Jegyzőkönyv

Készült: 2011. december 14-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, Dudás Róbert, Dr. Gondos István, Fekete
László, Jáger József, Dr. Nagy Imre, Oroján Sándor, Dr. Ördög István,
Sveiczer Sándor Péter, Szabó Róbert, Tóth Csaba közgyűlési tagok, Dr. Barta
Viktor főjegyző, Dr. Kovács Csaba aljegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak
Szabó Róbert
Köszöntötte a közgyűlés tagjait és a meghívottakat. Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be.
Megállapította, hogy a megyei közgyűlés 15 tagja közül 12 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta.
Tájékoztatott arról, hogy a közgyűlés soron kívüli ülésének összehívását az indokolta, hogy a
megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV.
törvényben meghatározott feladatok végrehajtása során az 5. § (3) bekezdése alapján kötendő
megállapodás megkötéséről haladéktalanul döntést kell hoznia a közgyűlésnek, továbbá elnökét és a megyei főjegyzőt fel kell hatalmaznia a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedés megtételére. A 2011. év IV. negyedévi üléstervében az SZMSZ 9. § (3) bekezdés a)
pontja alapján a közgyűlés decemberi ülésének várható időpontja december 16. napjában került meghatározásra. A konszolidációs törvény alapján zajló intézményátadás folyamata azonban nem tette lehetővé ennek az időpontnak a tartását, ezért kellett a közgyűlés ülését december 14.-ére összehívni. Az átadási eljáráshoz szükséges további döntések meghozatalára előreláthatólag az év végéig még több soron kívüli ülést kell tartani.
Az SZMSZ 24. § (3) bekezdése szerinti határidőben egy sürgősségi indítvány került benyújtásra, „A Heves Megyei Önkormányzat OTP Bank Nyrt. felé fennálló tartozásainak elszámolásáról” címmel. A sürgősségi indítvány napirendre tűzéséről a közgyűlésnek vita nélkül egyszerű többséggel kell határoznia a napirend elfogadásakor. A 3. napirendi pontot, a „Javaslat a
Heves Megyei Fejlesztéséért Közalapítvány megszüntetésére”, mint előterjesztő, visszavonta.
Így a 4-10.-ig terjedő napirendek 3-9.-ig terjedő sorszámra változnak. Javasolta, hogy a közgyűlés a meghívó szerinti napirendeket és a sürgősségi indítványt 10. napirendként tárgyalja
meg.
Kérte, szavazzanak a napirendről az előzőekben említett változtatások szerint.
Megállapította, hogy a közgyűlés 8 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a napirendet
a szóbeli módosításnak megfelelően az alábbiak szerint elfogadta:
NAPIREND ELŐTT
Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 23. §)
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NAPIREND
I.

S

I.

Rendelettervezet

1.

Javaslat a megyei önkormányzat 2011. évi válságköltségvetéséről szóló 16/2011. (VII.
06.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
RENDELET - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

1/a. Független könyvvizsgálói jelentés a megyei önkormányzat 2011. évi válságköltségvetéséről szóló 16/2011. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslat
vizsgálatáról
Előadó: Vitéz Zsolt
Vezető könyvvizsgáló
TUDOMÁSULVÉTEL
2.

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 13/2006. (VI. 30.) HMÖ rendelet módosítására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
RENDELET - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

II.

Előterjesztések

3.

Javaslat az Államadósság Kezelő Központ Zrt., az OTP Bank Nyrt. és a Heves Megyei
Önkormányzat között a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 5. § (3) bekezdése alapján
kötendő Megállapodás megkötésére
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

4.

Beszámoló a Társulási Tanácsok működéséről
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

5.

Javaslat a hatvani MÁV Tanműhely bérleti szerződésének módosítására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG
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6.

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által fenntartott előadó-művészeti intézmények
további működtetésével kapcsolatban
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

7.

Javaslat az ÉMOP-2.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú „Egri vár és erődrendszer
turisztikai attrakcióinak fejlesztése” tárgyú pályázat saját önerő biztosításával
kapcsolatos „Együttműködési megállapodás fejlesztési célú pénzeszköz átadására”
szerződés módosítására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

III. Tájékoztató
8.

Tájékoztató Heves megye lakosságának egészségi állapotáról
Előadó: Dr. ifj. Wernigg Róbert
Heves Megyei Kormányhivatal
Egészségügyi Szakigazgatási Szervének Igazgatója
TUDOMÁSULVÉTEL

9.

Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Tóth Csaba
Humán Erőforrás Bizottság Elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

10.

Sürgősségi indítvány a Heves Megyei Önkormányzat OTP Bank Nyrt. felé fennálló
tartozásainak elszámolásáról
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

IV.

Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §)

V.

Kérdések (SZMSZ 40. §)

VI.

Bejelentések (SZMSZ 41. §)

