizsgálói jelentés a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
7/2010. (II. 19.) HMÖ rendelet módosítására vonatkozó javaslat vizsgálatáról
A rendelet módosítása a 2010. július 1-től szeptember 30-ig ténylegesen bekövetkezett változások előirányzatokon történő átvezetését tartalmazza. Az utolsó negyedévi módosítások a
következő év elején kerülnek közgyűlés elé az év lezárását követően. Az összes változás a III.
negyedévben 352,7 millió Ft, amely az I. félévi módosított költségvetés 2,4%-os növekedését
jelenti. A módosítások következtében az önkormányzat költségvetési főösszege 15 milliárd
140,5 millió Ft-ra emelkedett. A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza a saját hatáskörű módosításokat, amelyeket az intézmények kezdeményeztek, illetve a központi előirányzat változásokat és a közgyűlés által jóváhagyott átcsoportosításokat. A rendelettervezet 4. § a – az előterjesztés utolsó három bekezdésében írt indokok alapján – arról rendelkezik, hogy a
gyermekvédelmi intézményekben a térítési díjak 2011-ben nem emelkednek. Az 5. § az
SZMSZ módosításáról rendelkezik. Az SZMSZ 68. § (8) bekezdése indokolatlanul bonyolultan szabályozta a költségvetés elfogadási módját kétfordulós tárgyalásban, közte közmeghallgatás tartásával. Az 5. § elfogadása esetén a költségvetési rendelet az eddigi gyakorlatnak
megfelelő eljárásban kerül megalkotásra.
Oroján Sándor
A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága az előterjesztést és a könyvvizsgálói
jelentést egyhangúlag elfogadta.
Dudás Róbert
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal elfogadta.
Dr. Nagy Imre
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, az abban foglaltakkal 4 igen
szavazattal egyetértett.
Tóth Csaba
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta az előterjesztést.
Dr. Gondos István
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.
Horváth László
Kérte, a könyvvizsgálói jelentés tudomásulvétele mellett szavazzanak a javaslatról.
Megállapította, hogy a közgyűlés a könyvvizsgálói jelentés tudomásulvétele mellett 15 igen
szavazattal a következő rendeletet alkotta:
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Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
20/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
7/2010. (II. 19.) HMÖ rendelet módosításáról
A Heves Megyei Közgyűlés 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 következő rendeletet
alkotja a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről:
1. §
A Heves 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
finanszírozási bevétel összege:
hiteltörlesztés összege
finanszírozási egyenleg
hiány összege:

12.485.521 ezer Ft
15.140.530 ezer Ft
- 1.881.460 ezer Ft
2.655.009 ezer Ft
773.549 ezer Ft
1.881.460 ezer Ft
1.480.284 ezer Ft”

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

Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele

1.741.683

Önkormányzat sajátos működési bevétele

1.863.349

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

300.200

Központi költségvetési támogatás

3.392.120

Támogatás értékű bevételek

5.104.242

Átvett pénzeszközök

78.927

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
6.747.943
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Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadásai
Önkormányzati költségvetési szervek felújítási kiadásai
Önkormányzati hivatal működési kiadásai

96.762
39.606
1.033.084

Önkormányzati hivatal központosított felújítási kiadásai
Önkormányzati hivatal központosított felhalmozási kiadásai
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai

1.360
5.903.043
4.136

Támogatásértékű kiadások

218.305

Átadott pénzeszközök

206.060

Tartalékok

107.920

Pénzmaradvány tartalék

3.762”

(3) A R. 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(8) A költségvetés hiányának összege 1.480.284 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. §
(1) A megyei fenntartású személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekben
fizetendő térítési díjakról és az igénylésükre felhasználható bizonyítékokról szóló Heves Megye Önkormányzata 15/1997. (X. 31.) HMÖ rendeletének 1. sz. melléklete címének helyébe a
„a Heves Megyei Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátási intézmények 2011. évi INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL” cím kerül.
5. §
(1) Hatályát veszti a Heves Megyei Közgyűlés a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 16/2010. (X. 29.) HMÖ rendeletének 68. § (8) bekezdése, egyúttal a 68.
§ (9) - (12) bekezdéseinek számozása (8) - (11)-re módosul.
6. §
(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
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(2) Ezen rendelet 4. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.
Horváth László
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

