Jegyzőkönyv
Készült: 2010. október 15-én, a Heves Megyei Közgyűlés alakuló üléséről
Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme
Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz.
Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Deé András, Dudás Róbert, Fekete László,
Dr. Gondos István, Horváth László, Korózs Lajos, Oroján Sándor, Dr. Sós
Tamás, Sveiczer Sándor Péter, Szabó Gyula, Szabó Zsolt, Szűcsné Major
Ildikó, Tóth Csaba megyei közgyűlési tagok, Dr. Benkár József főjegyző
Szabó Gyula korelnök
Köszöntötte a Heves Megyei Közgyűlés 2010. október 3. napján megválasztott tagjait és a
meghívott vendégeket. Bejelentette, hogy az SZMSZ 8. § (4) bekezdése értelmében az ülést a
legidősebb közgyűlési tag, mint korelnök vezeti a közgyűlés elnökének megválasztásáig.
Kérte a Himnusz meghallgatását.
HIMNUSZ
NAPIREND ELŐTT
Tájékoztató a 2010. évi helyhatósági választások Heves megyei eredményéről
A Megyei Közgyűlési tagok megbízólevelének átadása
A Megyei Közgyűlési tagok eskütétele
Előadó:

Dr. Chikán Zoltán
Heves Megyei Területi Választási Bizottság elnöke

Szabó Gyula korelnök
Felkérte a Heves Megyei TVB elnökét, Dr. Chikán Zoltán urat, hogy adjon tájékoztatást a
2010. évi helyhatósági választások Heves megyei eredményéről és adja át a megbízóleveleket.
Dr. Chikán Zoltán
Elmondta, hogy a köztársasági elnök által 2010. október 3. napjára kitűzött települési, megyei,
kisebbségi választások rendben, a törvényes keretek között zajlottak le. A választási szervek
időben megalakultak, a jelölőszervezeti delegálások a választási szervekbe megtörténtek, s a
delegáltak aktív tevékenysége biztosította a választási szervek működőképességét, működésük
nyilvánosságát. A Heves Megyei Területi Választási Bizottság a közgyűlés által korábban
megválasztott 3 tagján túl a Fidesz-KDNP, az MSZP és a Jobbik által delegált taggal
kibővülve 6 fős testületként látta el a hatáskörébe tartozó feladatokat. Nyilvántartásba vette a
jelölőszervezeteket, kisorsolta a megyei listák sorszámát, jóváhagyta a megyei listás
szavazólap adattartalmát, megállapította a megyei listás választás eredményét, döntést hozott
a helyi választási bizottságok határozata ellen benyújtott fellebbezésekről is. A TVB minden
alkalommal biztosította saját határozatképességét, határozatképtelenség miatt ülés nem maradt
el. A TVB 16 alkalommal ülésezett.
A TVB munkáját szakszerűen és eredményesen segítette a Területi Választási Iroda, amely
gondoskodott az ülések összehívásáról, a döntések előkészítéséről és nyilvánosságra
hozataláról. Jegyzői értekezleteket szervezett a választások zökkenőmentes lebonyolítása
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érdekében, gondoskodott az Országos Választási Iroda által közzétett választási segédanyagok
helyi választási irodák részére történő továbbításáról. A Heves Megyei Közigazgatási Hivatal
és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal szoros szakmai és informatikai együttműködése
garantálta a választások törvényes keretek közötti megtartását.
A Heves megyében lebonyolított választás összköltsége 92 millió Ft volt. A névjegyzékbe
vett választásra jogosultak száma 256.491 fő volt. Az önkormányzati választásokon 134.043
fő vett részt, ez a választásra jogosultak 52,26 %-a volt.
A megyében 121 településen került sor települési önkormányzati választás lebonyolítására. A
megye 9 városában és 112 községében 338 szavazókörben járultak az urnákhoz a
választópolgárok. 121 polgármester került megválasztásra és 121 képviselőtestület alakult. 41
településen új polgármestert választottak. Eger Megyei Jogú Város polgárai kivételével a
többi megyei település választópolgárai a megyei közgyűlés tagjaira is szavazhattak a FideszKDNP, az MSZP és a Jobbik jelölőszervezetek által állított megyei listára. A Heves Megyei
Közgyűlés 15 tagját - Eger város választópolgárai nélkül - a megye 120 településének