Dr. Nagy Imre
A Pénzügyi Bizottság ülésén a tagok azt indítványozták, hogy kerüljön le a napirendről a Heves Megyei Fejlesztéséért Közalapítvány megszüntetésére tett javaslat.
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Szabó Róbert
Örvendetes, ha egybehangzó az elnök és a bizottsági tagok véleménye.
1. napirend
Javaslat a megyei önkormányzat 2011. évi válságköltségvetéséről szóló 16/2011. (VII.
06.) önkormányzati rendelet módosítására
1/a. Független könyvvizsgálói jelentés a megyei önkormányzat 2011. évi válságköltségvetéséről szóló 16/2011. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó
javaslat vizsgálatáról
A 2011. évi válságköltségvetés módosítását két fő tényező tette szükségessé. Egyrészt a III.
negyedévben bekövetkezett tényleges változások átvezetése, másrészt a megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló 2011. évi CLIV. törvény elfogadásával a Heves Megyei Önkormányzat ellen folyó adósságrendezési eljárás megszűnése miatt is indokolt a módosítás. A
Heves Megyei Önkormányzat költségvetési főösszege a változások átvezetését követően 8
milliárd 671 millió 715 ezer Ft-ra növekszik. A költségvetés elfogadásával kifizethetővé válnak olyan tételek, amelyek a válságköltségvetésben nem voltak tervezhetők. Ezek közül kiemelte a folyamatban lévő kórházi beruházáshoz szükséges önerő, illetve az egri vár projekt
önerő szükségletének fedezet biztosítását, a Bursa Hungarica ösztöndíj átutalását, a közgyűlési tagok tiszteletdíjának fedezet megteremtését. Az önkormányzat tulajdonában bekövetkezett
változásról is számot ad az előterjesztés. Az 5. számú melléklet a Heves Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza az adósságrendezési eljárás megindulásakor és megszűnésekor meglévő állapot bemutatásával. A kimutatott önkormányzati vagyon az adósságrendezési eljárás idején 36 millió forint értékben nőtt. Vagyonértékesítés nem történt. Független
könyvvizsgálói jelentés is készült a költségvetési rendelet módosításához, melynek megállapítása szerint az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal.
Az előterjesztést a közgyűlés ülése előtt megtárgyalták a bizottságok.
Tóth Csaba
A Humán Erőforrás Főosztály egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Sveiczer Sándor Péter
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az
előterjesztést.
Oroján Sándor
A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.
Dr. Nagy Imre
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.
Nem vonható kétségbe a rendeletmódosítás szakszerűsége. Az előterjesztésből látható, hogy
2011. május 18-tól 2011. december 14-ig több mint 2 milliárd forintos nagyságrenddel nőtt a
megyei önkormányzat kötelezettsége. Miből adódott az, hogy a 7 milliárd forintos eredeti
vagyoni kötelezettségből fél év alatt sikerült 9 milliárd forintos kötelezettséget „csinálni”?
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Dudás Lászlóné
Az előterjesztésben szerepel, hogy pontosan 2 073 000 000 forinttal nőtt az eladósodottság.
Ez több tényezőből tevődik össze: egyrészt a kötvényállomány árfolyamváltozásából adódóan
1.414 000 000 forint, másrészt a rövid lejáratú kötelezettségnél 895 000 000 forint növekedés
volt kimutatható, illetve az adósságrendezési eljárás megindítását követő szállítói tartozásokból 84 000 000 forint.
Dr. Nagy Imre
Megjegyezte, hogy a rövid lejáratú kötelezettség több mindent takar, akár az ÖNHIKI közel
300 000 000 forintos nagyságrendjét is. A kötvény árfolyamváltozásából adódó rész a legnagyobb tételt teszi ki, de szerinte a kormánynak sikerült olyan helyzetet teremteni az elmúlt
időszakban, ami az árfolyamváltozás okán 1.4 milliárdos növekedést okozott, valamint a rövidlejáratú hitelekben is újabb mínuszok termelődtek 2011-ben. Év végén átadásra kerül a
kötelezettség és a vagyon az államnak. Vajon mennyire lesz 0-s az év végi mérleg? Ebből a
szempontból mondhatná az állam, hogy eső után köpönyeg, de a megyei helyzet az, hogy sikerült az adósságot növelni az elmúlt hónapokban.
Fekete László
A Kormány honlapján azt az információt olvasta, hogy a Heves Megyei Önkormányzat hitelt
kapott. Milyen hitelről van szó? Mire költötte az önkormányzat?
Dr. Barta Viktor
Az önkormányzat hitelt nem, ÖNHIKI támogatást viszont kapott. Ezen támogatások egy része
vissza nem térítendő, egy része visszatérítendő. A visszatérítendő támogatásrészek tekintetében az önkormányzat kezdeményezte azok vissza nem térítendővé minősítését. Az ÖNHIKIből kapott valamennyi támogatás kizárólag a személyi juttatások fedezetéül szolgált, vagyis
az intézményi és hivatali dolgozók illetménye, illetve egyéb személyi jellegű kiadások kerültek kifizetésre az összegből.
Szabó Róbert
A közgyűlésnek a rendelet módosításáról az Ötv. 10. § (1) bekezdés a) pontja és 15. § (1) bekezdése alapján minősített többséggel kell döntenie.
Kérte, a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vétele mellett szavazzanak az előterjesztésről.
Megállapította, hogy a közgyűlés a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vétele mellett 9 igen, 1
nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:
Heves Megyei Önkormányzat
20/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
a megyei önkormányzat 2011. évi válságköltségvetéséről szóló 16/2011. (VII. 06.) önkormányzati 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.) Korm. rendelet 36. §-a, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv., valamint a Heves Megyei Önkormányzatnál folyamatban lévő adósságrendezési eljárás megszüntetéséről rendelkező, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átadvételéről szóló 2011. évi CLIV. tv. 2. § (3) bekezdés második mon-
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data és 16. § (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzat 2011. évi válságköltségvetéséről szóló
16/2011. (VII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1. §
(1) A megyei önkormányzat 2011. évi válságköltségvetéséről szóló 16/2011. (VII. 06.) HMÖ
rendelet (továbbiakban R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Tárgyévi költségvetési bevételek összegét
Tárgyévi költségvetési kiadások összegét
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
Finanszírozási bevételek összegét
Finanszírozási kiadások összegét
Finanszírozási egyenlegét
Hiány összegét:
Bevételek főösszegét
Kiadások főösszegét

6.966.492 ezer Ft-ban
8.178.228 ezer Ft-ban
- 1.121.736 ezer Ft-ban
1.705.223 ezer Ft-ban
493.478 ezer Ft-ban
1.211.745 ezer Ft-ban
936.212 ezer Ft-ban
8.671.715 ezer Ft-ban
8.671.715 ezer Ft-ban

állapítja meg”.
2. §
(2) A R. 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2)

Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele

1.696.019

Önkormányzat sajátos működési bevétele

1.378.559

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.300

Központi költségvetési támogatás

3.305.754

Támogatás értékű bevételek

539.014

Átvett pénzeszközök

45.846

Előző évi pénzmaradvány

769.011

Hitelfelvétel

936.212”

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

Adatok ezer Ft-ban

6.423.997
7.724
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Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadásai
Önkormányzati hivatal működési kiadásai

49.936
1.016.142

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

0
463.755
660

Támogatásértékű kiadások

193.129

Átadott pénzeszközök

22.395

Tartalékok

490

Pénzmaradvány tartalék

255.614

Hitel- és kötvénytörlesztés

237.873”