Horváth László
5. napirend
Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. I.-III. negyedévi gazdálkodásáról
5/a. Könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. I-III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló vizsgálatáról
Az előterjesztés 1. számú melléklete az önkormányzati költségvetés pénzforgalmi mérlege,
amely bemutatja a bevételek és kiadások alakulását. A mérleg adatai szerint a bevételek teljesítése 49,2%, a kiadásoké 48,0%. A TIOP pályázaton elnyert 4,4 milliárd Ft kiszűrésével –
előirányzatból történő levonásával – 69,5%-os, illetve 67,7%-os a teljesítési arány. A tényleges bevételek összességében 190 millió Ft-tal haladták meg a kiadásokat. Az intézményi működési kiadások időarányosan teljesültek. Az időarányostól eltérő teljesítések indoklását a
szöveges előterjesztés tartalmazza. A korábbi évekhez hasonlóan a fejlesztéseknél az időarányostól alacsonyabb a teljesítés, mind a kiadási, mind a bevételi oldalon. Ez nem jelent feladat
elmaradást, mivel az elhatározott feladatok teljesítése megtörtént a felújítási és beruházási
feladatoknál is. 2010. szeptember 30-án 1.265 millió Ft folyószámlahitel és 200 millió Ft
munkabérhitel állománya volt a megyei önkormányzatnak. Fejlesztési hitel az elmúlt évekhez
hasonlóan nem került felvételre. A kötvény ellenértékéből szeptember végéig ezévben 599
millió Ft lett felhasználva a fejlesztési feladatokra kifizetett számlák alapján. Egész évben
folyamatosan igénybevételre került a rulírozó folyószámlahitel, ezáltal a működtetés feltételei
biztosítottak voltak az év eltelt időszakában. Az előterjesztés részletesen felsorolja a teljesített
intézményi beruházási és felújítási feladatokat. Példaként lehet említeni a Szalaparti Egységes
Gyermekvédelmi Intézmény szennyvízrendszerének rekonstrukcióját, vagy a vámosgyörki
Idősek Otthona vizesblokk rekonstrukcióját. Az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámoló elkészítésével egyidejűleg minden évben áttekintésre kerültek az év hátralévő részére
várható bevételi és kiadási teljesítési adatok. Ennek keretében jeleztek az intézmények működtetési feszültségeket, amely igények felülvizsgálata megtörtént és 16 intézmény részére
167,5 millió Ft összegben fogalmazódott meg javaslat pótelőirányzat engedélyezésére. Ezzel
egyidejűleg 4 intézmény tekintetében indokolt elvonással élni. A költségvetési
bevételnövelési és kiadáscsökkentési terv végrehajtásának helyzetéről is számot ad az előterjesztés 6. számú mellékletében. Külön kimutatás tartalmazza az intézmények pályázatokon
elnyert, illetve szerződések alapján átvett és támogatásértékű bevételeit, amelynek az összege
240,5 millió Ft.
Dr. Gondos István
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.
Dudás Róbert
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal támogatta.
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Dr. Nagy Imre
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a beszámolót 4 igen szavazattal elfogadásra javasolta.
Oroján Sándor
A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága a beszámolót 7 igen szavazattal elfogadta.
Tóth Csaba
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta a beszámolót.
Dr. Nagy Imre
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság nevében megköszönte a Pénzügyi Iroda munkatársainak
munkáját. Utalt arra, hogy az önkormányzatok szinte a rendszerváltástól folyamatosan egyre
nehezedő feltételek mellett működtek. A megyei önkormányzatok összehasonlításakor látható, hogy a kötvénykibocsájtások tekintetében a Heves Megyei Önkormányzat az eléggé eladósodottak közé tartozik. A megyei önkormányzat 3 milliárd Ft értékű kötvényt vett föl, melyet
a fejlesztések saját forrásának a finanszírozására használt. Ez azt jelenti, hogy 1.7 milliárd Ftnyi fejlesztési feladatot finanszírozott meg saját erővel. A fennmaradó pénzt lekötve tartotta a
megye. Negyedévente kb. 10-11 millió Ft-nyi kamatot fizetett a kötvényállományra, amely 20
éves futamidővel és 3 éves türelmi idővel rendelkezik. Éves szinten kb. 100 millió Ft-os bevételt eredményezett a fel nem használt, lekötött rész. Elmondható, hogy egyértelműen pozitív
eredményt produkált, 2009-ben 300 millió Ft bevételt eredményezett. A föl nem használt 1.3
milliárd Ft két kiemelt fejlesztéshez nyújt forrást. Egyrészt a kórház TIOP pályázatának önerejéhez, másrészt a vári projekt önerejéhez. 2011-ben visszafizetési kötelezettség esedékes.
Mivel nem használta fel a megye teljes egészében az összeget, ezért rendelkezésre is áll a
visszafizetési kötelezettség összegében a kötvény. Látható, hogy a hitelfelvételi szint a maximumon van. A könyvvizsgálói jelentés részletesen és reálisan feltárja azokat a gazdálkodási
pontokat, melyek veszélyt jelentenek a megyei önkormányzat számára. Ilyenek egyrészt a
vagyoni elemek értékesítésének a nehézségei, másrészt kormányzati döntés miatt az illetékbevétel hiánya, amely kb.100 millió Ft-ot tesz ki.
Horváth László
A kérdés nem az volt, hogy kellett-e kötvényt kibocsátani vagy sem, hanem az, hogy mekkora
az eladósodottság mértéke. Az elmúlt ciklusban valamennyi megyei önkormányzat, valamint
sok település élt ezzel az eszközzel, mert csak ennek segítségével tudott hozzáférni a fejlesztési forrásokhoz. A folyamatos forráselvonás következében ez az út lett kinyitva, ez kapott
jóváhagyást. Ennek következtében a megyei önkormányzatok mindegyike eladósodott különböző mértékben. Az már kormányzati politika kérdése, hogy ez jó lépés volt vagy nem. Ami
az illetékbevételek alakulását illeti, valóban született egy olyan döntés, aminek következében
tovább csökkent az amúgy is alacsony bevétel. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 2010. évi
költségvetés eleve túltervezte az illetékbevétel nagyságát ugyanúgy, mint a nagyértékű ingatlanok értékesítéséből származó bevételt.
Kérte, a könyvvizsgálói jelentés tudomásulvétele mellett szavazzanak az előterjesztésről.
Megállapította, hogy a közgyűlés a könyvvizsgálói jelentés tudomásulvétele mellett 15 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
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183/2010. (XII. 22.) közgyűlési határozat
1. Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a megyei önkormányzat és intézményei 2010.
I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentését, valamint a költségvetési hiány csökkentése érdekében tett bevételnövelő, kiadáscsökkentő intézkedésekről szóló tájékoztatót és azt elfogadja.
2.

Heves Megye Közgyűlése az intézményi működési gondok megoldására az alábbi pótelőirányzatokat engedélyezi, illetve zárolást rendeli el:
ezer Ft-ban
PótelőSorIntézmény neve
Elvonás
személyi dologi
irányzat
szám
Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszer1
19 352
5 018
14 334
tani Intézmény
2 Heves Megyei Szakszolgálati Központ
3 819
3 819
3
4
5

6
Sorszám
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
Arany János Általános Iskola és Szakiskola
Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
Kocsis Albert Zeneiskola
Intézmény neve
József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium
Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
Vak B. János Műszaki és Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium
Heves Megyei Múzeumi Szervezet
Heves Megyei Levéltár
Gárdonyi Géza Színház
HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye
HMÖ Idősek Otthona Vámosgyörk
Szent Kamill Idősek Otthona Hatvan
HMÖ Idősek Otthona Csány
Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete
Andornaktálya
HMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézete
Bélapátfalva
HMÖ Idősek Otthona Mátraháza
HMÖ Idősek Otthona Parád
Összesen

18 722

15 532

3 190

8 629

4 473

4 156

10 043

2 409

7 634

1 121
492
629
PótelőElvonás
személyi dologi
irányzat
8 598

8 598

9 198

3 643

5 555

13 928

3 777

10 151

13 061
2 876

13 061
2 876

11 514
12 606
3 076

4 422

11 514
8 184
3 076

13 338

7 144

6 194

17 592

764

16 828

167 473

47 674

119 799

20 000
18 000

3 553
18 000
59 553

Egyidejűleg a költségvetés általános tartalékából 17.000 ezer Ft-ot, céltartalékából 90.920 ezer
Ft-ot zárol, továbbá az intézményektől elvont 59.553 ezer Ft-ot jelöli meg fedezetként.
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Az előirányzat változásokat a költségvetési rendelet következő módosításánál kell átvezetni.
Felelős:
Határidő:

Horváth László
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Az érintett intézmények vezetői
Azonnal

