Jegyzőkönyv
Készült: 2011. november 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről
Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme
Eger, Kossuth Lajos utca 9.
Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr. Gondos István, Fekete László, Jáger József, Korózs Lajos, Dr. Nagy Imre, Oroján Sándor, Dr. Ördög István, 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 a közgyűlés tagjait és a meghívottakat. Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be.
Megállapította, hogy a megyei közgyűlés 15 tagja közül 14 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta.
Az SZMSZ 24. § (3) bekezdése szerinti határidőben két sürgősségi indítvány került benyújtásra, „A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi
CLIV. törvény 2. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés végrehajtása tárgyában” illetve „Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítására” címmel. A sürgősségi
indítványok napirendre tűzéséről a közgyűlésnek vita nélkül egyszerű többséggel kell határoznia a napirend elfogadásakor. Kérte, hogy a közgyűlés az SZMSZ 24. § (5) bekezdése
alapján döntsön arról is, hogy a sürgősségi indítványokat nem kell bizottságnak előzetesen
megtárgyalnia. Javasolta, hogy a közgyűlés a meghívó szerinti napirendet azzal a módosítással tárgyalja, hogy a sürgősségi indítványok a zárt ülés előtt kerüljenek napirendre.
Kérte, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés 9. napirendként „A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes
egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés végrehajtása tárgyában” című sürgősségi indítványt tárgyalja meg.
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a
következő határozatot hozta:
207/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy „A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a
megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés végrehajtása tárgyában” című sürgősségi indítványt 9. sorszámmal napirendre tűzi.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

2
Szabó Róbert
Kérte, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés 10. napirendként „Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítására” című sürgősségi indítványt tárgyalja meg.
Megállapította, hogy a közgyűlés 6 igen, 8 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
208/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy a „Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítására” című sürgősségi indítványt nem tűzi napirendre.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Szabó Róbert
Kérte, szavazzanak a napirend egészéről, amely a meghívó szerinti 1-8. napirendből, 9. napirendként – előzetes bizottsági véleményezés nélkül – tárgyalandó előzőekben elfogadott sürgősségi indítványból és a meghívóban 9. napirendként szereplő előterjesztés 10. napirendként,
zárt ülés keretében történő megtárgyalásából áll.
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
módosított napirendet az alábbiak szerint elfogadta, a sürgősségi indítványt pedig bizottsági
véleményezés nélkül tűzte napirendre.
NAPIREND ELŐTT
Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 23. §)
NAPIREND
I.

Előterjesztés

1.

Elnöki jelentés
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG
II.

S

II.

Személyi rész

2.

Javaslat a Hatvan-TISZK Kft. további működtetésével kapcsolatos személyi döntés
meghozatalára
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
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III. Rendelettervezet
3.

Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995.
(XII. 15.) HMÖ rendelet módosítására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
RENDELET - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

IV. Előterjesztések
4.

Javaslat a Gyöngyös-TISZK Kft. társasági szerződésének módosítására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

5.

Javaslat a „Markhot Ferenc Kórház támogatására” Alapítvány Alapító Okiratának
módosítására
Előadó: Tóth Csaba
Humán Erőforrás Bizottság Elnöke
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

6.

Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. I-III. negyedévi
gazdálkodásáról
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

6/a. Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2011.
I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló vizsgálatáról
Előadó: Vitéz Zsolt
Vezető könyvvizsgáló
TUDOMÁSULVÉTEL
7.

Javaslat egyes hatvani intézmények további működtetésével kapcsolatban
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG
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V.

Tájékoztató

8.

Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Oroján Sándor
Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága Elnöke
Tóth Csaba
Humán Erőforrás Bizottság Elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

9.

Sürgősségi indítvány a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek
átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés
végrehajtása tárgyában
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

VI.

Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §)

VII. Kérdések (SZMSZ 40. §)
VIII. Bejelentések (SZMSZ 41. §)
IX.

Zárt ülés

10.