(5) A R. 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(8) A költségvetés hiányának
összege 936.212 ezer Ft.”
(6) A Heves Megyei Önkormányzat összesített vagyonkimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.
3. §
(1) A R. 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 3. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3.melléklete lép.
(4) A R. 6. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg alkalmazhatók az alábbi rendeletek, főjegyzői utasítások és szabályzatok:
a) a „Heves Megyéért” kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/1992.
(II. 27) HMÖ rendelet,
b) a Heves Megyei Közgyűlés képviselőinek, a bizottsági elnököknek és a bizottságok tagjainak juttatásairól szóló 4/2007.(III.30.) HMÖ rendelet 3. §-a , 4.§ (6) bekezdése,
c) az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló
6/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletnek a pénzbeli támogatás nyújtásával kapcsolatos
rendelkezései,
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d) a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyára
vonatkozó szabályok végrehajtásáról szóló 5/2004.(V.28.) főjegyzői utasítás „Az elismerések rendje és szabályai” című V. fejezetének 30-33. pontjai, „A juttatások rendje és
megállapításának szabályai” című VI. fejezetének 34-66. pontjai, „Képzés-továbbképzés”
című VIII. fejezetének 69-74. pontjai és „A nyugállományú köztisztviselőkre vonatkozó
külön szabályok” című X. fejezetének 81. pontja,
e) Szabályzat a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerről, kivéve a pályázati rendszer forrás biztosítása nélküli működtetésére vonatkozó
rendelkezéseket,
f) Szabályzat a „Heves Megye Ösztöndíjasa” cím alapításáról.
(3) A Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig az alábbi
önkormányzati rendeletek, főjegyzői utasítások és szabályzatok nem alkalmazhatók:
a) a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint kegyeleti támogatásokról szóló
17/2003. (X.31.) HMÖ rendelet 4-5 §-a, 7-12. §-a, 14. §-a,
b) a kegyeleti gondoskodásról szóló 10/2004. (III. 26.) HMÖ rendelet,
c) a „Heves Megye Európa Ösztöndíjasa” ösztöndíj alapításáról szóló 19/2004. (XI. 26.)
HMÖ rendelet,
d) a Heves Megye Önkormányzata által alapított szakmai kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 21/2004. (XII. 17.) HMÖ rendelet,
e) a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények dolgozóinak lakáscélú támogatásáról szóló 20/2008. (VIII. 29.) HMÖ rendelet, kivéve a támogatás visszafizetésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó 8-10. §-ok.

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

Szabó Róbert
2. napirend
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 13/2006. (VI. 30.) HMÖ rendelet módosítására
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi
CLIV. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzatok vagyona a törvény erejénél fogva 2012. január 01. napjával az állam tulajdonába kerül. A törvényes vagyonátszállás
biztosítása érdekében szükséges a vagyonrendelet és a konszolidációs törvény közötti harmonizációt biztosítani. Az önkormányzati rendelet módosítására irányuló előterjesztésben kezdeményezte a nemzeti vagyonról szóló T/5161. számú törvényjavaslattal történő kohézió
megteremtését is. A javaslat tartalmazza azokat a rendelkezéseket is, amelyek a Gárdonyi
Géza Színház és a Harlekin Bábszínház alapítói és fenntartói joga átadásával együtt járó vagyonmozgás, illetőleg ingyenes használatba adás jogi kereteit biztosítja.
Sveiczer Sándor Péter
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
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Tóth Csaba
A Humán Erőforrás Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Dr. Nagy Imre
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.
Nem támogatta az előterjesztést, mert nem ért egyet az önkormányzati vagyon ilyen formájú,
akár törvényben is szabályozott átadásával. Megjegyezte, hogy az adósságrendezési biztos
részéről elhangzott, hogy az önkormányzat jól jár a vagyon átadásával, mert a vállalkozói
vagyont akár meg lehet menteni. Látható, hogy a megye annyi vagyont tarthat meg, amennyi
az önkormányzat, illetve a megyei hivatal működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges. Szerinte a törvényalkotás elkapkodott és átgondolatlan volt, a megye nem jár jól.
Szabó Róbert
A Heves Megyei Önkormányzat a törvény szellemében jár el.
A közgyűlésnek a rendelet módosításáról az Ötv. 10. § (1) bekezdés a) pontja és 15. § (1) bekezdése alapján minősített többséggel kell döntenie.
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 8 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás
mellett a következő rendeletet alkotta:
Heves Megyei Önkormányzat
21/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
13/2006. (VI. 30.) HMÖ rendelet módosításáról
1.§
A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
13/2006. (VI. 30.) HMÖ rendelet (továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A közszolgáltatáshoz nélkülözhető forgalomképes vagyon és korlátozottan forgalomképes törzsvagyon, továbbá a vállalkozói vagyon (továbbiakban: forgalomképes vagyon) az e
rendeletben meghatározott módon – azokban az esetekben, amikor engedély, hozzájárulás
szükséges, ott ezek birtokában – hasznosítható.”
2.§
Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A közgyűlés a megyei önkormányzat forgalomképes vagyonát versenytárgyalás, nyílt
licites eljárás nélkül a megyei önkormányzati közfeladatot ellátó ingyenes használatába adhatja a közfeladat ellátásához szükséges mértékben és időre.”
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3.§
Az R. 5. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A megyei önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes vagyon tulajdonjoga ingyenesen versenytárgyalás, nyílt licites eljárás nélkül átruházható:
- törvény rendelkezése alapján az államra, a vagyonnal kapcsolatos jogok és kötelezettségek a törvényben meghatározott szervekre,
- önkormányzati feladatot ellátó szervezet részére,
- közérdekű kötelezettségvállalás céljára,
- alapítványi hozzájárulásként.”
4.§
Az R. 14. §-a kiegészül a következő (4) bekezdéssel:
„(4) Ha törvény a megyei önkormányzat vagyonának az állam részére való átadásáról rendelkezik, e vagyon tekintetében a 6. § (1) bekezdése rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”
5.§
Ez a rendelet 2012. január 01. napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

