Jegyzőkönyv
Készült: 2011. január 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, Deé András, Dudás Róbert, Fekete László,
Dr. Gondos István, Jáger József, 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
Szabó Róbert
Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Tájékoztatta a képviselőket, hogy Horváth László úr
2010. december 22-én 2011. január 13-i időponttal képviselői mandátumáról és elnöki tisztségéről lemondott. A megüresedett képviselői helyre a FIDESZ-KDNP Jáger Józsefet jelölte. A
megyei közgyűlés soron kívüli ülésének összehívása a közgyűlés elnökének megválasztása
céljából az SZMSZ 11. § (2) és (5) bekezdései alapján történt. Felkérte Dr. Vékony Tibor
urat, a Heves Megyei TVB elnökhelyettesét, hogy ismertesse a Területi Választási Bizottság
döntését.
Dr. Vékony Tibor
A Heves Megyei Területi Választási Bizottság elnökhelyetteseként tájékoztatta a közgyűlést,
hogy Horváth László, a Heves Megyei Közgyűlés tagja és megválasztott elnöke, 2011. január
13-i hatállyal lemondott képviselői mandátumáról és elnöki tisztségéről. A lemondó nyilatkozatot a Heves Megyei Területi Választási Bizottság részére benyújtotta. A Fidesz-KDNP, mint
jelölőszervezet, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 98/A §-ában foglaltak alapján, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.
évi L. törvény 21. § (2) bekezdése szerint a törvényben meghatározott határidőn belül bejelentette, hogy a 2010. évi önkormányzati választásokon nyilvántartásba vett 42 fős területi listáról a 21. sorszám alatt szereplő Jáger Józsefet jelölte a Területi Választási Bizottsághoz eljuttatott beadványában a megüresedett képviselői helyre. A jelölőszervezet kérte a Területi Választási Bizottságot, hogy a megüresedett képviselői helyre jelölt Jáger József mandátumát a
testület igazolja és a mandátumot szerző képviselő részére a megbízólevelet adja ki. A mandátumok igazolása és a megbízólevelek kiadása ügyében a TVB választott tagjainak kellett döntést hoznia. A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi
XCVI. törvény 2. § d) pontja szerint lemondással az önkormányzati képviselő megbízatása
megszűnik. E törvény 1. § (1) bekezdése szerint a megbízatás megszűnésével az önkormányzati képviselőnek a megválasztásával keletkezett jogai és kötelezettségei is megszűnnek.
Jáger József, a Fidesz-KNDP, mint jelölőszervezet által a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdése alapján bejelentett és nyilvántartásba vett megyei közgyűlési listájáról szerzett mandátumot. A rendelkezésre
álló dokumentumok alapján a mandátum igazolásának és az új közgyűlési tag képviselői
megbízólevele kiadásának törvényes akadálya nem volt. A TVB a jelölőszervezet által bejelentett Jáger József mandátumát igazolta és a megbízólevele kiadhatóságáról az 1/2011. (I.
10.) TVB határozatával egyhangúlag döntött a következők szerint:
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„A Heves Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 105/A. § (3) bekezdés i) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Fidesz-KDNP jelölőszervezetnek a 2010. évi önkormányzati választásokon nyilvántartásba vett területi listáján 21.
sorszám alatt szereplő Jáger József új megyei közgyűlési tag mandátumát 2011. január 14.
napjától kezdődően igazolja és megállapítja, hogy részére a megbízólevél kiadható.”
A törvény értelmében az új közgyűlési tagnak a TVB elnöke előtt esküt kell tennie a megbízólevél átadása előtt. Kérte Jáger József urat, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény
melléklete szerinti az eskü letételére. A megbízólevél átadásával, illetve az eskü letételével
Jáger József a Heves Megyei Közgyűlés teljes jogú képviselőjévé vált. A Területi Választási
Bizottság nevében gratulált és sok sikert kívánt munkájához.
Szabó Róbert
Gratulált Jáger József úrnak. Kérte a közgyűlési tagokat, jelentkezzenek be. Megállapította,
hogy 14 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Javasolta, hogy a közgyűlés a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg. Az SZMSZ 11. § (6) bekezdése alapján a soron kívüliséget indokoló napirenden kívül a meghívóban további előterjesztések is szerepelnek. Az
SZMSZ 19. § (6) bekezdésére hivatkozva javasolta, hogy a közgyűlés a meghívóban feltüntetett szóbeli előterjesztések napirendre történő felvételével egyidejűleg döntsön arról is, hogy
azokat közgyűlési tárgyalásuk előtt bizottság ne tárgyalja meg.
Kérte, szavazzanak a napirend elfogadásáról és egyben arról is, hogy a szóbeli előterjesztéseket a bizottságoknak nem kell megtárgyalniuk.
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadta a napirendet a következők
szerint:
NAPIREND ELŐTT
Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 23. §)
A Heves Megyei Területi Választási Bizottság tájékoztatója a Heves Megyei Önkormányzat
Közgyűlésében bekövetkezett személyi változásról
A Heves Megyei Közgyűlés új tagjának eskütétele
Előadó:

Dr. Vékony Tibor
Heves Megyei Területi Választási Bizottság elnökhelyettese

I.

Személyi rész

1.

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés elnökének megválasztására (szóbeli előterjesztés)
A Heves Megyei Közgyűlés elnökének eskütétele
Előadó:

Jáger József
Heves Megyei Közgyűlés korelnöke
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
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2.
Javaslat
előterjesztés)

megyei

közgyűlési

bizottságok

tagjainak

megválasztására

(szóbeli

Előadó:
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
3.

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökének
megválasztására (szóbeli előterjesztés)
A Heves Megyei Közgyűlés alelnökének eskütétele
Előadó:
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

4.

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés elnöke, foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke
illetményének és költségtérítésének megállapítására (szóbeli előterjesztés)
Előadó:
Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság elnöke
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

II.

Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §)

III. Kérdések (SZMSZ 40. §)
IV.

Bejelentések (SZMSZ 41. §)

Szabó Róbert
A napirend tárgyalása előtt bejelentette, hogy alelnöki tisztségéről azonnali hatállyal lemond.
Az SZMSZ 21. § (1) bekezdése értelmében az elnöki és az alelnöki tisztségek egyidejű
betöltetlensége esetén a közgyűlés ülését a korelnök vezeti. Kérte Jáger József korelnök urat,
az ülés vezetését vegye át.
Jáger József
1. napirend
Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés elnökének megválasztására (szóbeli előterjesztés)
A Heves Megyei Közgyűlés elnökének eskütétele
Az SZMSZ 8. § (6) bekezdése értelmében a közgyűlés elnökének személyére bármelyik közgyűlési tag, illetve bármely képviselőcsoport javaslatot tehet. Elnökjelöltet csak a közgyűlés
tagjai közül lehet javasolni. A jelöltté váláshoz a jelenlévő közgyűlési tagok legalább 25%ának igen szavazata szükséges. Felkérte a közgyűlés tagjait, tegyenek javaslatot a közgyűlés
elnökének személyére.
Tóth Csaba
A Heves Megyei Közgyűlés elnökének Szabó Róbert urat javasolta.
Jáger József
Megkérdezte Szabó Róbert urat, hogy a jelölést elfogadja-e, a napirend nyilvános ülés keretében történő tárgyalásához hozzájárul-e?