Javaslat közalkalmazotti jogviszonyban történő továbbfoglalkoztatásra
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Szabó Róbert
Tájékoztatta a képviselőket, hogy lehetőségük van közvetlenül kérdést intézni Dr. Ormossy
Attila főkapitány úrhoz. Kérdés nem volt, a részvételt megköszönte.
1. napirend
Elnöki jelentés
Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról ad jelentést, továbbá tájékoztatta a közgyűlést az októberi ülés óta tett
fontosabb elnöki intézkedésekről és az átruházott elnöki hatáskörben hozott döntésekről. Az
elnöki jelentés az SZMSZ-ben meghatározott kötelező tartalmi elemeken túl, Szabó Gyula
képviselő úr októberi közgyűlésen elhangzott felvetését méltányolva, tartalmazza a megyei
önkormányzati intézmények átadásával kapcsolatos eljárásról szóló tájékoztatót is. Az átadási
folyamat lényeges mozzanata volt az elnöki jelentés postázását követően a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény Magyar Közlönyben történő kihirdetése. A törvény több része lép hatályba, egyes rendelkezései
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már hatályosak, döntő részük 2012. január 1-jén lép életbe. A törvény 2011. november 26-án
hatályba lépett 2. § (3) bekezdésének 2. mondata alapján a Heves Megyei Önkormányzattal
szembeni adósságrendezési eljárás a törvény hatálybalépésével a törvény erejénél fogva megszűnt. A törvény végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet napokon belül meg fog jelenni
a Magyar Közlönyben. Az átadást szabályozó jogszabályok több határidős feladatot határoznak meg a megyei önkormányzatok számára, ezért a december 16-ára tervezett soron következő közgyűlés előtt soron kívüli ülést fog összehívni, melynek napirendi pontjai között a
költségvetési rendelet módosítása, továbbá a folyószámlahitel átalakítása is szerepelni fog.
Szűcsné Major Ildikó
Nehezményezte, hogy a november 8-án elnök úrnak küldött levelére nem kapott választ. A
levélben írt arról, hogy a József Attila Szakközépiskolában elszaporodtak a bűncselekmények
és egy kamerarendszer felállítását szorgalmazta. Ennek segítségével nemcsak felderíthetőek
lennének a bűncselekmények, de meg is lehetne előzni azokat. Az elnök úr azt nyilatkozta,
hogy a Jobbiktól nem vár semmit, rendszeresen nem készülnek és bagatell kérdésekkel hátráltatják a közgyűlés munkáját. Valószínűleg ezt a megkeresést is bagatellnek értékelte az elnök
úr, ezért nem válaszolt. Elnök úr székfoglalójában egyik követendő értékként az alázatot jelölte meg. Megkérte, hogy gyakorolja is azt. Felháborítónak tartotta, hogy egy képviselői megkeresést semmibe vett. Sajnálatos, hogy a Jobbik által benyújtott sürgősségi indítványt leszavazta a Fidesz, holott nem kevesebb, mint a megyei intézmények fennmaradásáról volna szó.
Az indítvánnyal meg lehetett volna menteni a megyei vagyont, illetve a megyei közgyűlés
demokratikus intézményét.
Szabó Róbert
Emlékeztetett, hogy a sürgősségi indítvány napirendre vételével kapcsolatban az SZMSZ vita
nélküli szavazást ír elő. Valóban elhangzott részéről, hogy a Jobbiktól sok esetben megalapozatlan kérések, levelek vagy sürgősségi indítványok érkeznek hozzá. Ez a jelen esetben is így
van. A benyújtott javaslat jogi szempontból kifogástalan, viszont az indítványban jelzett vagyonelemmel nem rendelkezik az önkormányzat. A József Attila Szakközépiskolával kapcsolatban elmondta, hogy valóban számos diáknál tapasztalható magatartásbeli probléma, ami
feszültséget okoz. A képviselő asszony által javasolt eszközrendszer telepítése nehezen kivitelezhető, mert személyiségi jogokat sértene a megvalósítás. A levélben a beruházás forrásaként
a közoktatási alapítvány megszűnéséből származó bevétel lett megjelölve. Ebből az összegből
viszont a szalaparti intézményben egy informatikai termet szeretne létesíteni az önkormányzat.
Szabó Gyula
Megköszönte, hogy az elnök úr figyelembe vette korábbi kérését, mely szerint kapjanak tartalmasabb tájékoztatást a képviselők az elnöki tevékenységről. Valóban értesültek a tényekről,
de nincs információ arról, hogy milyen megoldandó problémák vetődnek fel az átadandó intézményeknél.
Szabó Róbert
A konszolidációs törvény kihirdetésre került, ezzel az átadás-átvétel politikai és jogi része is