Szabó Róbert
3. napirend
Javaslat az Államadósság Kezelő Központ Zrt., az OTP Bank Nyrt. és a Heves Megyei
Önkormányzat között a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 5. § (3) bekezdése alapján
kötendő Megállapodás megkötésére
Az önkormányzatok konszolidációjáról szóló törvény 2. § (3) bekezdése szerint a megyei önkormányzattal szemben folyamatban lévő adósságrendezési eljárás a törvény hatálybalépésével a törvény erejénél fogva megszűnik. A törvény 5. §-a a megyei önkormányzatok adósságának átvétele kapcsán rendelkezik arról, hogy a megyei önkormányzatok és a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján a 2011. december 30. napját megelőzően lejárttá vált hitelviszonyt megtestesítő adósság esetében az
állam 2011. december 30-i hatállyal az ezen adósságból eredő fizetési kötelezettséget átvállalja és teljesíti. Az adósságállomány átvétele vonatkozásában háromoldalú megállapodást kell
kötni az Államadósság Kezelő Központ Zrt., az OTP. Bank Nyrt. és a Heves Megyei Önkormányzat között. A törvényi rendelkezések végrehajtása érdekében a közgyűlésnek dönteni
kell a megállapodás megkötéséről, továbbá a közgyűlés elnökének és a főjegyzőnek felhatalmazást kell adnia ezen megállapodás aláírására és valamennyi szükséges intézkedés megtételére.
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Sveiczer Sándor Péter
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az indítványt.
Tóth Csaba
A Humán Erőforrás Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Dr. Nagy Imre
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.
Az MSZP frakció korábban is jelezte, hogy az átadás kapcsán most már nem 7, hanem 9 milliárd forintos adósságátvállalás történik az állam részéről, mellyel szemben 23 milliárdos megyei nyilvántartási értéken vett vagyon átadása történik. Szerinte megkérdőjelezhető, hogy
értékarányosnak tekinthető-e egy ilyen jellegű megállapodás. Az önkormányzat egy ellenszolgáltatást kap a kötelezettségátvállalással. A kettő között azonban még a forgalmi értéket
tekintve is valószínűsíthető, hogy lényeges különbség áll fönn. Megjegyezte, hogy országos
összehasonlításban hibája a törvénynek, hogy generálisan rendelkezik a megyei vagyonok
államosításáról az adósság konszolidációjáért cserébe, miközben a megyék között jelentős
különbség van. Míg Heves megye a korábbi időszak alapján a kevésbé eladósodott önkormányzatok közé tartozik, addig egy Pest megye lényegesen nagyobb tartozását hagyja az államra. Nincs arányosság az átadott vagyonérték és az átvállalt kötelezettségek között.
Fekete László
Utalt a két hónappal ezelőtti vitára, amikor arról volt szó, hogy megállapodás megkötéséről
van szó. Ez most megállapodás vagy politikai szándéknyilatkozat? Két hónapja volt a vagyonátadásról egy anyag, aminek szintén megállapodás volt a címe, arra azt mondta elnök úr,
hogy az nem megállapodás, hanem politikai szándéknyilatkozat. Akkor frakciója vitatta ezt,
szerintük az elnök úr nem volt felhatalmazva az aláírásra közgyűlési döntés nélkül. Érdekes,
hogy most közgyűlési felhatalmazásra van szüksége az elnök úrnak. Megkérdezte a főjegyző
urat, hogy a múltkori megállapodás, amiről később az hangzott el, hogy „sajtpapír”, idő előtti
aláírása törvénytelen volt-e.
Szabó Róbert
Érthető, ha a képviselő úr elveszik a megállapodások tengerében, mert mindent megállapodásnak hívnak. Az említett megállapodással kapcsolatban fenntartotta, hogy az politikai szándéknyilatkozat volt. Azt követően született egy törvény, amely kötelezettségeket ír elő az önkormányzat részére. Azt a megállapodást, amire Fekete képviselő úr gondol, a kormánymegbízottal kell kötni és vélhetően a következő hét keddjén tárgyalják a képviselők rendkívüli
közgyűlés keretében. Akkor fogja kérni a közgyűlés előzetes jóváhagyását az aláírásra. Megállapodást kell még kötni a GYEMSZI-vel, a bankkal, illetve az Államadósság Kezelő Központtal is. Eddig egyetlen olyan megállapodást sem írt alá, amire nem volt közgyűlési felhatalmazása.
Fekete László
Fenntartja azt a véleményét, hogy az elnök úr elismerhette volna, hogy azt a megállapodást
azért írta alá közgyűlési felhatalmazás nélkül, mert sürgette az idő. Szerinte annak az aláírása
törvénytelen volt.
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Szabó Róbert
Tudomása szerint a Jobbik vagy az MSZP frakció feljelentést is tett az ügyben, a rendőrség
nem rendelte el a nyomozást, mert nem került sor törvénysértésre. A megnevezésben valóban
a „Megállapodás” szó szerepelt, viszont azt kell vizsgálni, hogy jogi szempontból minek minősül az általa aláírt anyag.
Dr. Nagy Imre
Valóban tett feljelentést az MSZP. Nem lepődött meg a frakció azon, hogy a rendőrség elutasította a nyomozást. Ha mégis politikai szándéknyilatkozat volt, akkor miért volt rajta a megye pecsétje az elnöki aláírásnál?
A jelen napirendi pontra vonatkozóan a szóbeli kiegészítésben elhangzott, hogy az állam átvállalja a megyei önkormányzatnak hitelezők felé való adósság rendezését. A bizottsági ülésen azt kérdezte, hogyha az állam átveszi az adósságrendezési eljárásba bejelentett - nyilván
el nem rendezett, maximum elfogadott - követeléseket, ez azt jelenti-e, hogy aki felé a megyének adóssága volt, azt az állam rendezi? Az elnök úr szóbeli kiegészítésében használta az
„átvállalja” és „rendezi” szavakat. Véleménye szerint ez arra utal, hogy nemcsak átveszi az
állam azokat a követeléseket, amelyek a megyével szemben fennálltak, hanem kötelezettséget
vállalt annak rendezésére is.
Szabó Róbert
A Heves Megyei Önkormányzat arra törekszik, hogy lehetőségeihez mérten minden kintlévőségét kiegyenlítse. Ha sikerül az OTP-vel megállapodást kötni, akkor erre valamilyen szinten
lehetőség is lesz. Cél, hogy minél kevesebb szállítói tartozást adjon át a MIK-nek az önkormányzat. A törvény úgy rendelkezik a jogutódlást illetően, hogy az intézmények átkerülnek a
Megyei Intézményfenntartó Központba a fennálló tartozásokkal együtt, melyek szintén rendezésre kerülnek.
Dr. Barta Viktor
A 2012. január 1-jét követő részletkérdésekben az önkormányzatnak tervezési lehetősége nem
lesz. A korábban megyei fenntartású és átadásra kerülő intézmények jogfolytonosan működnek. Ez azt is jelenti, hogy az adósságok kezelése, rendezése a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium költségvetési fejezetében kerül tervezésre. Az egyes megyei intézményfenntartó
központokra való bontásáról a megyei önkormányzatnak nincs tudomása. A megyei önkormányzatoktól átvállalandó egyéb hiteljogviszonyt megtestesítendő adósságok kiegyenlítése
vélhetően államkötvénnyel történik.
Szabó Róbert
A közgyűlésnek az előterjesztésről az SZMSZ 37. §-ának q) pontja alapján minősített többséggel kell döntenie.
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 8 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozta:
217/2011. (XII. 14.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés kinyilvánítja azon szándékát, mely szerint a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján a Heves Megyei Önkormányzatnak 2011. decem-
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ber 30-át megelőzően az OTP Bank Nyrt.-nél lejárttá vált hitelviszonyt megtestesítő adóssága,
azaz a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények), folyószámlahitel és munkabérhitel jogviszonyok kapcsán fennálló tartozásai jogcímének és összegének rögzítése, illetőleg
ezen tartozásoknak az Állam általi átvállalása tárgyában az Államadósság Kezelő Központ
Zrt., az OTP Bank Nyrt. és a Heves Megyei Önkormányzat között kötendő Megállapodást, a
törvényi rendelkezés végrehajtása céljából megköti.
A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, valamint Heves Megye Főjegyzőjét arra,
hogy a fenti Megállapodás megkötéséhez valamennyi szükséges intézkedést megtegye, így
ezen felhatalmazást az Államadósság Kezelő Központ Zrt. részére továbbítsa, továbbá a Megállapodást aláírásával ellássa.
Felelős:

Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője
Azonnal

Szabó Róbert
4. napirend
Beszámoló a Társulási Tanácsok működéséről
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
9. §-a alapján a Heves Megyei Önkormányzat két intézményfenntartó társulást hozott létre.
Az egyik társulási megállapodás Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával került megkötésre a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár fenntartása és működtetése céljából, a másik
megállapodás Hatvan Város Önkormányzatával jött létre a hatvani középiskolák fenntartására
és működtetésére. Az intézményfenntartó társulásokat irányító társulási tanácsba a Heves Megyei Önkormányzat közgyűlési képviselőket delegált. Az előterjesztésben a társulási tanácsokba delegált tagok beszámolója alapján adott számot munkájukról.
Javasolta, hogy a közgyűlés a társulási tanácsok 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót
fogadja el.
Tóth Csaba
A Humán Erőforrás Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a beszámolót.
Szabó Róbert
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
218/2011. (XII. 14.) közgyűlési határozat
1. Heves Megye Közgyűlése a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárat működtető Társulási Tanács 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
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2. Heves Megye Közgyűlése a Hatvani Középiskolákat Működtető Intézményfenntartó Társulás 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Értelem szerint

Szabó Róbert
5. napirend
Javaslat a hatvani MÁV Tanműhely bérleti szerződésének módosítására
A megyei közgyűlés 215/2011. (XI. 30.) számú határozatával döntött arról, hogy a konszolidációs törvény 2. § (6) bekezdésében előírtak végrehajtása céljából a Hatvan Város Önkormányzatával kötött intézményfenntartói társulási megállapodást 2011. december 31. napjával
megszünteti. A társulás megszüntetésével egyidejűleg a Damjanich János Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium gyakorlati képzőhelyének a MÁV Tanműhelynek bérleti szerződésével kapcsolatban is szükséges döntést hozni. Hatvan Város Önkormányzata ezzel összefüggésben jelezte, hogy a MÁV Tanműhely költségeit a továbbiakban az MNV Zrt.-vel egyedüli
szerződő félként kívánja biztosítani, illetve a bérleti szerződés hatályát 2012. január 01. napjától határozatlan időre szeretnék meghosszabbítani. Mindezek alapján a hatvani önkormányzat
kérte, hogy a bérleti szerződés módosításához a Heves Megyei Közgyűlés járuljon hozzá és
ezt döntésével támogassa.
Tóth Csaba
A Humán Erőforrás Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta ez előterjesztést.
Sveiczer Sándor Péter
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Szabó Róbert
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
219/2011. (XII. 14.) közgyűlési határozat
1. A Heves Megyei Közgyűlés egyetért azzal, hogy Hatvan Város Önkormányzatának a
Hatvani Intézményfenntartó Társulás közös megszüntetésével kapcsolatos megkeresése
esetén és a Heves Megyei Kormánymegbízott jóváhagyását követően, a Heves Megyei
Önkormányzat és Hatvan Város Önkormányzata, mint a társulás fenntartói, közös megegyezéssel a társulást megszüntessék. Amennyiben az önkormányzati társulás közös
megegyezéssel történő megszüntetésére bármely okból nem kerülhet sor, úgy a közgyűlés
a 215/2011. (XI. 30.) számú határozatában foglaltak alapján – törvényi kötelezettségének
eleget téve - felmondással szünteti meg a társulást.
2.

Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy jóváhagyja a Magyar Államvasutak Zártkörűen
Működő Részvénytársaságával megkötött Bérleti szerződés módosítását a mellékletben
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foglaltaknak megfelelő tartalommal és felhatalmazza a közgyűlés elnökét a Heves Megyei Kormánymegbízott jóváhagyása után annak aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Értelem szerint

Melléklet
MÁV Vagyonkezelő Zrt.
Miskolci Területi Központ
V-1707/2011.TK.
BÉRLETI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS
amely létrejött a
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye:
Számlavezető pénzintézet:
Számlaszám:
Adószám:
Statisztikai jelzőszáma:
Cégbíróság és cégjegyzék száma:
Képv.:

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Erste Rt.
11996808-06200820-00000000
10856417 2 44
10856417-6810-114-01
Fővárosi Bíróság mint cégbíróság Cg. 01-10042272
Szarvas Ferenc elnök-vezérigazgató

Képviseletében a MÁV Vagyonkezelő ZRt. (1087. Budapest, Könyves Kálmán krt.5460.) a 2007.június 1-én kelt meghatalmazás alapján (meghatalmazás másolati példánya
csatolva a bérleti szerződéshez 1. számú mellékletként, eredeti példánya a Bérlő részére
bemutatva).
MÁV Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye:
1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60.
levelezési címe:
1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60.
számlázási címe:
1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60.
adószáma:
12287079-2-42
statisztikai jelzőszáma:
12287079-6810-114-01
cégjegyzékszáma:
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-10-043537
képviseli:
Területi Központ Miskolc, dr. Gere István központvezető
mint bérbeadó – továbbiakban: Bérbeadó -,
másrészről
Hatvan Város Önkormányzata
székhely:
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
KSH stat. számjel:
15380250-8411-321-10
adószám:
15380250-2-10
bankszámlaszám (2009. dec. 31-ig!): K&H Bank Zrt. 10403538-49575051-56561001
képviseli:
Szabó Zsolt polgármester
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valamint
Heves Megye Önkormányzata
székhely:
KSH stat. számjel:
adószám:
bankszámlaszám:
képviseli:

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.
15378008-8411-321-10
15378008-2-10
Magyar Államkincstár 10035003-00312480-00000000
Szabó Róbert közgyűlési elnök

mint bérlő – továbbiakban együttesen: Bérlő – között alulírott helyen, napon az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
Szerződő felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2009. november 1. napján bérleti szerződés
jött létre a hatvani 2602. hrsz-ú, belterületi „ kivett középiskola „ művelési ágú, 3580 m2
nagyságú ingatlan bérletére. A szerződést felek több alkalommal módosították.
A jelenlegi szerződés időbeli hatálya 2011. december 301. napjáig tart.
A Magyar Köztársaság Országgyűlése elfogadta a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. évi törvényt. E törvény értelmében a megyei önkormányzatok a vagyonukat átadják a Magyar Állam részére, azzal a jövőben nem
rendelkezhetnek. A törvény 6.§ (3) bekezdése alapján az átadás-átvételi megállapodásokat
2011. december 31-ig kell megkötniük. E törvény hatályba lépésére tekintettel szükséges a
szerződő feleket módosítani is. Bérlő kijelenti, hogy nincs a MÁV Zrt.-vel fennálló, elmaradt
kötelezettsége, illetve nem áll perben a MÁV Zrt.-vel.
Ezen előzmények után felek az előzményi részben megjelölt – már módosított – bérleti szerződést a következők szerint módosítják:
1.) A bérleti szerződés személyi része akként módosul, hogy abból Heves Megye Önkormányzata, mint bérlő törlésre kerül. Felek megállapítják, hogy 2012. január 1. napjától Heves
Megye Önkormányzata a bérleti jogviszonyból a 2011. évi CLIV. tv. rendelkezéseire tekintettel kilép. Ezen időponttól a bérleti jogviszony bérlője kizárólag Hatvan Város Önkormányzata, amely a bérleti díjak megfizetéséért egymaga köteles helytállni 2012. január 1. napjától.
2.) A felek között 2009. november 1-jén 1465/2009. szám alatt létrejött és 848/2010. valamint
956/2011. szám alatt módosított, a bérbeadó tulajdonát képező a hatvani 2602 hrsz-ú belterületi kivett középiskola művelési ágú, 3580 m2 térmértékű ingatlan bérletére irányuló bérleti
szerződés hatályára vonatkozó 2. pontja helyébe az alábbi tartalmú rendelkezés lép:
„2. A szerződés hatálya:
Felek jelen bérleti szerződést 2012. január hó 01. napjától számított határozatlan időtartamra
kötik.”
3.) Az eredeti szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak.
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Ezen megállapodást felek képviselői áttanulmányozták, rendelkezéseit értelmezték, majd azt
mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírták.
Miskolc, ……………..
……………………..
Buzinkay Tamás
vezérigazgató
MÁV Vagyonkezelő Zrt.
Bérbeadó

Hatvan, ……………….
………………………
Szabó Zsolt
polgármester

Bérlő

Eger,……………………
……………………..
Szabó Róbert
közgyűlési elnök

Bérlő

Szabó Róbert
6. napirend
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által fenntartott előadó-művészeti intézmények
további működtetésével kapcsolatban
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi
CVIV. törvény 2. § (2) bekezdésének d) pontja az államnak átadásra kerülő vagyon alól kivételként nevesíti a megyei önkormányzat fenntartásában lévő színházat és előadó-művészeti
szervezetet. A 2012. évi költségvetési törvényjavaslat az előadó-művészeti szervezetek fenntartói támogatására a települési önkormányzatokat nevesíti jogosultként. Ennek megfelelően,
mivel az állam nem veszi át ezeket az intézményeket, a Heves Megyei Önkormányzat pedig a
továbbiakban ezek tekintetében nem részesül állami támogatásban, kezdeményezni kell a
színházak alapítói és fenntartói jogának átadását Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
számára. Ezzel együtt szükséges a két színházhoz rendelt vagyontömeg használati, tulajdoni
viszonyainak rendezése is. Kezdeményezte, hogy a közgyűlés hatalmazza fel a színházak további működtetésével kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.
Tóth Csaba
A Humán Erőforrás Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Sveiczer Sándor Péter
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag támogatta az indítványt.
Szabó Róbert
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (1 nem szavazott) a
következő határozatot hozta:
220/2011. (XII. 14.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával a Gárdonyi Géza Színház és Harlekin
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Bábszínház fenntartói jogának és vagyonelemeinek átadásáról, továbbá az egyeztetéseket követően 2011.december 31-ig tegyen javaslatot a színházak további működésére.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Szabó Róbert
7. napirend
Javaslat az ÉMOP-2.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú „Egri vár és erődrendszer
turisztikai attrakcióinak fejlesztése” tárgyú pályázat saját önerő biztosításával
kapcsolatos „Együttműködési megállapodás fejlesztési célú pénzeszköz átadására”
szerződés módosítására
A pályázat elbírálása során a megyei önkormányzat hiánypótlásra lett felszólítva. Az önerő
igazolásával kapcsolatos hiánypótlási felhívást az önkormányzat nem tudta teljesíteni az időközben elrendelt adósságrendezési eljárás miatt. Az előterjesztés ezért a tervektől eltérve a
2011. májusi közgyűlésre már került benyújtásra. 2011. november 26-ával az önkormányzatnál az adósságrendezési eljárás lezárult. A pályázás folyamatát a módosítás aláírása eddig
nem befolyásolta, a bíráló bizottsági ülés ettől függetlenül dönt a pályázat támogatásáról. A
hiánypótlási eljárásban az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött, fejlesztési célú
pénzeszköz átadásáról szóló együttműködési megállapodást kell módosítani. Az előterjesztés
tartalmazza, hogy májusban már tárgyalták a bizottságok és támogatták a határozati javaslat
elfogadását.
Kérdezem a bizottsági elnököket, hogy valamelyik bizottság tárgyalta-e újra az előterjesztést?
Megállapította, hogy a bizottságok nem tárgyaltak újból az előterjesztésről.
Dr. Nagy Imre
Többször beszélt arról, hogy az adósságrendezés nagy csapdája az lehetett volna, ha az önkormányzat elveszíti a két nagy beruházás lehetőségét. Ebből kifolyólag támogatja, hogy az
önerő biztosítása bármilyen módon legyen meg. Megjegyezte, hogy szerencsés lett volna vagy
nem sürgősségi indítványként beterjeszteni az OTP-vel való anyagot, vagy a kettőt össze kellett volna vonni, mert szerinte a kettő összefügg.
Szabó Róbert
Az adósságrendezési eljárás nem volt negatív hatással a két nagy pályázatra. Az OTP-vel való
megállapodás elfogadása azt jelenti, hogy az önkormányzat rendelkezik a két fejlesztésre vonatkozó önerővel.
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
221/2011. (XII. 14.) közgyűlési határozat
1. A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztés mellékletét képező együttműködési szerződés módosítását megtárgyalta, annak megkötését jóváhagyja.