4
Szabó Róbert
A jelölést elfogadta, a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárult.
Jáger József
Az Ötv. 14. § (2) bekezdése szerint a közgyűlés döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy
személyesen érint. Az Ötv. 15. § (1) bekezdése értelmében a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie arról, hogy Szabó Róbertet a jelöltté válásáról döntő szavazásból kizárjae vagy sem.
Kérte, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az elnöki tisztségre javasolt Szabó Róbert úr a jelöltté nyilvánításáról szavazhasson. Ebben a szavazásban az érintett
is részt vehet.
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
1/2011. (I. 14.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy Szabó Róbert a jelöltté nyilvánításáról szóló szavazásban részt vehet.
Felelős:
Határidő:

Jáger József
Heves Megyei Közgyűlés korelnöke
Azonnal

Jáger József
Kérte, szavazzanak Szabó Róbert urat elnökjelöltté nyilvánításáról. Megállapította, hogy a
közgyűlés 14 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
2/2011. (I. 14.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy Szabó Róbert urat elnökjelöltnek nyilvánítja.
Felelős:
Határidő:

Jáger József
Heves Megyei Közgyűlés korelnöke
Azonnal

Jáger József
Az SZMSZ 34. § (1) bekezdése értelmében titkos szavazást kell tartani az elnök megválasztásakor. Az SZMSZ 34. § (3) bekezdése szerint a titkos szavazás történhet a szavazatszámláló
rendszer igénybevételével, illetve szavazólappal. A titkos szavazás akkor történik szavazólapon, ha az SZMSZ 34. § (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. Az Ötv. 14. § (2) bekezdése szerint a közgyűlés
döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy személyesen érint. Az Ötv. 15. § (1) bekezdése
értelmében a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie arról, hogy Szabó Róbertet a
szavazólap alkalmazásáról döntő szavazásból kizárja-e vagy sem. Az Ötv. 14. § (2) bekezdése
szerint a közgyűlés döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy személyesen érint. Az Ötv. 15.
§ (1) bekezdése értelmében a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie arról, hogy
Szabó Róbertet az elnökválasztásról szóló döntésből kizárja-e vagy sem.
Kérte, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Szabó Róbert úr a szavazólap alkalmazásáról szóló és az elnökválasztásról szavazólappal történő döntéshozatalban
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részt vehessen. Ebben a szavazásban az érintett is részt vehet, valamint az elnökválasztás titkos szavazással, szavazólappal történjen.
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
3/2011. (I. 14) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy az elnökválasztás titkos szavazással, szavazólappal
történik. Szabó Róbert a szavazólap alkalmazásáról, valamint az elnökválasztásról szóló szavazásban részt vehet.
Felelős:
Határidő:

Jáger József
Heves Megyei Közgyűlés korelnöke
Azonnal

Jáger József
Felkérte az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottságot, intézkedjen a szavazólapok elkészítésére és a
közgyűlés tagjainak történő kiosztására.
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.
Dr. Gondos István
A titkos szavazás lebonyolítása után ismertette a szavazás eredményét. A kiosztott szavazólapok száma 14 volt. Az urnában talált lapok száma szintén 14 volt. 2 db érvénytelen és 12 db
érvényes szavazat volt. A szavazás eredményeként Szabó Róbert urat 12 érvényes szavazattal
a közgyűlés elnökének megválasztotta.
4/2011. (I. 14.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Közgyűlés elnökévé Szabó Róbertet megválasztja.
Jáger József
Gratulált Szabó Róbertnek a Heves Megyei Közgyűlés elnökévé történt megválasztásához,
munkájához sok sikert kívánt. Felkérte Szabó Róbert urat, a közgyűlés megválasztott elnökét,
tegye le az esküt, az esküokmányt írja alá, az ülés vezetését vegye át.
Szabó Róbert
„Először is szeretnék köszönetet mondani a támogatásért. Külön szeretném megköszönni
Horváth László leköszönő elnök úrnak az elmúlt hónapok közös munkáját. A jövőben is abban a szellemben dolgozunk, amely az új megyei közgyűlés októberi megalakulása óta jellemző volt Heves megye vezetésére. Tavaly októberben úgy indultunk, hogy a megyei ön-
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kormányzat a csőd szélén állt. Azzal kellett szembesülnünk, hogy több mint hatmilliárd forint
a megye hiánya. Ahogy mondani szokás: csontvázak hullottak a szekrényből. A legfőbb politikai célunk a jövőben, hogy visszaállítsuk Heves megye becsületét. Legyen ez egy erős megye mind gazdaságilag, mind erkölcsi értelemben. Ez a történelmi terem pedig, ahol most
vagyunk, a jövőben ne a politika küzdőteréül szolgáljon, hanem a békés, alkotó munkának
legyen a színtere. Mielőtt a tényleges jövőbeli feladatokra kitérek, fontosnak tartom, hogy
határozzuk meg, mely alapértékek mentén kívánunk dolgozni. Mert mi nem érdekek, hanem
értékek mentén politizálunk. Az első és legfontosabb alapértékünk a tisztesség. Mindennek ez
az alapja. Ezen belül is kihangsúlyoznám a személyes példamutatást. Heves megyében tizenkét esztendei szocialista irányítás után tisztességes, szorgalmas munkával vissza kell szerezni
a politika becsületét. Ehhez a munkához elengedhetetlen - és ezért a második alapértékünk az alázat. Bennünket azért küldtek ide az emberek, hogy szolgáljunk és ne uralkodjunk. Szolgáljuk a Heves megyei emberek érdekeit és jó gazdái legyünk a ránk bízott vagyonnak. Csak
a tisztesség és az alázat lehet az alapja a jövőbeli munkánknak, de számos nehéz döntés vár
ránk a jövőben. Ezért harmadik alapértékünk nem lehet más, mint a határozottság. Ez azt jelenti, hogy a kellő határozottsággal lépünk fel azokban az ügyekben, amelyek ezt megkívánják, mert az emberek elvárják tőlünk a határozottságot. Ezeknek az alapértékeknek a mentén
dolgozunk tovább, végezzük a feladatunkat: szűkebb hazánk, Heves megye újjáépítését, újjászervezését az itt élő emberekkel közösen. Szeretnék néhány szóban kitérni a jövőbeli feladatokra. A jövő nagy kihívásai közé tartozik, hogy az önkormányzati törvényben meghatározott,
kötelezően ellátandó feladatok figyelembevételével értelmezzük újra, gondoljuk át, alakítsuk
át a megyei önkormányzat meglévő intézményrendszerét. Mert a jelenlegi intézményi struktúra nem hatékony, nem alkalmazkodott a változásokhoz és hosszútávon gazdaságosan nem
fenntartható. Meggyőződésem szerint ugyanilyen lényeges, hogy a megyének legyen egy alapos, megfontolt, jól kialakított fejlesztési koncepciója, jövőképe. Az előző, szocialista időszakot ugyanis az átgondolatlan, sokszor indokolatlan fejlesztések jellemezték. Arra pályázott