választópolgárai választották meg. Heves megyében 2010-ben 73 kisebbségi önkormányzatot
választottak meg. 62 településen választottak cigány, 1 településen görög, 1 településen
lengyel, 5 településen német, 2 településen szlovák, 2 településen ruszin kisebbségi
önkormányzat alakult.
A Heves Megyei Területi Választási Bizottság 36 db hatáskörébe tartozó jogorvoslatot
tárgyalt és 34 db másodfokú határozatot hozott a helyi választási bizottságok határozata elleni
fellebbezések tárgyában. 19 esetben a HVB választási eredményt megállapító határozata
elleni, 12 esetben a választás alapelveinek megsértésével kapcsolatos, 5 esetben jelölt
nyilvántartásba vétellel összefüggő, 1 esetben pedig a szavazólap adattartalmával kapcsolatos
volt a jogorvoslat tárgya.
A másodfokon elbírált HVB határozatok elleni jogorvoslatok közül a TVB 15 esetben érdemi
vizsgálat nélkül elutasította a fellebbezéseket, mert azok a jogszabály által megkívánt alaki,
formai követelményeknek nem feleltek meg. Két olyan beadvány, érkezett, amely a
fellebbezés benyújtójának lakcímét sem tartalmazta, 13 esetben pedig a fellebbező
elmulasztotta a jogszabálysértésre való hivatkozást, illetve értékelhető bizonyítékok
csatolását.
A TVB 11 fellebbezést érdemi vizsgálat lefolytatása után utasított el, mely esetekben
megállapította, hogy a HVB első fokon hozott határozatai megalapozottak és jogszerűek
voltak.
A TVB 8 fellebbezés érdemi vizsgálata kapcsán megváltoztatta a HVB jogorvoslattal érintett
első fokú határozatait és a fellebbezéseknek helyt adott.
A TVB 34 másodfokú határozata közül 6 esetben nyújtottak be bírósági felülvizsgálat irántii
kérelmet. A Heves Megyei Bíróság 3 felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül
elutasított, 2 esetben helybenhagyta a Területi Választási Bizottság másodfokú határozatát, 1
esetben pedig megváltoztatta.
A TVB első fokon 2 határozatot hozott. Egyik esetben a helyi választási bizottság
hatáskörének hiányát állapította meg, a másik esetben pedig érdemi vizsgálat nélkül utasította
el egy választási eredménye ellen irányuló beadványt. Az utóbbi esetben a határozat elleni
fellebbezést az Országos Választási Bizottság elutasította és a TVB határozatát
helybenhagyta.
A Területi Választási Bizottság 2010. október 4-én jóváhagyta és megállapította a Heves
megyei listás választás eredményét, amely ellen jogorvoslat nem érkezett, így az 2010.
október 6-án jogerőssé vált. Ez lehetővé tette a Heves Megyei Közgyűlés alakuló ülésének
összehívását.
A TVB nevében gratulált a képviselők megválasztásához, sikeres és Heves megye további
fejlődését eredményező képviselői munkát kívánt.
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Szabó Gyula korelnök
Megköszönte Dr. Chikán Zoltán úr tájékoztatóját, majd kérte, adja át a megbízóleveleket.
Dr. Chikán Zoltán
Átadta a megbízólevelet Bossányi László, Deé András, Dr. Gondos István, Horváth László,
Oroján Sándor, Sveiczer Sándor Péter, Szabó Zsolt, Tóth Csaba, Fekete László, Korózs Lajos,
Dr. Sós Tamás, Szabó Gyula, Bolyki András, Dudás Róbert és Szűcsné Major Ildikó részére.
Szabó Gyula korelnök
Felkérte a megyei közgyűlés tagjait, tegyék le az esküt.
Dr. Chikán Zoltán TVB elnök előmondására a közgyűlés tagjai letették az esküt.
Szabó Gyula korelnök
Kérte a képviselőket az esküokmány aláírására.
Szabó Gyula korelnök
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Heves Megyei Közgyűlés 15 tagja közül 15
képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A Heves Megyei Közgyűlés ülését megnyitotta.
Javasolta, hogy a közgyűlés a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg. Kérte,
kézfelemeléssel szavazzanak a meghívóban szereplő napirend elfogadásáról.
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
NAPIREND
1. Javaslat a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.
(VI. 29.) HMÖ rendelet módosítására
Előadó:

Szabó Gyula
Heves Megyei Közgyűlés korelnöke

RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (8 szavazat)
2.

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés Ügyrendi és Kisebbségi Bizottságának
megválasztására
Előadó:

Szabó Gyula
Heves Megyei Közgyűlés korelnöke

HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (8 szavazat)
3.

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés elnökének megválasztására
A Heves Megyei Közgyűlés elnökének eskütétele
Előadó:

Szabó Gyula
Heves Megyei Közgyűlés korelnöke
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HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (8 szavazat)
Szabó Gyula korelnök
1. napirend
Javaslat a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.
(VI. 29.) HMÖ rendelet módosítására
Szabó Gyula korelnök
Az Ötv. módosításáról szóló 1994. évi LXIII. tv. 62. § (5) bekezdése kimondja, hogy a
képviselő-testületek az alakuló ülésüket követő fél éven belül felülvizsgálják, illetőleg
megalkotják új Szervezeti és Működési Szabályzatukat. Az SZMSZ teljes körű felülvizsgálata
előtt, a közgyűlés működésének biztosítása érdekében szükséges az állandó bizottságokat
felsoroló 56. § módosítása.
Javasolta, hogy a közgyűlés fogadja el az SZMSZ alábbiak szerinti módosítását:
Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
15/2010. (X. 15.) önkormányzati rendelete
a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2007. (VI. 29.) HMÖ rendelet módosításáról
1.§
A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (VI. 29.)
HMÖ rendelet 56. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„56. §”
A Közgyűlés állandó bizottságai
A Közgyűlés állandó bizottságai (továbbiakban: bizottságok)
a) Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság (5 fő)”

2.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Szabó Gyula
Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

Dr. Benkár József
Heves Megye Főjegyzője

Szabó Gyula korelnök
Kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a közgyűlési tagokat, szavazzanak. Elmondta, hogy a
döntéshez minősített többség, 8 igen szavazat szükséges.
Kérte, hogy kézfelemeléssel szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta az SZMSZ-t módosító alábbi rendeletet:
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Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
15/2010. (X. 15.) önkormányzati rendelete
a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2007. (VI. 29.) HMÖ rendelet módosításáról
1.§
A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (VI. 29.)
HMÖ rendelet 56. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„56. §”
A Közgyűlés állandó bizottságai
A Közgyűlés állandó bizottságai (továbbiakban: bizottságok)
a) Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság (5 fő)”
2.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Szabó Gyula
Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