3. Egyidejűleg felhatalmazza a közgyűlés elnökét és a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságot, hogy
év végi likviditási problémák esetén rendkívül indokolt esetben a jóváhagyott támogatási előirányzattól intézményi írásbeli kérelem alapján eltérést engedélyezzen a költségvetési rendelet
keretein belül.
Felelős:
Horváth László
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Heves Megyei Közgyűlés
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
Határidő:
2010. december 31.
Horváth László
6. napirend
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési koncepciójára
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a koncepció elveket és elgondolásokat fogalmaz
meg mind a bevételek, mind pedig a kiadások tervezésére vonatkozóan. A központi támogatás
238 millió Ft-os növekedésével számol a koncepció a törvényjavaslat normatívái alapján, illetve az átengedett SZJA bevételnél. Az ingatlanpiac stagnálása és az illetékbevételi kulcsok
csökkenése miatt ennél a bevételnél kevesebb előirányzat tervezhető, mint a 2010. évben. A
kiadások tervezése során továbbra is a működtetés kötelező feladatai ellátásának elsődlegességét kell biztosítani mind az intézményeknél, mind az önkormányzati hivatalnál. A kötelező
feladatok ellátása élvez a jövő évben prioritást az önként vállalt feladatok további szűkítése
mellett. A közalkalmazotti bérekre kiemelt figyelmet kell fordítani a 2011. évben is. A központi előírások figyelembevételével lettek tervezve az előirányzatok. A költségvetési törvényjavaslat a 2010. évi szinten tartja a közalkalmazotti bértáblát, a közalkalmazotti pótlékalap
nagyságát, de a köztisztviselői illetményalapot is. Az intézmények által összeállított bérfelmérés alapján tartalmazza az előterjesztés a jövő évi bérelőirányzatot. Az intézményekben egységes elvek szerint indokolt tervezni a béren kívüli egyéb juttatásokat. A béreket terhelő járulékok köre és mértéke nem változik 2011-ben. A rehabilitációs járulék sem változik, de nagysága miatt az intézményvezetőknek megoldást kell keresniük a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására. A koncepció létszámcsökkentést nem tervez a 2011. évben, ez már a
feladatellátás végrehajtását veszélyeztetné. A költségvetés elkészítése változatlanul nagy körültekintést és odafigyelést igényel az intézményektől, illetve a hivatal szakmai apparátusától.
A költségvetési törvény december 23-i jóváhagyását követően a megyei önkormányzat és
intézményei 2011. évi költségvetési rendelete összeállítható és február 15-ig a közgyűlés elé
terjeszthető.
Dudás Róbert
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolta az előterjesztést.
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Dr. Gondos István
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.
Tóth Csaba
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
támogatta a javaslatot.
Oroján Sándor
A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta a javaslat elfogadását.
Dr. Nagy Imre
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta az előterjesztést.
A bizottság december 17-én már megtárgyalta a koncepciót, azt tartalmilag és formailag megfelelőnek találta. Az anyag a bevételi és a kiadási tendenciákat foglalja össze. Felvázolja azokat a gondokat, lehetőségeket, ami jelen helyzetben a 2011. évi költségvetés alapján előre
látható. Szigorú jövő évi költségvetés készíthető. Megállapította, hogy fokozott figyelmet kell
fordítani a tartalékok képzésére, mert az ingatlanpiac jelenleg is tapasztalható stagnálása és az
illetéket érintő jogszabályok múlt évi, valamint jövő évi változása miatt a bevétel tervezhető
nagyságrendje nehezen prognosztizálható, illetve jelentős csökkenés kalkulálható. 2011-ben
el kell kezdeni a kötvény törlesztését is, a folyószámlahitel felvételével kapcsolatos terhek
pedig további jelentős terhet rónak a gazdálkodásra. A kiadások csökkentése érdekében a
költségvetés készítése során át kell tekinteni a megyei önkormányzat önként vállalt és kötelező feladatait is. Emlékeztetett arra, hogy kisebbségi véleményként fogalmazta meg a bizottsági ülésen a koncepcióval kapcsolatban legfőbb kifogását, azt, hogy a pénzügyi megoldások és
lehetőségek tárgyalásán túl nem tartalmaz olyan javaslatot, amely a jelenlegi pénzügyi helyzetben bizakodással tölthetné el a képviselőket. Nem a hivatal munkatársainak hibájául rótta
föl, hogy a mindenkori állami költségvetés fő számaiból indultak ki. Számolni lehet azzal,
hogy az előirányzatok sem országos, sem megyei szinten nem teljesülnek. Az anyag utal arra,
hogy több területen átrendeződik a normatív hozzájárulás száma, csökken, illetve a kiegészítő
normatívák az alap normatívákban jelennek meg az elkövetkező időszakban. A vagyonhasznosításból származó bevételekkel kapcsolatban az látható, hogy amennyiben nem sikerül jobb
pozíciót elérni, mint 2010-ben, akkor kérdéses, hogy egyensúlyban tartható-e a költségvetés.
Figyelni kell arra, hogy a vagyonhasznosítás tervezése reális szinten történjen. Mindent meg
kell tenni azért, hogy a vagyonból származó bevétel hasznosítható legyen a költségvetés számára. Az illetékbevétellel kapcsolatban úgy fogalmaz a koncepció, hogy éves szinten 2010ben 550-600 millió forint kiesés várható. 2011-re éves szinten ez az összeg egymilliárd forintos kiesést is jelenthet. Ha az illetékbevétel pótlása nem sikerül vagyonhasznosításból vagy
központi forrásból, akkor nehezen lesz tervezhető a következő év. Utalt arra, hogy kulturális
területen az állami finanszírozás annak az arányában ad központi támogatást, ahogy a megyei
önkormányzat finanszíroz bizonyos intézményeket. 2011-ben a színház és a bábszínház 38.6
millió forinttal kevesebbet tervezhet. Ez az összeg a valóságban 70 millió forint lesz két év
alatt, mivel a következő évben ezt fogja követni kb. 32 millió forint normatívacsökkenés. A
38 millió forintos csökkenés azt jelenti, hogy egy évvel később 32 millió forinttal kevesebbet
kap az intézmény. Egy bizottsági tag javaslata az volt, hogy a megyei vezetés kezdjen tárgyalásokat Hatvan város vezetésével, mert a közös fenntartású intézmények fenntartása jelentős
mértékben megterheli a megyei önkormányzat költségvetését. Célszerű lenne, ha Hatvan saját
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fenntartásba venné az intézményeket. Ebben az írásbeli javaslatban csak a vizsgálatra és a
tárgyalásra való kezdeményezést fogalmazta meg a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság. A legnehezebb feladatnak azt látta, hogy 2011-ben kötvényvisszafizetésre kerül sor. Azért is nehéz,
mert a kötvény több pénzügyi tranzakció fedezeteként is szolgál. Utalt arra, hogy 300 millió
forint visszafizetés várható. Az OTP elvárásai szerint 2011-ben meg kell duplázni a visszafizetést, valamint 300 millió forint kötvényt le kell tenni a mostani hitelszint emelése mögé. A