Heves megye, amire éppen adódott, amire éppen ki volt írva egy-egy pályázat. Sokszor a tékozló koldus látszatát keltve: az egyik kezével szórta a pénzt indokolatlanul, a másik kezével
viszont az üres zsebét mutatta mindenkinek. Mi ezzel szemben indokolt, tudatos, értékteremtő
fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani. Az alapértékeinket, azaz a tisztességet, az alázatot és
a határozottságot szem előtt tartva újjá fogjuk szervezni Heves megyét. Azt szokták mondani:
amikor a Jóisten feladatot ad, erőt is ad hozzá. Köszönöm a figyelmüket.”
Szabó Róbert
2. napirend
Javaslat megyei közgyűlési bizottságok tagjainak megválasztására
Dr. Gondos István
Bejelentette, hogy azonnali hatállyal lemond az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság elnöki
tisztségéről, a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságában betöltött tagságáról,
valamint az Előző Ciklus Tisztázatlan Ügyeit Vizsgáló Eseti Bizottság elnöki tisztségéről.
Szabó Róbert
Tájékoztatta a közgyűlést, hogy az Eger Megyei Jogú Várossal Egyeztető Bizottság elnöke
Horváth László úr volt, akinek lemondásával ez a tisztsége is megszűnt. Az Ötv. 61/A. §-a a
bizottság elnöki tisztségének betöltését szabályozza, mégpedig úgy, hogy azt a közgyűlés elnöke Eger Megyei Jogú Város polgármesterével felváltva látja el. Közgyűlési döntés szükséges azonban az Egyeztető Bizottság egy tagjának megválasztására, valamint a Dr. Gondos
István lemondása következtében megüresedett bizottsági helyek betöltésére. Az SZMSZ 57. §
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(2) bekezdése szerint a megüresedett bizottsági helyekre a közgyűlés bármely tagja javaslatot
tehet. Az SZMSZ 57. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a bizottságok tagjainak több
mint felét a közgyűlés tagjai közül kell megválasztani. A bizottságok megalakításakor ez az
arány figyelembe lett véve, ezért a közgyűlési tagok helyébe csak közgyűlési tagra tehető javaslat. Az Ötv. 27. § (1) bekezdése értelmében a közgyűlés elnöke és alelnöke nem lehet tagja
bizottságnak. E szabály alól kivételt határoz meg az Ötv. 61/A. §-a az Egyeztető Bizottság
tekintetében.
Javasolta
- az Eger Megyei Jogú Várossal Egyeztető Bizottság tagjának Dr. Gondos István urat,
- a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága tagjának Jáger József urat,
- az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság elnökének Deé András urat,
- az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság tagjának Jáger József urat,
- az Előző Ciklus Tisztázatlan Ügyeit Vizsgáló Eseti Bizottság elnökének Sveiczer
Sándor Péter urat megválasztani.
Kérte a jelölteket, nyilatkozzanak a jelölés elfogadásáról és arról, hogy a napirend nyilvános
tárgyalásához hozzájárulnak.
Dr. Gondos István
A jelölést elfogadta, a napirend nyilvános tárgyalásához hozzájárult.
Deé András
A jelölést elfogadta, a napirend nyilvános tárgyalásához hozzájárult.
Jáger József
A jelölést elfogadta, a napirend nyilvános tárgyalásához hozzájárult.
Sveiczer Sándor Péter
A jelölést elfogadta, a napirend nyilvános tárgyalásához hozzájárult.
Szabó Róbert
Az Ötv. 14. § (2) bekezdése szerint 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 bizottsági tagságra jelölt képviselőket a megválasztásukról
döntő szavazásból kizárja-e vagy sem.
Kérte, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a tisztségre javasoltak a
megválasztásukban részt vehetnek. Ebben a szavazásban az érintettek is részt vehetnek.
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
5/2011. (I. 14.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy a bizottsági tagságra javasolt képviselők a megyei