19
2. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy pályázati önerő biztosítottságának függvényében az Eger Megyei Jogú Várossal kötendő együttműködési megállapodás
módosítását aláírja.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Szabó Róbert
8. napirend
Tájékoztató Heves megye lakosságának egészségi állapotáról
Dr. Wernigg Róbert
Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az előző évekhez képest nem változott a megye
demográfiai helyzete, illetve továbbra is jellemző az elöregedés és a népességfogyás
folyamata. Csökkenő születésszám és negatív belföldi vándorlás tapasztalható. A halálozási
mutató elmaradást mutat az EU 27 átlagtól és a Visegrádi országoktól is. Nem változott a
keringési betegségek dominanciája a halálozási arányokban, illetve a 65 év alatti nők körében
a daganatos megbetegedések vezető helyen szerepelnek a halálozási statisztikákban. Az
öngyilkosságok számát tekintve 2008 óta növekedés tapasztalható a korábbi évekhez képest,
ezért Heves megyében egy projekt indul az öngyilkossági halálozás csökkentése érdekében.
2011-ben javult a megyében az ivóvizek minősége. Kiemelte az emlőszűrést, amelyen a
behívottak fele jelent meg a szűrőközpontokban. Sikeresen zajlik a megyében a védőnői
méhnyakszűrő program. A megye oltási statisztikája országos viszonylatban kiemelkedően jó.
Tóth Csaba
A Humán Erőforrás Bizottság elfogadta a tájékoztatót.
Szabó Róbert
Kérte a tájékoztató tudomásul vételét.
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.
Szabó Róbert
9. napirend
Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Az SZMSZ 6. § (3) bekezdése szerint az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
a közgyűlés felé tájékoztatást kell adni. Az SZMSZ 6. §-ának (4) bekezdése az Ötv. 23. § (2)
bekezdésével összhangban – szükség esetére – továbbra is biztosítja a közgyűlés számára az
átruházott hatáskörben hozott döntések felülvizsgálatának lehetőségét.
Kérte a képviselőket, hogy vegyék tudomásul a Humán Erőforrás Bizottság tájékoztatóját.
Megállapította, hogy a közgyűlés a bizottsági tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.
December 13-án ülésezett az Előző Ciklus Tisztázatlan Ügyeit Vizsgáló Eseti Bizottság.
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Sveiczer Sándor Péter
Az Előző Ciklus Tisztázatlan Ügyeit Vizsgáló Eseti Bizottság megtartotta munkaterv szerinti
ülését, melyen az idegen tulajdonon végzett beruházások közül a Mátra Múzeumról harmadik
ülésen tárgyaltak a bizottsági tagok. Döntés született arról, hogy bizonyos polgárjogi igények
lehetségesek, ezért a bizottság a fenntartót feljegyzés formájában tájékoztatja a polgárjogi
igény lehetőségéről, illetve az összes ez ügyben született dokumentumot átadja a fenntartónak.
Szabó Róbert
10. napirend
Sürgősségi indítvány a Heves Megyei Önkormányzat OTP Bank Nyrt. felé fennálló tartozásainak elszámolásáról
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló törvény 5. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint a Magyar Állam 2011. december 30-ai hatállyal átvállalja a megyei önkormányzatok
2011.december 30-án fennálló adósságát és annak járulékait. A törvény 5. § (3) bekezdése
szerint a megyei önkormányzatoknak a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról
szóló 1996. évi XXV. törvény alapján - 2011. december 30-át megelőzően lejárttá vált hitelviszonyt megtestesítő adóssága esetében - az Állam 2011. december 30-ai hatállyal az ezen
adósságból eredő fizetési kötelezettséget vállalja át és teljesíti. A Heves Megyei Önkormányzat OTP Nyrt. felé fennálló tartozásai a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról
szóló törvény értelmében az adósságrendezés megindításával egyidejűleg lejárt kötelezettségek közé kerültek átsorolásra. A megyei önkormányzatok adósságának átvétele kapcsán szükségszerű a tartozásállomány felmérése és az elszámolási metodika jóváhagyása. A bankkal
való elszámolás során kiemelt érdek, hogy a megyei önkormányzat két nagy projektjének a
megyei önkormányzatot terhelő önerő része a továbbiakban is rendelkezésre álljon a projektek
sikeres megvalósításának biztosítására.
Az előterjesztés mellékleteként csatolásra került az OTP Bank Nyrt. által összeállított követelések listája, illetve az elszámolás tervezett tételeinek felsorolása. A beállított követelések
jogcíme, illetve összegszerűsége ellenőrzésre került, az elszámolási tételek megfelelőek a
hitelgarancia díj elszámolása kivételével. Ennek elszámolására javaslattal élt az önkormányzat az OTP felé. Az elszámolás jóváhagyásához szükséges a közgyűlés döntése. Mivel az elszámolás kötelezettségvállalás módosításnak minősül, ezért a közgyűlési döntést követően
szükséges a Heves Megyei Kormánymegbízott jóváhagyása is a fizetési kötelezettség teljesítéséhez.
A melléklet 2. számú táblázata tartalmazza az elszámolást követően fennmaradó egyenleget.
Az elszámolást követően a „Heves Megye 2027” kötvény ÁKK által történő átvállalásának
lebonyolításához szükséges, hogy a közgyűlés elfogadjon egy, az átvállalásra, illetve a kötvény törlésére vonatkozó határozatot is.
Sveiczer Sándor Péter
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az indítványt.
Dr. Nagy Imre
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság Fideszes tagjai kérésére a határozati javaslat pontonkénti
tárgyalására került sor az ülésen. A bizottság a 2. pontot egyértelműen nem támogatta. Módosító javaslatként elhangzott, hogy a határnap ne december 15-e, hanem december 14-e legyen.
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Dr. Barta Viktor
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság által nem támogatott határozati javaslati pont azért került a
határozati javaslatba, mert ezt kifejezetten az Államadósság Kezelő Központ kérte. A tárgyalások során nyilvánvaló vált, hogy nehezen kezelhető külön Heves megye, mint olyan önkormányzat, ahol adósságrendezési eljárás lezárására került sor. Az önkormányzat ezért az ÁKK
által kért szöveget kiegészítette a gondolatjel között szereplő szöveggel, tehát ha és amennyiben a konszolidációs törvényben elfogadott törvényi rendelkezés ellenére szükséges, csakis
kizárólag ezen feltétellel kell a kötvényvisszaváltást kezdeményezni. Felhívta a figyelmet a
konszolidációs törvényre, mely azt mondja, hogy az állam ebben az esetben – kötvény jogviszony esetében is – az adósságrendezési eljárás miatt lejárttá vált kötvény jogviszonyból való
adósságot vállalja át. Azért is szükséges a határozati javaslat 2. pontjának elfogadása, mert
ezeknek a kötvényeknek a megsemmisítését, kivezetését kell kérni, ez ügyben egyaránt el kell
járnia úgy az önkormányzatnak, mint a pénzintézetnek. A december 14-i értéknappal kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat banktechnikai okok miatt kérte a december 15-i dátumot. A közgyűlés ülése 15 órára lett kitűzve. A bankzárás előtt december 14-én az átutalási
megbízásokat el kellett volna juttatni a bankhoz úgy, hogy azt előtte a kormánymegbízott úrnak is ellen kellett volna jegyeznie a konszolidációs törvény értelmében. Ez a lebonyolítási
mód nélkülözött volna minden realitást.
Dr. Nagy Imre
Felvetődött a képviselők részéről, hogy hogyan lehet 14-én 15-ére vonatkozó határnapi
határozatot hozni? Elhangzott egy olyan módosító indítvány is, hogy egyértelművé kell tenni
azt, hogy a svájci frank alapú követelések svájci frankban kerülnek rögzítésre és a
mértékeltérés csak árfolyamváltozásból adódhat. Az előbbiekben már jelezte, hogy a kötvény
az előző napirendben elfogadott vár-erődrendszer felé menő elkülönítése ebben az anyagban
szerepel.
Szabó Róbert
A közgyűlésnek az előterjesztésről az SZMSZ 37. § q) pontja alapján minősített többséggel
kell döntenie.
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 9 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozta:
222/2011. (XII. 14.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. december 14. ülésén az előterjesztésben
foglaltakat megtárgyalta és a következő határozatot hozza:
1. A Heves Megyei Önkormányzat elfogadja az OTP NYrt. felé fennálló tartozások
alábbiak szerinti elszámolását (elszámoláskor figyelembe vett határnap 2011.12.15)
azzal a kitétellel, hogy amennyiben a Hitelgarancia díj elszámolására az alábbi
táblázatban rögzített jogcímeken és összegekben kerül érvényesítésre, úgy csak a
Heves Megyei Önkormányzat által vállalt kötelezettség mértékében (24.000.000 Ft)
ismeri azt el jogos követelésnek.
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Sorszám