Dr. Benkár József
Heves Megye Főjegyzője

Szabó Gyula korelnök
2. napirend
Javaslat a Heves
megválasztására

Megyei

Közgyűlés

Ügyrendi

és

Kisebbségi

Bizottságának

Elmondta, hogy az SZMSZ 58. § (2) bekezdésében biztosított jogával élve a közgyűlés
bármely tagja javaslatot tehet a bizottság tagjaira. A bizottságok tagjainak több mint a felét a
közgyűlés tagjai közül kell megválasztani. Javasolta, hogy a közgyűlés az alábbi személyi
összetételű Ügyrendi és Kisebbségi Bizottságot válassza meg:
Elnöke Dr. Gondos István, tagjai Deé András, Bolyki András, külső bizottsági tagok Dr.
Pajtók Gábor és Kontra Gyula.
Megkérdezte a közgyűlés tagjait, van-e további javaslatuk. Megállapította, hogy további
javaslat nem volt.
Megkérdezte a bizottsági tagságra jelölteket, hogy a jelölést elfogadják-e és a napirend
nyilvános tárgyalásához hozzájárulnak-e? Megállapította, hogy mindenki elfogadta a
bizottsági tagságra szóló jelölést és a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárultak.
Kérte, hogy a bizottságról egyben szavazzanak. Elmondta, hogy a döntéshez minősített
többség, 8 igen szavazat szükséges.
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Kérte, hogy kézfelemeléssel szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen
szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
136/2010. (X. 15.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottságot 5 fővel megalakította, az
alábbiak szerint:
Elnöke:
Tagjai:

Dr. Gondos István (Fidesz-KDNP)
Deé András (Fidesz-KDNP)
Bolyki András (Jobbik)
Külső tagok: Dr. Pajtók Gábor (Fidesz-KDNP)
Kontra Gyula (MSZP)
Szabó Gyula korelnök
Gratulált az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság elnökének és tagjainak a megválasztásukhoz.
Felkérte a bizottság nem közgyűlési tagjait az eskü letételére és az esküokmány aláírására.
(Dr. Pajtók Gábor és Kontra Gyula letette az esküt.)
Szabó Gyula korelnök
3. napirend
Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés elnökének megválasztására
A Heves Megyei Közgyűlés elnökének eskütétele
Szabó Gyula korelnök
Az SZMSZ 8. § (5) bekezdése értelmében a közgyűlés elnökének személyére bármelyik
közgyűlési tag, illetve bármely képviselőcsoport javaslatot tehet. Mivel a frakciók még nem
alakultak meg, javaslatot értelemszerűen csak képviselő tehet. Elnökjelöltet a közgyűlés tagjai
közül lehet javasolni. A jelöltté váláshoz a jelenlévő közgyűlési tagok legalább 25%-ának,
vagyis legalább 4 főnek igen szavazata szükséges.
Felkérte a közgyűlés tagjait, hogy tegyenek javaslatot a közgyűlés elnökének személyére.
Tóth Csaba
A Fidesz-KDNP nevében közgyűlési elnöknek Horváth László urat javasolta.
Oroján Sándor
A Heves Megyei Közgyűlés elnökének szintén Horváth László urat javasolta.
Szabó Gyula korelnök
Megkérdezte a közgyűlési elnöki tisztségre javasolt Horváth László urat, hogy a jelölést
elfogadja-e, a napirend nyilvános ülés keretében történő tárgyalásához hozzájárul-e?
Horváth László
A jelölést elfogadta, a napirend nyilvános ülés keretében történő tárgyalásához hozzájárult.
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Szabó Gyula korelnök
A vonatkozó törvény értelmében a következő döntésben a jelölt személyesen is érintett.
Megkérdezte Horváth Lászlót, elismeri-e ezt?
Horváth László
Elismerte személyes érintettségét.
Szabó Gyula korelnök
Az Ötv. 14. § (2) bekezdése értelmében a közgyűlés döntéshozatalából kizárható az, akit az
ügy személyesen érint. Az Ötv. 15. § (1) bekezdése értelmében a közgyűlésnek minősített
többséggel kell döntenie arról, hogy a képviselőt az ügy eldöntéséből, tehát a jelölésről
történő szavazásból és az elnökválasztásból kizárja vagy sem.
Kérte, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az elnökségi tisztségre
javasolt Horváth László úr a jelöltté váláshoz és az elnökké választáshoz szükséges
szavazásban az érintett szavazhasson. Ebben a szavazásban az érintett is részt vehet.
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:
137/2010. (X. 15.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárulását adta ahhoz, hogy Horváth László úr a jelöltté
válásról és az elnökválasztásról szóló szavazásban részt vehessen.
Szabó Gyula korelnök
Kérte a közgyűlést, hogy a javasolt személy jelöltté nyilvánításáról nyílt kézi szavazással
szavazzon.
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:
138/2010. (X. 15.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése Horváth László urat elnökjelöltté nyilvánította.
Szabó Gyula korelnök
Az SZMSZ 35. § (1) bekezdése értelmében titkos szavazást kell tartani az elnök
megválasztásakor. Az SZMSZ 35. § (3) bekezdése szerint a titkos szavazás történhet a
szavazatszámláló rendszer igénybevételével, illetve szavazólappal. Titkos szavazás akkor
történik szavazólapon, ha az SZMSZ 35. § (5) bekezdésében biztosított jogával élve
bármelyik közgyűlési tag ezt javasolja és a közgyűlés – vita nélkül meghozott határozatával –
így dönt. Javasolta, hogy a titkos szavazás szavazólappal történjen.
Kérte, szavazzanak a javaslatról.
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot
hozta:
139/2010. (X. 15.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése úgy döntött, az elnökválasztásról szóló titkos szavazás
szavazólappal történjen.
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Szabó Gyula korelnök
Felkérte az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottságot, intézkedjen a szavazólapok elkészítésére és a
közgyűlés tagjainak történő kiosztásra. Felkérte a bizottság elnökét a titkos szavazás
szabályainak ismertetésére.
Dr. Gondos István