tisztázott. Számos adminisztrációs feladat, kérdés merül fel ekkora intézménytömeg átadásakor, melyek megoldásával az átadás-átvétellel foglalkozó bizottság foglalkozik. Az átadásátvétellel kapcsolatos megállapodások előkészítése folyamatban van. Ezt a folyamatot a törvény egyértelműen szabályozza. Az átadás technikai időpontja 2012. január 1-jében lett megjelölve, a végleges feladatmegoldásig viszont még több hónapig együtt kell működnie átadónak és átvevőnek egyaránt.
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Fekete László
Elnök úr az előző közgyűlésen azt ígérte, hogy tájékoztatja a közgyűlési tagokat a megyei
rendezvényekről. Eddig ilyen értesítést nem kaptak a képviselők.
Szabó Róbert
A rendezvények sok esetben nem megyei rendezvények, meghívottként vesz részt vagy mond
köszöntőt ezeken az alkalmakon. Tisztázni kellene, hogy mely körről kér értesítést a képviselő úr. Kérte, hogy a kabinetvezető úrral egyeztessen Fekete László úr a közgyűlés után.
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
209/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja, a Heves
Megyei Közgyűlés Elnöke által átruházott hatáskörben hozott 18 db személyi térítési díjat
megállapító határozatot és a fontosabb elnöki feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Szabó Róbert
2. napirend
Javaslat a Hatvan-TISZK Kft. további működtetésével kapcsolatos személyi döntés
meghozatalára
A Hatvan-TISZK Kft. ügyvezetője Szalánczi Zoltán tisztségéről lemondott. Hatvan Város
Önkormányzata, mint a kft. tulajdonosi körének tagja, az ügyvezetői tisztség betöltésére Kollár Edinát javasolta. Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja értelmében a megyei közgyűlés a
kinevezéseket zárt ülés keretében tárgyalja, amennyiben az érintettek a nyilvános üléshez nem
járulnak hozzá. Szalánczi Zoltán és Kollár Edina az előterjesztés nyilvános tárgyalásához
hozzájárult. Indítványozta, hogy a közgyűlés a határozati javaslat elfogadásával hatalmazza
fel arra, hogy a kft. taggyűlésén Szalánczi Zoltán lemondásának elfogadásához és Kollár Edina megválasztásához a Heves Megyei Önkormányzat tag nevében támogató szavazatot adjon.
Az előterjesztés az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság általi támogatottságát tartalmazza. A
közgyűlési postázást követően az előterjesztést tárgyalta a Humán Erőforrás Bizottság is.
Tóth Csaba
A Humán Erőforrás Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Szabó Róbert
Az Ötv. 10. § (1) bekezdés b) pontja és 15. § (1) bekezdése alapján az ügyvezetői személyi
kérdésről a megyei közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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210/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozat
1. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Közgyűlés Elnökét arra, hogy a
Heves Megyei Önkormányzat, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-028738, székhely:
3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja a Hatvan-TISZK Kft. taggyűlésén Szalánczi Zoltán – 3000
Hatvan, Tüzér u. 6. szám alatti lakos ügyvezető 2011. november 14. napján kelt ügyvezetői
tisztségről történő lemondását elfogadja.
2. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Közgyűlés Elnökét arra, hogy a
Heves Megyei Önkormányzat, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-028738, székhely:
3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja a Hatvan-TISZK Kft. vezető tisztségviselő megválasztásának tárgyában összehívandó taggyűlésén a társaság ügyvezetőjének Kollár Edina – 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 98. szám alatti lakost jelölje, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelölt
megválasztása tárgyában, valamint az ezzel kapcsolatos Társasági szerződés módosítással
kapcsolatban támogatólag szavazzon.
3. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Közgyűlés Elnökét arra, hogy a
fenti határozatoknak megfelelően a módosítással kapcsolatos okiratokat, jegyzőkönyveket és
cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratokat aláírja.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Értelem szerint