közgyűlési bizottságok tagjainak megválasztásáról szóló szavazásban részt vehetnek.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal
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Szabó Róbert
Kérte, a személyi döntéseket érintő javaslatról egyben szavazzon a közgyűlés. Ellenvetés nem
volt.
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
6/2011. (I. 14.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése
- az Eger Megyei Jogú Várossal Egyeztető Bizottság tagjának Dr. Gondos István urat,
- a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága tagjának Jáger József urat,
- az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság elnökének Deé András urat,
- az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság tagjának Jáger József urat,
- az Előző Ciklus Tisztázatlan Ügyeit Vizsgáló Eseti Bizottság elnökének Sveiczer
Sándor Péter urat megválasztja.
Szabó Róbert
3. napirend
Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökének
megválasztására
A Heves Megyei Közgyűlés alelnökének eskütétele
Az Ötv. 34. § (1) bekezdése értelmében a közgyűlés elnöke tesz javaslatot az alelnök személyére. Az Ötv.-ben biztosított jogkörében eljárva javasolta, hogy a közgyűlés Dr. Gondos István urat válassza meg a megyei közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökének.
Megkérdezte Dr. Gondos István urat, hogy a jelölést elfogadja-e és a napirend nyilvános ülés
keretében történő tárgyalásához hozzájárul-e?
Dr. Gondos István
A jelölést elfogadta, a napirend nyilvános ülés keretében történő tárgyalásához hozzájárult.
Szabó Róbert
Az Ötv. 14. § (2) bekezdése szerint a közgyűlés döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy
személyesen érint. Az Ötv. 15. § (1) bekezdése értelmében a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie arról, hogy Dr. Gondos István urat az alelnökválasztásból kizárja-e vagy
sem.
Kérte, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés hozzájárul Dr. Gondos István alelnökválasztásban
történő részvételéhez. Ebben a szavazásban Dr. Gondos István is részt vehet.
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
7/2011. (I. 14.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy Dr. Gondos István az alelnökválasztásról szóló
szavazásban részt vehet.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Azonnal
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Szabó Róbert
Az SZMSZ 34. § (1) bekezdése értelmében titkos szavazást kell tartani az alelnök megválasztásakor. Az SZMSZ 34. § (3) bekezdése szerint a titkos szavazás történhet a szavazatszámláló
rendszer igénybevételével, illetőleg szavazólappal. A titkos szavazást akkor lehet szavazólappal lebonyolítani, ha az SZMSZ 34. § (5) bekezdésében biztosított jogával élve bármelyik
közgyűlési tag ezt javasolja és a közgyűlés vita nélkül meghozott határozatával így dönt. Az
SZMSZ ismertetett rendelkezésére hivatkozással javasolta, hogy a titkos szavazás szavazólappal történjen. Az Ötv. 14. § (2) bekezdése szerint 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 titkos szavazás szavazólappal történő lebonyolításáról döntő szavazásból Dr. Gondos Istvánt kizárja-e vagy sem.
Kérte, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Gondos István a szavazólapról történő döntésben részt vehet. Ebben a szavazásban az érintett is részt vehet.
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
8/2011. (I. 14.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy Dr. Gondos István a szavazólappal történő szavazás
elfogadásáról szóló döntéshozatalban részt vehet.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Azonnal