Szavazni a „Heves Megyei Önkormányzat – Eger” bélyegzőlenyomattal ellátott szavazólappal
lehet. Érvénytelen a szavazólap, ha nem tartalmazza a bélyegzőlenyomatot. Az érvénytelen
szavazólapon leadott szavazat érvénytelen. A szavazólapon egy jelölt neve szerepel. Minden
képviselőnek egy szavazata van. A jelölt neve előtt lévő karikában elhelyezett, két egymást
metsző vonallal lehet szavazni a jelöltre. Érvénytelen a szavazat, ha a jelöltre az előzőek
szerint írt módon nem történt szavazás. A szavazólapon új név feltüntetése esetén a szavazat
érvénytelen. A szavazólapot a kiosztott borítékba kell elhelyezni és a szavazóhelyiségben lévő
urnába kell bedobni. A szavazatokat az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság összeszámlálja és
az eredményről jegyzőkönyvet készít. A bizottság elnöke a jegyzőkönyvet szó szerint
felolvasva ismerteti a közgyűlés előtt a választás eredményét.
Szabó Gyula korelnök
A szavazás idejére szünetet rendelt el.
(A titkos szavazás lebonyolítására a Telekessy teremben kialakított szavazóhelyiségben került
sor.)
Szabó Gyula korelnök
A szavazás lebonyolítása után elmondta, hogy az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság
összeszámolta a szavazatokat, a szavazás eredményét jegyzőkönyvben rögzítette. Felkérte Dr.
Gondos Istvánt, az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság elnökét, ismertesse a szavazás
eredményét.
Dr. Gondos István
A kiosztott szavazólapok száma 15 volt. Az urnában talált lapok száma szintén 15 volt. 4 db
érvénytelen és 11 db érvényes szavazat volt. A szavazás eredményeként Horváth László urat
11 érvényes szavazattal a közgyűlés elnökének megválasztotta.
140/2010. (X. 15.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Közgyűlés elnökévé Horváth Lászlót
megválasztotta.
Szabó Gyula korelnök
Gratulált Horváth Lászlónak a Heves Megyei Közgyűlés elnökévé történt megválasztásához,
munkájához sok sikert kívánt.
Felkérte Horváth László urat, a közgyűlés megválasztott elnökét, tegye le az esküt.
(Horváth László úr letette az esküt.)
Szabó Gyula korelnök
Felkérte a megyei közgyűlés elnökét, hogy az esküokmányt írja alá, az ülés vezetését vegye
át.
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Horváth László
„Tisztelt Elnök úr, Közgyűlés, Hölgyeim és Uraim, kedves Vendégek! Engedjék meg, hogy
ezt a nem hosszú sétát, ami az elnök úr megüresedett székéhez vezet, ennél a pulpitusnál
megszakítsam. Az első szó a köszöneté. Köszönöm a bizalmat, legjobb tudásom szerint
igyekszem megszolgálni. Az emberek úgy nézik a dolgokat, ahogy vannak, azt kérdezik,
miért? Én úgy nézem a dolgokat, ahogy lenniük kellene és azt kérdezem, miért ne? Az
emberek Heves megyében sok-sok éven keresztül a miértekben éltek, azt kérdezték, miért?
Miért élnek a magyar átlagnál is rosszabbul? Miért nő a magyar átlagnál is nagyobb
tempóban, rohamtempóban a munkanélküliség? Miért van az, hogy nálunk mára szinte
megadta magát a közbiztonság? Miért van az, hogy nem tudják, mitől rettegjenek jobban,
attól-e, hogy megbetegszenek vagy attól, hogy kórházba kerülnek? Miért nem tudnak
együttműködni azok a vezetők, akiknek egy dolguk van, az emberek szolgálata? Miért volt
botrányoktól hangos az elmúlt négy év? Október 3-án ugyanazt a kérdést tették fel az
emberek, amit az előbbi idézetben Robert Kennedy is kérdezett: Miért ne? Miért ne lehetne
változtatni mindezen? Az emberek október 3-án utat nyitottak, utat nyitottak és felhatalmazást
adtak a változásnak szűkebb hazánkban, Heves megyében is. Orbán Viktor szavaival élve:
„Akik elmentek szavazni, azoknak köszönjük ezt a felhatalmazást, akik nem járultak az urnák
elé, azok engedélyt adtak a változáshoz.” Ez tehát a feladatunk, ez az egész megyei közgyűlés
felelőssége: változás és együttműködés. Ezt várják tőlünk. Együttműködés például Eger
városával és a megye többi településével is, amelyekhez ezer szál köt bennünket. Nem
klientúrák, gazdasági-politikai érdekcsoportok kiszolgálására, hanem az emberek szolgálatára
van szükség. Fontos tudnunk, hogy nincs elvesztegetni való idő. Azonnal cselekedni kell. A
feladat végrehajtására a testület és az elnök is megkapta a mandátumot. Ezúton tájékoztatom