Szabó Róbert
3. napirend
Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995.
(XII. 15.) HMÖ rendelet módosítására
Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §
f) pontja alapján a megyei önkormányzat hatáskörébe tartozik a kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjának megállapítása Heves megye közigazgatási területére. Az előterjesztés a 2012.
évi díjtételek tekintetében mind a kéményvizsgálói területen, mind a kéményseprő területen
átlagosan 4,2%-os díjtétel emelésre irányul. Indítványozta, hogy a 2012. január 01. napján
hatályba lépő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény alapján az önkormányzati rendelet hatalmazza fel a HM Tűzkév Kft.-t a
kéményseprő-ipari közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonos magánszemélyek személyes
adatának kezelésére. A javaslat az előterjesztés közgyűlési bizottsági támogatottságát tartalmazza.
A megyei önkormányzat és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti Egyeztető Bizottság 2011. november 11-i ülésén tárgyalta az előterjesztést és a 4,2%-os díjemelési javaslatot támogatta. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése 2011. november 24-i
ülésén az előterjesztéssel azonos tartalmú, 4,2%-os díjemelésről szóló rendeletmódosítást fogadott el.
Fekete László
Az átadás-átvétel után kihez tartozik a díjak megállapítása?
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Dr. Barta Viktor
Elmondta, hogy ezt a feladatot, illetve hatósági jogkört a megyei önkormányzat és a kormányhivatal közötti átadás-átvételi folyamat nem érinti, pusztán egy árhatósági jogkörről van
szó. A jelenlegi információk szerint újraszabályozásra kerül, nem biztos, hogy 2012-ben a
megyei közgyűlés hatáskörébe tartozik, elképzelhető, hogy a Belügyminisztérium katasztrófavédelmi vonalán marad egyfajta árhatósági jogkör.
Szűcsné Major Ildikó
A díjemeléssel kapcsolatban elmondta, hogy a javaslatot nem támogatja. Nemcsak képviselőként, hanem fogyasztóként is sokallja már az eddigi éves díjat is. Az ország és az átlagember
eljutott a tűréshatár végső szintjére, több terhet nem tud elviselni. Bizonyára megalapozott a
kérés az emelésre, de tudomásul kell venni, hogy a fogyasztók egy fillérrel sem tudnak havi
szinten többet kiszorítani magukból.
Marosvölgyi György
A kéményseprő tevékenységet szabályozó jogszabályok a közeljövőben változni fognak. Az
erről szóló törvényben kerül kijelölésre, hogy hová fog tartozni pontosan a kéményseprés és
várhatóan 2013-ban hatályosul. A változás fő irányait illetően elmondta, hogy a méréstechnikai tevékenység előtérbe kerül, valamennyi tüzelőhelynél kötelező mérést kell végezni, dokumentálni kell, a lakosnak pedig át kell adni a mérés eredményét. A cél a tüzelés minőségének ellenőrzése, és az, hogy a hatásfokmérésen keresztül beszabályozással a lakosok energiát
takarítsanak meg. Új feladat lesz a többszintes lakások esetében a szellőzőkémények ellenőrzése, tisztítása és karbantartása. A feladatok ellátásához fel kell készülni a műszerpark fejlesztésére, a szakemberek képzésére, továbbképzésére, az informatikai háttér kialakítására. Az
eredeti előterjesztésben 5% emelést javasolt a kéményseprő vállalat, majd az egyeztetések
során alakult ki a 4,2%, mely megalapozott mértékű növekedés.
Fekete László
A bizottsági tagok a hivatal részéről azt a tájékoztatást kapták, hogy a kéményseprő-ipari