Követelés jogcíme

Hátralékos követelések Ft.-ban
(2011.12.15)

1.

Folyószámlahitel kamattartozás

127.277.225,-

2.

Folyószámlahitel késedelmi kamattartozás

62.681.231,-

3.

Folyószámlahitel kamat késedelmi kamattartozás

5.248.134,-

4.

Munkabérhitel tőketartozás

52.776.037,-

5.

Munkabérhitel kamattartozás

2.467.310,-

6.

Munkabér hitel késedelmi kamattartozás

1.486.524,-

7.

Munkabérhitel kamat késedelmi kamattartozás

8.

Kötvény kamattartozás

36.210.506,41

9.

Kötvény késedelmi kamattartozás

171.150.954,24

10.

Hitelgarancia díj

11.

24.000.000,-

Számlavezetési díj

317.232,-

Összesen:

Sorszám

76.438,-

483.691.592,-

Elszámolási tételek

Ft./CHF.

1.

Heves Megyei Önkormányzat betét állománya (2011.12.15-

1.291.798.110,-

2.

OTP Bank felé fenálló tartozások (előző táblázat szerint)

483.691.592,-

3.

Elszámolást követően a Heves Megyei Önkormányzat szá-

808.106.518,-

ig megszolgált kamattal növelten)

mára rendelkezésre álló betét
4.

Amennyiben a kötvény hitelgarancia díja az ÁKK átvállalás

24.000.000,-

során érvényesíthető, úgy annak ellenértéke szabad forrásként rendelkezésre áll.
5.

Elszámolást követően a Heves Megyei Önkormányzat szá-

832.106.518,-

6.

TIOP-2.2.4/09/1-Szervezeti és infrastruktúrális megújulás-

7.

ÉMOP-2.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú „Egri vár

8.

Egyenleg

232.106.518,-

9.

„Heves megye 2027” kötvény tőketartozás CHF

19.561.130,82

mára rendelkezésre álló betét a hitelgarancia díjjal együtt
490.000.000,-

Markot Ferenc kórház
110.000.000,-

és erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejesztése”

Amennyiben az elszámolásban rögzített jogcímek és összegek vonatkozásában a kötelezettségvállalás módosítása nem kerül jóváhagyásra a Heves Megyei Kormánymegbízott által, úgy az elszámolást a tartozások jogcímbeli és összegszerű rögzítésének tekinti a Heves Megyei Önkormányzat.
2. A Heves Megyei Önkormányzat – amennyiben az a megyei önkormányzatok
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV.
törvény (továbbiakban: Törvény) 5. § (3) bekezdésben foglaltak ellenére szükségessé
válik - kezdeményezi 2011. 12.30-i értéknappal a „Heves Megye 2027” megnevezésű
kötvények visszavásárlását (beleértve az összes tőke és egyéb fizetési kötelezettség
összegét) és a kötvények adott értéknapi teljes törlesztését a Törvény 5. § (1)
bekezdésében meghatározott adósságátvállalás teljesítése céljából és feltételével.
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3. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza az elnököt, hogy a fenti
tartalmú elszámolás során szükséges intézkedéseket megtegye, az intézkedések
eredményeképp keletkező iratokat aláírja.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Értelem szerint

Szabó Róbert
IV. Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §)
V. Kérdések (SZMSZ 40. §)
VI. Bejelentések (SZMSZ 41. §)
Szabó Róbert
Több hozzászólás nem volt, az ülést bezárta.
K. m. f.

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