Önöket, hogy a mai ünnepélyes közgyűlés után – terveim szerint – október 29-én már egy
valós munkaközgyűlés fogja elvégezni a feladatát.
Tisztelt Közgyűlés! Az emberek Heves megyében immár nem 40, hanem 15 politikust bíztak
meg a közgyűlési munka ellátásával. Elkerülhetetlen tehát, hogy átalakítsuk a közgyűlés
szervezetét, működési rendjét és az önkormányzat munkáját segítő hivatalt is. Legelső
feladatunk, hogy a lehető legrövidebb időn belül feltárjuk a megyei önkormányzat valós
anyagi helyzetét. Véget kell vetnünk és véget is vetünk a számháborúnak. Ki kell derülnie,
hogy gazdaságilag milyen források állnak rendelkezésre, mennyi valójában a pénzünk és
mennyi az adósságunk. A megye fenntartásában lévő intézmények - közvetve vagy
közvetlenül - sok tízezer ember életét befolyásolják. Diákokét, idősekét, betegekét,
fogyatékkal élőkét. Az ő mindennapjaik biztonságáról van szó. Ugyanakkor nem
feledkezhetünk meg a közel kétezer embernek a biztonságáról sem, akik a megye
intézményeiben dolgoznak és becsülettel végzik munkájukat. Kétezer család nem kerülhet
veszélybe egy hibás pénzügyi politika miatt. A valós anyagi helyzet feltárását követően,
amennyiben szükséges, azonnal tárgyalásokat kezdünk a megye számlavezető és hitelt nyújtó
pénzintézetével. Nagyon sokan eladósodtam ma ebben az országban, és a legtöbbjük esetében
szó sincs arról, hogy nem akarják kifizetni az őket terhelő tartozást, csak esélyt kell nekik
adni. Ha a helyzet úgy kívánja, mi is új kereteket szeretnénk felállítani azért, hogy a megye
levegőhöz jusson. Számítunk a pénzintézetek partneri együttműködésére.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az új korszak egyet jelent a bizalom hálójának az
újraszövésével. Mindannyian tudjuk, bizalmat lerombolni egy pillanat műve, ám
újjáépítéséhez szívós, eltökélt munkára, komoly erőfeszítésekre van szükség. Ennél a pontnál
a Markhot Ferenc Kórházról külön is szólni kell. Nem tehetjük meg nem történtnek azt a
gátlástalan ámokfutást, amely nem egyszer az emberek egészségét, sőt sok esetben az életét
tette kockára, az egészséges élethez való jogot veszélyeztette egy átgondolatlan, felelőtlen
privatizációs kísérlettel. Az egri kórház felújításra váró épülete az eljátszott bizalom
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szimbóluma. Ezen az épületen hiába takargatják a Hospinvestes táblákat, ez a bélyeg már
rásült, ráégett az intézményre. Mi mégis el fogjuk tüntetni, visszaállítjuk a gyógyítók
becsületét és a gyógyításba vetett bizalmat. A közgyűlés elnökeként haladéktalanul
előkészítem és elrendelem a kórház tételes, helyszíni átvilágítását. Az intézmény irányításáért
hozzáértő, szakmailag és emberileg hiteles vezetők lesznek felelősek. Innen üzenem, innen
üzenjük, hogy az Egerből távozott orvosokat, bár tudjuk, másutt is becsülettel megállták a
helyüket, hazavárjuk. Hazavárjuk őket, mert biztosak vagyunk abban, hogy ha kell, ki fogják
venni a részüket az előttünk álló építkezésből. Elismerés illeti azokat, akik a sötét időkben is
kitartottak az elveik mellett. Ők voltak azok, akik nem hátráltak és nemet mertek mondani a
hatalmasoknak. Nem feledkezünk meg róluk. Ugyanakkor minden olyan egészségügyi
dolgozóra számítunk, aki részt kíván venni a közös munkában. A rombolás ideje lejárt, aki
rombolt, annak el kell számolnia. Ki kell nyitnunk a lezárt aktákat, áttekintjük az elmúlt
időszak tisztázatlan ügyeit. Meggyőződésem, hogy az emberek Heves megyében ezt jogosan
várják el tőlünk. Ennek érdekében javasolni fogjuk egy eseti vizsgálóbizottság felállítását a
megyei közgyűlés keretein belül.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim! A felhatalmazást megkaptuk, a mai nappal
elindulunk, hogy teljesítsük a feladatainkat. Nincs kétségünk afelől, hogy komoly
nehézségekkel kell majd az első pillanattól kezdve küzdenünk, szembenéznünk, ám hiszünk a
közös erőfeszítés sikerében. Mindig tudni fogjuk, hogy honnan indultunk, hogy kinek, kiknek
tartozunk számadással és mindig számítunk azokra, akikből újra és újra erőt meríthetünk,