könyvvizsgálói jelentés megmutatja, hogy kb. másfél milliárd forint az a hitelszint, ami a korábbi jogszabályi szint alapján elérhető lenne. Már az előző időszakban is túlhaladta ezt az
önkormányzat, a mostaninál pedig egyértelmű, hogy a jövő évi tervekkel ez megduplázásra
kerül. Véleménye szerint fontos, hogy milyen egyéb bevételeket tud szerezni a megye.
Örömmel látta, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerülő önkormányzatok között
a Heves Megyei Önkormányzat is szerepel. Ez önmagában pozitív, de az összeg egy Bélapátfalva nagyságrendű önkormányzat szintje a támogatások nagyságrendjét nézve. A korábbi
években a megye jellemzően 150 millió Ft-ot kapott a Pénzügyminisztériumtól, ezért az elnök
úrnak lesz még feladata abban, hogy hogyan tud kiegészítő forrásokat szerezni a megye számára. A koncepció számai alapján a kilátások rendkívül borúlátóak, nem látható, hogy lenne
olyan javaslat, amely akár a bevételnövelés, akár a költségcsökkentés révén az egyensúlyt fent
tudja tartani. A felsorolt okok miatt nem támogatta a bizottsági ülésen a költségvetési koncepció elfogadását.
Fekete László
Örült az elnök úr azon kijelentésének, amely szerint különös figyelmet szentelnek a közalkalmazottak és köztisztviselők fizetésének. Megkérdezte az elnök urat, hogy országgyűlési
képviselőként tudna-e segíteni abban, hogy 2011-ben legyen béremelés a közszférában.
Dr. Barta Viktor
A színház finanszírozását illetően utalt arra, hogy valóban van párhuzam az állami és a fenntartói támogatás összegszerűsége között, de ez a tárgyévet követő második évben jelentkezik,
a mértéke nem 1/1, hanem 0.6-0.7-es szorzóval lehet kalkulálni. A hitelfelvételi korlátra valóban nagy figyelmet kell fordítani, és a 2011. évi költségvetés tervezésénél és végrehajtásánál a
korrigált saját bevételre tekintettel kell lenni.
Oroján Sándor
Ismertette a bizottságon tett módosító javaslatait, melyek egyhangú támogatásra találtak. A
költségvetési koncepció az alapköve a jövő évi költségvetésnek. Heves megye költségvetése
nagyon rossz helyzetben van az MSZP-s örökség miatt. Dönteni kell arról, hogy újabb megszorítást vállal az önkormányzat és a feladatából ad vissza, vagy hatékonyságot növel és a
hiányt leküzdi. Célszerű lenne hatékonyabb működéssel, növekedéssel, fejlesztéssel javítani a
megye helyzetén. Olyan konkrét javaslatokat támogatott a bizottság, melyek a jövőbeni költségeket csökkentik. Ilyen javaslat, hogy a következő költségvetésben különítsen el forrást arra
az önkormányzat, hogy az önkormányzatnál és intézményeinél használt irodai eszközöket
áttekintse és hatékonyabb felhasználásra állítsa át. Itt példaként említette a kétoldalas nyomtatást és másolást. A fejlesztéseknél figyelembe kell venni, hogy azoknak milyen hatásuk lesz a
jövőbeni működési költségre vonatkozóan. Elsősorban olyan fejlesztéseket kell támogatni,
amelyek a költségek csökkentését és a stabilitás megteremtését segítik. Ez lesz az első olyan
költségvetési koncepció, mely zöld gondolatot tartalmaz, vagyis azt, hogy a fejlesztéseknél
minden esetben figyelembe kell venni, hogy milyen hatása van az adott fejlesztésnek a környezet terhelésére. Olyan fejlesztéseket kell előtérbe helyezni, melyek energiahatékonyak. Ha
ezeket a módosító indítványokat elnök úr befogadja, a közgyűlés pedig megszavazza, akkor
ez lesz az első olyan költségvetési koncepció, amely takarékos, hatékony és egyben zöld.
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Dr. Nagy Imre
Bízik abban, hogy az Oroján Sándor képviselőtársa által elmondottak teljesülnek. A kétoldalas nyomtatás és a kieső havi 100 millió forint illetékkiesés nagyságrendjének összehasonlítása kb. a 7%-os gazdasági növekedés valamikori illúziójára emlékezteti.
Horváth László
Az illetékbevételek csökkenése valóban fokozottan érintette a megyei önkormányzatokat.
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy azért nagy probléma ez, mert hosszú éveken keresztül
forráskivonás történt az önkormányzatoktól. Ezért kényszerültek arra, hogy kötvényt bocsássanak ki. A fejlesztések miatt éltek is ezzel az önkormányzatok. 2007-ben nem számoltak
azzal, hogy 2011-ben milyen állapot lesz az országban. 2010-ben már lehetett tudni, hogy
mekkora lesz a kötvény-visszavásárlásból adódó kötelezettség 2011-ben. Amikor nyáron a
300 millió forintos hitellel kifeszítette az önkormányzat a hitellehetőséget és 1.5 milliárd forintra emelkedett a folyószámlahitel, azt is jól lehetett tudni, hogy a 300 millió forintot egy
éven belül vissza kell fizetni. Októberben már a bérek kifizetése is veszélyben volt, előtte már
hónapokon keresztül szabálytalanul kellett hozzányúlni a kötvényhez úgy, hogy az a szerződéssel ellentétes volt. Amennyiben a pénzintézet erről tudomást szerzett volna, akár azonnal
fel is mondhatta volna a szerződést. Sajnálatos, hogy fizetésemelésre nem kerülhet sor, hiszen
az első számú feladat a meglévő bérek kifizetése. A költségvetésben szerepelt egy
illetékbevételi előirányzat és egy nagyértékű vagyonelem értékesítése. Hangsúlyozta, hogy az
amúgy is nyomott ingatlanpiacon egy nagyértékű ingatlant csak odafigyeléssel és rákészüléssel lehet eladni. Utalt a parádfürdői volt szociális otthon elhanyagolt állapotára. A jövő évi
költségvetés tervezésénél lényeges bevétel lehet egy nagyértékű ingatlan értékesítése, de nem
tervezhető be. A most tárgyalt koncepció nem tesz még egy lépést a szakadék felé. A költségvetési tervezésnek kulcsszava a biztonság és az őszinteség.
Fekete László
A közalkalmazotti béreket illetően valóban nagyon fontos dolog, hogy kifizetésre kerüljenek.
A közalkalmazotti bértábla meghatározása a parlament dolga, nem a megyei önkormányzaté.
Utalt arra, hogy ha a béremelésnek a különbözetét fedezné az állam, az a megye költségvetését nem érintené. Arra kérte az elnök urat, hogy lehetőségeihez képest tegyen meg mindent a
parlamentben, hogy ez az emelés megvalósulhasson.
Horváth László
Elmondta, hogy a szándékban nincs különbség.
A megfogalmazott módosító indítványokkal egyetértett, azokat befogadta. Kérte, hogy a
könyvvizsgálói jelentés tudomásulvétele mellett szavazzanak az előterjesztésről.
Megállapította, hogy a közgyűlés a könyvvizsgálói jelentés tudomásulvétele mellett 9 igen, 2
nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
184/2010. (XII. 22.) közgyűlési határozat
1. A Heves Megyei Közgyűlés megvitatta és a vitában elhangzott javaslatokkal kiegészítve
elfogadta az előterjesztett 2011. évi költségvetési koncepciót. Felhívja a főjegyzőt, hogy a
koncepcióban meghatározott elvek figyelembevételével készítse el a megyei önkormány-
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zat 2011. évi költségvetési rendeletét.
Felelős:
Határidő:

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője
2011. február 15.

2. A közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének prioritásait az
alábbiak szerint határozza meg:
-

-

Az intézményi működtetés területén a kötelező megyei feladatok ellátása, amelyek
az ellátottak közvetlen ellátását jelentik, szigorú költségtakarékos feladatellátás
mellett.
A költségvetés egyensúlyi helyzetének érezhető javítása, a folyamatos pénzellátás
biztosítása.
A szociális ellátás területén a Mátraházai Idősek Otthona intézmény sorsának végleges rendezése.
A gyermekvédelemben a gyermekotthoni elhelyezés területén a működő lakásotthonok teljes körű kihasználtságát kell biztosítani, továbbra is vizsgálni kell a nevelőszülői hálózat igény szerinti fejlesztésének lehetőségét, a speciális ellátási formákat elsősorban szolgáltatás vásárlással megvalósítani.
Az intézményfenntartás folyamatosságának biztosítása érdekében a közoktatási és
közművelődési területen egyaránt erősíteni kell a társulásban történő működtetést,
törekedni kell ennek kiterjesztésére.
Az elhatározott fejlesztési feladatok ütemezett megvalósítása.
Pályázati lehetőségek optimális kihasználása a fenntarthatóság figyelembevételével.
Törekedni kell a vagyonhasznosításból származó, a piaci viszonyokkal összhangban álló bevételek realizálására.
Az intézményi feladatellátás területén szintén törekedni kell a települési önkormányzatokkal történő együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználására.
Meg kell vizsgálni a közfoglalkoztatás 2011. évben átalakuló rendszerében rejlő
lehetőségeket a feladatellátás szervezése során akár a települési önkormányzatokkal történő együttműködés szintjén is.
Az intézményi dologi költségek mérséklését a 2011. évi bevételnövelési és kiadáscsökkentési terv egyik célkitűzéseként kell meghatározni. 2011. évben is el kell
végezni az energia auditot az intézmények teljes körében.
Szükséges az önként vállalt feladatok ismételt felülvizsgálata.
Felelős:
Határidő:

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője
2011. február 15., illetve
2011. december 31.

Horváth László
7. napirend
Javaslat a folyószámla-hitelkeret emelésére
A folyószámla-hitelkeret emeléséről a 2010. november 10-i ülésén döntött a közgyűlés. Javasolta, a 161/2010. számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése mellett arról határoz-
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zon a közgyűlés, hogy a folyószámla-hitelkeretet 1,8 milliárd forintra emeli. Fedezetként 600
millió forint értékű kötvény 2011. évben történő előtörlesztését vállalja és ingatlan jelzálogjogot is engedélyez az Eger, Baktai u. 37. szám alatti ingatlanon. Egyúttal döntsön a közgyűlés
arról is, hogy a folyószámla-hitelkeretet 1,2 milliárd forintra csökkenti 2012. június 30. napjáig. Az írásbeli előterjesztés 4. számú határozati javaslatát a következők szerint módosította:
„A közgyűlés hozzájárul a 300 millió forintos folyószámla-hitelkeret emelésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás lefolytatásához és annak eredményétől függően a folyószámla-hitelkeret
emeléséhez és ingatlanfedezetként engedélyezi az Eger, Baktai u. 37. (2971 hrsz.-ú) ingatlan
bevonását. Hozzájárul továbbá a folyószámla-hitelkeret emeléséhez kapcsolódóan 600 millió
forint értékű kötvény előtörlesztéshez 2011. évben az OTP Bank Nyrt.-vel egyeztetett módon.”
Kérte, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot az ismertetett módosítással együtt tárgyalja
meg.
Dr. Nagy Imre
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta az előterjesztést.
Utalt arra, hogy az OTP lehetőséget nyújt a 300 millió forintos hitelkeret felvételére. Ezzel
racionális kényszerhelyzetbe hozza az önkormányzatot, mert azt kéri, hogy jövő év júniusától
2012 júniusáig az 1.8 milliárd forintos hitelszint 1.2 milliárd forintra csökkenjen. A kötvényből 300 millió forint fedezetet is kér a bank, ami elég nagy biztonságot jelent majd ebben az
értelemben, de az összeg jövő évi visszafizetési kötelezettsége mellett a kötvényből 600 millió
forint visszafizetési kötelezettséget kér a pénzintézet. Ezt úgy értelmezi, hogy a bank nem
nagyon bízik az önkormányzatban. A koncepció alapján pozitívan értékelendő, hogy ilyen
mértékben csökkenjen a kintlévőség, viszont a bank részéről ez a megkötés elgondolkodtató.
Horváth László
A 300 millió forint lekötése nem lehet ismeretlen technika a képviselők számára, mert nyáron
ez már megtörtént. Abban a krízishelyzetben úgy lehetett fölvenni a 300 millió forintot, hogy
a hitel fedezete szintén el lett különítve a kötvényen belül. Az OTP akkor is úgy gondolta,
hogy a szóbeli hitel is elfogyott arra az időszakra. Ez a szavahihetőségi deficit nehéz helyzetet
teremtett a tárgyalásokon, mert a bank képviselői egyértelműen elmondták, hogy nem nyújtanak több hitelt, mivel a velük megtartott egyezségeket nem tartotta be az önkormányzat. A
jövő évi teljesítőképesség szempontjából ad egy lélegzetvételnyi lehetőséget, hogy 2012-re
tolódik át ez a kötelezettség, de el kellett fogadni azt is az OTP-től, hogy biztosítékot kért a
kötvényvisszavásárlás teljesítésére az önkormányzattól. Már a nyáron látható volt, hogy a 300
millió forintos hitelfelvétel miatt nincs meg a Mátraházi Idősek Otthona elhelyezésének a
fedezete. A hitelfelvétel egy biztonsági hálót jelent, mert így nem kerül az önkormányzat
olyan helyzetbe, hogy veszélyben lenne az intézmények működtetése, vagy az intézményi
dolgozók bérének kifizetése.
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 8 igen, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozta:
185/2010. (XII. 22.) közgyűlési határozat
1. A Heves Megyei Közgyűlés a 161/2010. (XI.10.) határozatát hatályon kívül helyezi.
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2. A közgyűlés a 2010. évi költségvetési hiány kezelésére 1,8 milliárd Ft összegű folyószámlahitel felvételét hagyja jóvá, egyben kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak
megfizetésére. A kötelezettséget az adott évi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
3. A közgyűlés engedélyezi a Kbt. 125. § (3) bek. b) pontja alapján hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatását a folyószámlahitelkeret 300 millió Ft-os emelésére az önkormányzat költségvetési hiányának kezelésére.
4. A közgyűlés hozzájárul a 300 millió forintos folyószámla-hitelkeret emelésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához és annak eredményétől függően a folyószámla-hitelkeret emeléséhez, és ingatlanfedezetként engedélyezi az Eger, Baktai u.
37. (hrsz.: 2971) ingatlan bevonását. Hozzájárul továbbá a folyószámla-hitelkeret
emeléséhez kapcsolódóan 600 millió forint értékű kötvény előtörlesztéséhez 2011. évben az OTP Bank Nyrt.-vel egyeztetett módon.
5. A közgyűlés hozzájárul a folyószámla-hitelkeretet 1,2 milliárd Ft összegig történő
csökkentéséhez 2011. június 30-tól 2012. június 30-ig az OTP Bank Nyrt-vel
egyeztetett negyedéves ütemezés szerint.
6. Egyidejűleg felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az OTP Bank Nyrt-vel a folyószámla-hitelkeret emeléséhez szükséges tárgyalást lefolytassa és a Bankszámlaszerződés módosítását, a Folyószámla-hitelkeret szerződés módosítását, valamint a
kötvényszerződés módosítását a közgyűlés döntésének megfelelően aláírja.
Felelős:
Határidő:

Horváth László
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Azonnal

Horváth László
8. napirend
Javaslat megyei önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosítására
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. módosítása és a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény hatályon kívül helyezése indokolja az alapító okirat módosításokat.
Dudás Róbert
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
Tóth Csaba
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Dr. Gondos István
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.
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Horváth László
Javasolta, hogy az összes alapító okiratról egyben szavazzanak a képviselők. Kérte, hogy a
jegyzőkönyvi rögzítésnél az egyes alapító okiratokat érintő döntések alszámmal kerüljenek
jelölésre.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel jelezzék, ha nem értenek egyet ezzel a szavazási móddal. A szavazási móddal minden képviselő egyetértett.
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
186/2010. (XII. 22.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§
(1) bekezdés g) pontja alapján biztosított jogkörében - az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti szöveggel - megállapítja és elfogadja az irányítása alatt álló:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal
Heves Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézet Andornaktálya
Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva
Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Csány
Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Eger
Heves Megyei Önkormányzat Egységes Gyermekvédelmi Intézménye Eger
Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger
Heves Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony
Heves Megyei Önkormányzat Szent Kamill Idősek Otthona Hatvan
Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Mátraháza
Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Parád
Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Vámosgyörk
Arany János Általános Iskola és Szakiskola
Benedek Elek Általános Iskola
Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató
Intézménye
Heves Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató
József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola
Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon
Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola
Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthon
Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiuma
Heves Megyei Múzeumi Szervezet
Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pátzay János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Gárdonyi Géza Színház
Harlekin Bábszínház
Heves Megyei Levéltár
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költségvetési szervek módosító és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
Felelős:
Határidő:

Horváth László
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Azonnal

Horváth László
9. napirend
Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2011. évi üléstervére
Az SZMSZ 9. §-a értelmében a közgyűlés feladatait éves ülésterv szerint végzi. Megfontolandónak tartotta, hogy a későbbiek során a közgyűlés térjen át egyfajta gördülő tervezés körében
megvalósuló 3 + 3, azaz hat hónapos ülés- és feladatterv elfogadására, mert ezzel sokkal operatívabban tervezhetők a feladatok és az ülések. Az I. félévben végzett megoldott feladat és
elvégzett munka lehetővé teszi azt, hogy a közgyűlés munkáját ne a rendkívüli ülések sorozata jellemezze, bár adódhatnak váratlan helyzetek. Elfogadhatónak tartotta a Dr. Nagy Imre
által a bizottsági ülésen megfogalmazottakat. Eszerint az elképzelés szerint az ülésterv a következő hat hónapra szólóan kerüljön kialakításra.
Dudás Róbert
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra ajánlotta a közgyűlésnek a javaslatot.
Dr. Gondos István
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.
Tóth Csaba
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot.
Oroján Sándor
A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága egyhangúlag támogatta az üléstervet.
Fekete László
A főjegyző úrtól kérdezte, hogy az eddig megtartott ülésekre nem kellett elnöki jelentést készíteni? Nem találta az előterjesztésben a sportkoncepciót. Ezek bizottsági hatáskörbe lettek
átruházva? Erről a közgyűlésnek nem kell dönteni?
Dr. Barta Viktor
Az elnöki jelentés készítése soron kívüli ülésen nem szükséges. Az átruházott hatáskörben
hozott bizottsági döntésekről a beszámolók a közgyűlés elé kerültek. A januári első közgyűlésen ezeket az első elnöki jelentés részletesen tartalmazza majd. A sportkoncepcióra vonatkozó
kérdéssel kapcsolatban elmondta, hogy az SZMSZ mellékletében, mely az átruházott hatásköröket részletezi, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságnál saját hatáskörként szerepel a 6. pontban a „Javaslatot tesz Heves megye sportkoncepciójára” hatáskör. A bizottság a
javaslatot megtárgyalja. Ezt követően a közgyűlésnek kell ezekről dönteni.
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Horváth László
Ha a bizottság a sportkoncepciót megtárgyalja, a közgyűlés elé kerül, a közgyűlés napirendi
pontjai közé illeszthető.
Szabó Gyula
Az előterjesztésben 10 ülésről van szó, az elnök úr azt mondta, hogy 3+3 vagy 6 ülésre történik az előretervezés. Ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy félreértett valamit?
Dr. Barta Viktor
Hivatkozott a jelenleg érvényben lévő SZMSZ-re, mely az üléstervről egyéves időtartamot ír
elő. Az operatívabb tervezés érdekében megfontolandó, hogy az SZMSZ felülvizsgálata során
hathónapos ciklus kerüljön meghatározásra. Arról a kérdésről, hogy ezen belül hány ülésre
kerüljön sor, közgyűlés dönt majd.
Horváth László
Ismét jelezte, hogy a Dr. Nagy Imre által javasolt megoldás elfogadható, bár ebben az előterjesztésben az még így nem szerepel, de az a vélemény alakult ki, hogy a hathónapos tervezés
jó és ésszerű.
Dr. Nagy Imre
A soron kívüli ülésnek majd akkor lesz értelme, ha lesznek soros ülések is. Az üléstervvel
kapcsolatban elmondta, hogy negyedévre lehet megfelelően előre látni, hogy milyen tartalmú
közgyűlések kerülnek megtartásra. A hathónapos tervezés azért szerencsés, mert ha hiányos
is, de akkor is mutatja, hogy még mik várhatók a félévben. Utalt arra, hogy a mostani ülésvezetés során az elnök úr minden bizottságot végigkérdez a napirend tárgyalása előtt. Véleménye szerint ezeknek egy jelentős része a jövőben beépíthető lesz a kiküldött anyagokba. Egyszerűbb lenne, ha a bizottsági elnökök csak akkor szólnának, ha kisebbségi véleményt ismertetnek, vagy nagyobb horderejű módosítás, észrevétel, illetve javaslat hangzik el.
Fekete László
Elmondta, hogy a Heves Megyei Hírlapból értesült az elnök úr kormánymegbízotti kinevezéséről, ezért tartotta volna szerencsésnek, ha az elnök úr beszámol az elnöki jelentésben az
eddig végzett tevékenységéről.
Horváth László
A bejelentés előtt a frakcióvezető úrral az MSZP frakció ülése előtt egyeztetett. A forgatókönyv szerint az ülés végén került volna erre sor. A frakcióvezető úr egyetértett az ülés végén
történő bejelentéssel. Felhívta a figyelmet arra, hogy az SZMSZ átvizsgálására január és február hónapban lehetőség nyílik. Az elhangzottakat bele lehet építeni. Ha kevesebb a rendkívüli helyzet, kevesebb lesz a rendkívüli ülés is.
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
187/2010. (XII. 22.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a 2011. évi üléstervét az előterjesztés szerint elfogadta.
Felelős:
Határidő:

Horváth László
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Értelem szerint
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Horváth László
10. napirend
Javaslat a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulásban történő
részvételre
A közgyűlés 2010. február 19-i ülésén döntött arról, hogy a Heves Megyei Önkormányzat a
társulásból kilép. A februári döntés meghozatala óta eltelt időszakban pozitív változások következtek be a társulás működésében. A társulás tagjainak kiemelt célkitűzése lett a Tiszamente érdekeinek összefogása és megjelenítése. Indokoltnak tartotta, hogy a Heves Megyei
Önkormányzat ebben a tevékenységben vegyen részt a társulás tagjaként. Javasolta a 10/2010.
(II. 19.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezését.
Dr. Gondos István:
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
támogatta az előterjesztés közgyűlés elé terjesztését és a határozati javaslat elfogadását.
Horváth László
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
188/2010. (XII. 22.) közgyűlési határozat
1. A Heves Megyei Közgyűlés hatályon kívül helyezi a 10/2010. (II. 19.) sz. közgyűlési határozatot.
2. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy határozatáról a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás soros elnökét, valamint az alapító
megyei önkormányzatok elnökeit tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Horváth László
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Horváth László
11. napirend
Javaslat a Kórház-Informatika 2000 Kft. üzletrészének átruházásával kapcsolatos
elővételi jogról történő lemondásra
A Markhot Ferenc Kórház és további 20, észak-magyarországi régióban működő egészségügyi intézmény 2007-ben létrehozta a Kórház-Informatika 2000 Kft.-t. A költségvetési szervként működtetett intézmény megszüntetését követően az informatikai gazdasági társaságnak a
Heves Megyei Önkormányzat lett a tagja. Jogutódlással tagok lettek a kft.-ben a kazincbarcikai és az ózdi városi önkormányzatok is. A kft. ügyvezetője kezdeményezte az érintett önkormányzatoknál, hogy üzletrészeiket értékesítsék az informatikai szolgáltatásokat ténylegesen igénybe vevő egészségügyi intézményeknek, egyúttal döntsenek a tagok fizetési kötelezettségeinek teljesítéséről. Az előterjesztés az üzletrész átruházásokkal kapcsolatos elővásárlási jogról történő lemondásra, valamint az informatikai kft. felé fennálló tartozás megfizetési
módjának meghatározására irányul.
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Oroján Sándor
A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága egyhangúlag támogatta a javaslatot.
Dr. Gondos István
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot.
Horváth László
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
189/2010. (XII. 8.) közgyűlési határozat
1. A Heves Megyei Közgyűlés egyetért azzal, hogy azok a tagok, akiknek elmaradásuk van
a Kórház-Informatika 2000 Nonprofit Kft.-ben a működési hozzájárulásuk befizetésében,
azt legkésőbb 2011. 03. 31-ig havi egyenlő részletekben a folyó kötelezettségek rendezése mellett teljesíthessék. Egyetért a közgyűlés azzal is, hogy akik nem tesznek eleget a
határidőben történő fizetésre, vagy nem vállalják a tartozások megfizetését, azoknál az
ügyvezetés intézkedjen a HEFOP-4.4.1. projekt keretében megvásárolt KKM szerverek
letiltásáról.
A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a határozatainak
megfelelően szavazzon az ügyvezetés által megküldött, taggyűlés tartása nélküli határozati javaslatokról.
Felelős:
Határidő:
2.

A Heves Megyei Közgyűlés egyetért azzal, hogy a HEFOP-4.4.1. projekt keretében jelentkező 4.222.251 millió Ft működési hozzájárulás hátralékot a Markhot Ferenc Kórház
Nonprofit Kft. teljesíti.
A Heves Megyei Közgyűlés, mint a Markhot Ferenc Kórház Nonprofit Kft. tagja, dönt
arról, hogy a kft. ügyvezetője a 2. számú melléklet szerinti megállapodást aláírja és felhatalmazza annak aláírására a közgyűlés elnökét is.
Felelős:
Határidő:

3.

Horváth László
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2010. december 31.

Horváth László
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2011. március 31.

A Heves Megyei Közgyűlés az Ózd Város Önkormányzata, mint eladó, valamint az
Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft., mint vevő között
létrejött, a Kórház-Informatika 2000 Nonprofit Kft.-ben meglévő üzletrész adásvételi
szerződése ismeretében kijelenti, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Heves Megye
Közgyűlése kijelenti, hogy nem kíván elővételi jogával élni az esetben sem, amennyiben
Kazincbarcika Város Önkormányzata a Kórház-Informatika 2000 Nonprofit Kft.-ben üzletrészét adásvételi szerződés keretében értékesíteni fogja a városi kórházat ténylegesen
üzemeltető részére.
A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a határozatainak
megfelelően szavazzon az ügyvezetés által megküldött, taggyűlés tartása nélküli határo-
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zati javaslatokról.
Felelős:
Határidő:

Horváth László
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2010. december 31.

Horváth László
12. napirend
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani
Intézet Bélapátfalva férőhelyeinek átcsoportosítására
A bélapátfalvi intézmény 100 férőhelyen idősek részére, 230 férőhelyen fogyatékos személyek részére nyújt ápolást, gondozást. Az elmúlt években a fogyatékos személyek ápológondozó otthoni ellátása iránti igény csökkent, míg ezzel ellentétes irányú tendencia tapasztalható az idősotthoni férőhelyek igénylése tekintetében, itt folyamatosan 25-30 fő a várakozók száma. Ezért indokolt az intézmény férőhely-arányainak megváltoztatása. A férőhelyek
átcsoportosításához a tárgyi feltételek biztosítottak. Javasolta, hogy az intézmény 230 fős fogyatékos személyek ellátását biztosító részlegéből kerüljön átcsoportosításra 30 férőhely az
idős személyek részlegébe.
Dudás Róbert
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.
Horváth László
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
190/2010. (XII. 22.) közgyűlési határozat
1. A Heves Megyei Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta, hogy a HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva intézményben a 230 fős fogyatékos
személyek részlegről átcsoportosításra kerüljön 30 férőhely az idős személyek részlegére
és kéri az intézmény működési engedélyének ennek megfelelő módosítását.
2. A Heves Megyei Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a jogszabály által előírt egyeztetési
eljárást és a működési engedély módosítását a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalával folytassa le.
Felelős:
Határidő:

Horváth László
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2011. január 31.