Szabó Róbert
Kérte, szavazzanak a szavazólappal történő szavazás elfogadásáról.
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
9/2011. (I. 14.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy az alelnökválasztásról szóló szavazás szavazólappal
történjen.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Azonnal

Szabó Róbert
Felkérte az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottságot, intézkedjen a szavazólapok elkészítésére és a
közgyűlés tagjainak történő kiosztására.
Deé András
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
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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.
A titkos szavazás lebonyolítása után ismertette az alelnökválasztás eredményét. A kiosztott
szavazólapok száma 14 volt. Az urnában talált lapok száma szintén 14 volt. 1 db érvénytelen
és 13 db érvényes szavazat volt. A szavazás eredményeként Dr. Gondos István urat 13 érvényes szavazattal a közgyűlés alelnökének megválasztotta.
10/2011. (I. 14.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökének Dr. Gondos Istvánt megválasztja.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Azonnal

Szabó Róbert
Gratulált Dr. Gondos Istvánnak a Heves Megyei Közgyűlés alelnökévé történt megválasztásához, munkájához sok sikert kívánt.
Felkérte Dr. Gondos István urat, a közgyűlés megválasztott alelnökét, tegye le az esküt, az
esküokmányt írja alá és az elnökségben foglaljon helyet.
Szabó Róbert
4. napirend
Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés elnöke, foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke
illetményének és költségtérítésének megállapítására
Deé András
A Heves Megyei Közgyűlés képviselőinek, a bizottsági elnököknek és a bizottságok tagjainak
juttatásairól szóló 4/2007. (III. 30.) HMÖ rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a közgyűlés
elnökének illetménye a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint megállapított illetményalap tizenötszöröse, amelyet a közgyűlés határozatban összegszerűen állapít
meg. A 4/2007. (III. 30.) HMÖ rendelet 1. § (2) bekezdése szerint a foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetményét – amelynek összege nem érheti el a közgyűlés elnökének
illetményét – a közgyűlés határozatban összegszerűen állapítja meg. A Ktv. 43. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a köztisztviselői illetményalapot az állami költségvetésről szóló
törvény állapítja meg. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi
CLXIX. tv. 59. § (1) bekezdése értelmében a köztisztviselői illetményalap 2011. január 01.
napjától továbbra is 38.650 Ft. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 18. § (2) bekezdése szerint a közgyűlés elnöke, alelnöke részére biztosított, tisztsége ellátásával összefüggő költségek
megtérítése kérésükre átalányban is fizethető. A 4/2007. (III. 30.) HMÖ rendelet 2. §-a alapján a költségátalányt a közgyűlés határozatban, összegszerűen állapítja meg, az elnök részére
illetménye 30%-ának, a foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök részére illetménye 20%ának megfelelő összegben.
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Kérte az elnök és az alelnök urat, nyilatkozzanak, hogy a költségtérítést átalány formájában
kérik-e.
Szabó Róbert
Átalány formájában kérte a költségtérítést.
Dr. Gondos István
Átalány formájában kérte a költségtérítést.
Deé András
Javasolta, hogy a közgyűlés az elnök és alelnök illetményét és költségtérítését a következő
mértékben állapítsa meg:
- a közgyűlés elnökének illetménye kerekítve
amelyből alapilletménye
a Ktv. 48. § (6) bekezdés b/ pontja alapján
angol nyelvből tett középfokú C típusú
nyelvvizsga alapján járó nyelvpótléka
- költségátalánya
- a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló
alelnökének illetménye
- költségátalánya

602.900,- Ft/hó
579.750,- Ft,
23.190,- Ft
180.900,- Ft/hó
579.000,- Ft/hó
115.800,- Ft/hó

Szabó Róbert
Az Ötv. 14. § (2) bekezdése szerint a közgyűlés döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy
személyesen érint. A közgyűlés elnöke és alelnöke érintett a díjazásukról szóló döntésben. Az
Ötv. 15. § (1) bekezdése értelmében a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie arról,
hogy a közgyűlés elnökét és alelnökét a díjazásukról döntő szavazásból kizárja-e vagy sem.
Kérte, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a közgyűlés elnöke a díjazásáról szóló döntésben részt vehet. Ebben a szavazásban az érintett is részt vehet.
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
11/2011. (I. 14.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy a közgyűlés elnöke az illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló szavazásban részt vehet.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Azonnal

Szabó Róbert
Kérte, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a közgyűlés alelnöke a
díjazásáról szóló döntésben részt vehet. Ebben a szavazásban az érintett is részt vehet.
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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12/2011. (I. 14.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke az illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló szavazásban részt vehet.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Azonnal

Szabó Róbert
Javasolta, hogy a közgyűlés elnökének és alelnökének díjazásáról külön történjen szavazás.
Kérte, szavazzanak a közgyűlés elnökének illetményéről és költségtérítéséről.
Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
13/2011. (I. 14.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése a közgyűlés elnökének illetményét bruttó 602.900 Ft/hó összegben,
költségátalányát 180.900 Ft/hó összegben állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Azonnal

Szabó Róbert
Kérte, szavazzanak a közgyűlés alelnökének illetményéről és költségtérítéséről.
Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
14/2011. (I. 14.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökének illetményét bruttó 579.000 Ft/hó összegben, költségátalányát 115.800 Ft/hó összegben állapítja
meg.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Azonnal

Szabó Róbert
Több napirend nem lévén megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.
K. m. f.

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