azokra, akik példát adtak és adnak számunkra. Nekem ilyen példaadó ember Kassai Lajos,
akinek azt a gondolatát, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek,
mindig szem előtt fogom tartani. Ha nemzetről, magyarságról beszélünk, akkor az is eszembe
fog jutni, hogy büszkék vagyunk az őseinkre, szerencsés helyzetben vagyunk, sok kiváló
ősünk volt, de az igazi magyarság talán az, ha továbbmegyünk és azt kérdezzük, vajon az
ősök büszkék lennének-e ránk? Nekem példát mutatott, példát ad Szepesi Laci bácsi, akinek
köszönöm, hogy eljött. Azt mutatta meg, hogy nincs olyan vesztett helyzet az ember életében,
amiből ne lehetne felállni. Laci bácsi 68 esztendős, megjárta az élet útját, Kárpátaljáról
költözött át az anyaországba, a 80-as években megmártózott abban a létben is, amikor az
ember elbukik, minden támaszát elveszíti. Felállt, elkezdett sportolni, megmutatta azt, hogy
ilyen idős korban is lehet úgy súlyt emelni, hogy féljenek az ellenfelek, lehet Európabajnoknak lenni, lehet világbajnoknak lenni, ezt lehet többször is megismételni, hiszen Laci
bácsi nemrégen Lengyelországból egy újabb világbajnoki aranyéremmel érkezett haza. Nagy
tisztelettel, szeretettel köszönthetjük a Lázár fivéreket, akik azt mutatták meg, hogy van,
amiben mi lehetünk a legjobbak a világon és van, amiben a legjobbak vagyunk a világon.
Ugyanígy örülök annak, hogy itt van Balogh Éva néni is a férjével Szúcsról, akik nap, mint
nap bizonyságot tesznek a munka becsületéről. Hajnalban kelnek, ellátják a jószágot, sok-sok
családnak viszik reggel a friss tejet és ha nagyon ritkán panaszkodnak, azt sem magukért
teszik, hanem másokért. Lehetne folytatni a sort Bujáki Gyula bácsival Sirokból, aki
megmutatta nekünk, hogy igenis maradni kell az ősök földjén, ha a földet néha elbitorolják,
majd visszavesszük, ha lesz rá alkalom. Újra az ember keze nyomot hagy a földön. Azt is
megmutatja, hogy az igazi történelmet nem a történészek, nem a politikusok, hanem kétkezi
ember írja nap mint nap. Hosszan lehetne folytatni a sort. Még Szabó Attilát említem meg, aki
több mint zenész. Örülök, hogy eljött. Arra adott példát a Csík zenekarral együtt, hogy a
hagyomány nem csupán halott információ, hanem életre kelthető élmény. Ezek az emberek –
és még lehetne folytatni a sort – adnak erőt, azt mutatják, hogy erősek vagyunk. Sok erőt,
példát adó ember él közöttünk, ezeket az erőket kell összefognunk. Büszke vagyok azokra az
emberekre, sokkal több emberre, akik eljöttek és akik mutatják azt, ráadásul abban a
tisztességben részesítettek, hogy ismerősnek, barátnak tekinthetem őket. Persze erőt ad
nekünk a megye. Büszkék is lehetünk Heves megyére, az ország zöld szívére, melynek
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legmagasabb pontjáról, a Kékestetőről tiszta időben jól látszik a Tisza-tó, Hatvan, Gyöngyös,
Pétervására, Verpelét és az összes többi kisebb település, amelyikre mindegyikre szükségünk
van.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A tragikus iszapkatasztrófa napjaiban méginkább vegyük észre,
méginkább becsüljük meg azt, amink van. Fogadjuk meg, hogy itt mindig tiszta marad a
levegő, iható a források vize, mindig zamatos lesz a hegyek lankáin termő bor. Most együtt
indulunk el, az elvégzendő munkát számbavettük, az esküt letettem, a szolgálatra
jelentkezem.”
Megköszönte Szabó Gyula korelnök úrnak az ülés eddigi vezetését.
Az ülés bezárása előtt megkérdezte a közgyűlés tagjait, hogy kívánnak-e bejelentést tenni.
Tóth Csaba
A Heves Megyei Közgyűlés jelenlegi hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata 60. § (15) bekezdései alapján bejelentette a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt Heves Megyei Közgyűlés képviselőcsoportjának a
megalakulását. A képviselőcsoport elnevezése Fidesz Magyar Polgári Szövetség és
Kereszténydemokrata Néppárt Heves Megyei Közgyűlési frakciója. A képviselőcsoport
frakcióvezetőjévé személyét, frakcióvezető-helyettessé pedig Deé András urat választották.
Horváth László
Az ülést bezárta.
SZÓZAT
Kmf.
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Dr. Benkár József
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