Horváth László
13. napirend
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Eger férőhelyei számának növelésére
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Az egri idősek otthona 80 férőhellyel működik 1994-től. Az intézményvezető kezdeményezte
a férőhelyszám 10 fővel történő bővítésének engedélyezését a várakozók számának csökkentése, illetőleg a bevétel növelése érdekében. Az intézménynek helyet adó épület adottságait
figyelembe véve a bővítés megvalósítható. A bővítéshez a fenntartónak a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalától kell kérnie a működési engedély módosítását.
Javasolta, hogy a közgyűlés határozza el a 10 fős bővítést és az intézmény ellátottsági létszámának 90 főre emelését.
Dudás Róbert
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal elfogadásra javasolta.
Horváth László
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
191/2010. (XII. 22.) közgyűlési határozat
1. A Heves Megyei Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta, hogy a HMÖ Idősek Otthona
Eger intézmény tíz fő átlagos ápolást-gondozást igénylő férőhellyel 90 főre bővítésre kerüljön.
2. A Heves Megyei Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a jogszabály által előírt egyeztetési
eljárást, és a működési engedély módosítását a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalával folytassa le.
Felelős:
Határidő:

Horváth László
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2011. január 31.

Horváth László
14. napirend
Tájékoztató Heves megye lakosságának egészségügyi állapotáról
Dr. Bodnár Judit
Szóbeli kiegészítőjében utalt arra, hogy a megye demográfiai adatai régóta ismertek. Az adatok szerint 100 gyermekre 123 idős jut, így öregedő a népesség a 45 éven felüliek nőtöbbletével. Ez világszerte, országosan és a megyében is hasonló adatokat mutat. Az egészségügyi
ellátáshoz való hozzáférés a kistelepülések miatt nehézkes. A megyében élő férfiak és nők
születéskor várható élettartama növekvő tendenciát mutat. A csecsemőhalandóság az országos
átlaghoz közeli. Az EU 27 tagállamához képest nagyon rossz a vezető halálozás aránya. Főleg
a munkaképes korúak vonatkozásában a keringési és a daganatos betegségek okozta halálozás
nagyon jellemző. Nagy szerep jut az egészségnevelésnek, az alapellátásnak, a civil szervezeteknek az alkoholfogyasztás visszafogásában. A foglalkoztatottság, a jövedelem, a foglalkoztatottság, az életszínvonal, a jövedelem az egészségi állapot egyik meghatározó tényezője.
Magyar kollégák megalkották a szocioökonómiai státusz indexet. Ez úgy alakult ki, hogy figyelembe vették többek között egy-egy hazai település munkanélküliségét, alacsony iskolázottságát, jövedelmi viszonyait és mindezt egy mutatóba sűrítették. Ekkor egy térinformatikai
térképes ábrázolás következtében láthatóvá vált, hogy melyek a hátrányos helyzetűek. Ezek az
ún. dekrivált területek. Az önkormányzatoknak lehetősége van arra, hogy a mutatók egy-egy
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részére hassanak. A megyei és a helyi önkormányzatok a dekrivált területek egyes problémáinak felderítésében és javításában tudnak segítséget nyújtani.
Horváth László
Megköszönte mindazok munkáját, akik segítettek a színvonalas beszámoló elkészítésében. Az
önkormányzat igyekszik a javasolt irányt érvényesíteni munkájában.
Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
15. napirend
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal létszámának racionalizálására
A sürgősségi indítványban megfogalmazottak elfogadása hat hivatali munkatárs számára biztosítaná a közszférában eltöltött életpályájuk méltó lezárását. A prémiumévek program bevezetése a munkáltatóra nem ró anyagi terhet. A programba 2010. december 31. napjáig lehet
belépni, ezért indokolt az erre irányuló javaslatról sürgősséggel dönteni.
Dr. Gondos István
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság 3 igen, 2 tartózkodás mellett támogatta a sürgősségi
indítvány közgyűlés elé terjesztését és a határozati javaslat elfogadását.
Horváth László
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
192/2010. (XII. 22.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalban az Mt. 89. § (3) bekezdése alapján kettő fő létszámleépítését, a Ktv. 17. § (1) bekezdés c) pontja alapján négy fő
átszervezés miatti felmentését határozza el, a következők szerint:
Munkakör
gépkocsivezető (Mt.)
villanyszerelő, karbantartó (Mt.)
informatikus rendszergazda (Ktv.)
könyvelő (Ktv.)
közbeszerzési, beruházási
ügyintéző (Ktv.)
humánpolitikai ügyintéző (Ktv.)

Besorolási
kulcsszám
8405500
8405500
1411660
1421760

Felmentés időpontja
2010. december 31.
2010. december 31.
2010. december 31.
2010. december 31.

1480560

2010. december 31.

átszervezés

1411760

2010. december 31.

átszervezés

Felmentés jogcíme
létszámcsökkentés
létszámcsökkentés
átszervezés
átszervezés

A Heves Megyei Közgyűlés a Péptv. 6. § (2) bekezdése alapján vállalja, hogy a prémiumévek
programban való részvétellel összefüggő kinevezés-módosítást megelőző hónapi meglévő
költségvetési engedélyezett létszámkeretét a kinevezés-módosítás időpontjától számított tizennyolc hónapig nem emeli fel.
A Heves Megyei Közgyűlés felhívja Heves Megye Főjegyzőjét, hogy a létszámracionalizálással érintett és a Péptv. 3. §-ában meghatározott feltételeknek megfelelő, az abban való foglalkoztatást vállaló munkavállalók köztisztviselői-, illetőleg munkaviszonyát ne
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szüntesse meg, hanem a prémiumévek programban történő részvételüket biztosító munkáltatói
intézkedéseit azonnal tegye meg.
Felelős:

Határidő:

Horváth László
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője
Azonnal

Horváth László
Bejelentések
A Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Mátraháza elhelyezésével kapcsolatban a
legutóbbi közgyűlésen kérdésként merült fel az otthon elhelyezése. A Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól megérkezett a válasz az otthon további sorsát illetően. A levél tartalma szerint a megye fenntartásában lévő otthon - 2011. április 30-ig maradhat a Mátrai Gyógyintézet épületében olyan feltétellel, hogy ebben a négy hónapban az önkormányzatnak nem kell a
100.000 Ft/nap mértékű kötbért megfizetnie. Az önkormányzatnak meg kell vizsgálnia az
otthonban lévő lakók, idős emberek korrekt elhelyezését.
Közmeghallgatás
Az SZMSZ 14. §-a alapján az önkormányzat meghirdette a közmeghallgatás helyét és idejét.
Megállapította, hogy felszólalási szándékot senki nem jelzett.
Köszönetet mondott a közgyűlés tagjainak, a hivatal és az önkormányzati intézmények dolgozóinak az éves munkáért. Kellemes, áldott karácsonyt kívánt.
K. m. f.

Horváth László
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