szolgáltatás a megyénél marad. Miért 4,2%-os lesz az emelés, hiszen az inflációs előrejelzés
nem annyi. Szerinte a szakági inflációs előrejelzés mértékével kellene emelni a szolgáltatás
díját. Úgy vélte, amikor az állam átveszi, onnantól kezdve ahhoz mérten emeli, ahogyan emeli
az önkormányzat, amikor plusz szolgáltatások jönnek. Javasolta, hogy az égés minőségének a
mérése mellett a gáz minőségének a mérésére is kerüljön sor. Az önkormányzatnak erre az
egy hónapra nem kellene állást foglalnia az emelés mértékéről, átszervezés után az úgyis bekövetkezik valamilyen szinten.
Szabó Róbert
A hivatal dolgozói jól tájékoztatták a képviselő urat. A főjegyző úr is azt mondta, hogy a rendeletalkotási tevékenység nem képezi az átadás-átvétel részét. Az emelés mértékéről a megyei
és a városi önkormányzat tárgyalt, igyekeztek a lehetőségekhez képest leginkább képviselni a
lakosság érdekeit.
Bolyki András
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság ülésén kiosztásra került a Heves Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség véleményezése, melyben nem támogatták a díjemelést.
Szabó Róbert
A közgyűlésnek a rendelet módosításáról az Ötv. 10. § (1) bekezdés a) pontja és 15. § (1) bekezdése alapján minősített többséggel kell döntenie.
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Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 9 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás
mellett a következő rendeletet alkotta:
Heves Megyei Önkormányzat
19/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a kéményseprő- ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
16/1995. (XII. 15.) HMÖ rendelet módosításáról
1. §
A 16/1995. (XII. 15.) HMÖ rendelet (továbbiakban: R.) kiegészül az alábbi 9/A. §-sal:
„Adatkezelés
(1995. évi XLII. tv. 2. § c) pont,
2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bekezdés b) pont)
9/A. §
(1) A 3. §-ban meghatározott közszolgáltató a kötelező közszolgáltatások igénybevételének, a
közszolgáltatások ellenértéke behajtásának biztosítása érdekében és szabálysértési eljárás
kezdeményezéséhez kezelheti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott személyes adatokat.
(2) A közszolgáltató a személyes adatok kezelése során megismerheti a kötelező szolgáltatást
igénybe vevő ingatlan tulajdonos, használó családi és utónevét, lakóhely és tartózkodási hely
címét, továbbá amennyiben a tulajdonos, használó azt részére átadta, e-mail címét, telefonszámát.
(3) Személyes adat csak az (1) bekezdésben meghatározott célból és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben a 3. §-ban meghatározott időtartam lejártáig kezelhető.
(4) Az adatkezelő köteles a személyes adatokat olyan módon tárolni, hogy azok védve legyenek a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A védelmet mind a papír alapú,
mind az informatikai eszközökön tárolt adatok esetében biztosítani kell.”
2. §
Az R. 1. 2. és 3. számú melléklete helyébe, ennek a rendeletnek az 1., 2. és 3. számú melléklete lép.
3. §
Ez a rendelet 2012. január 01. napján lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője
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1. sz. melléklet

A kötelez kéményvizsgálat 2012. évi díjtételei

Nettó alapösszeg
Ft
Használatbavételi kéményvizsgálat **
Gravitációs kémény
vegyestüzelés egyedi
vegyestüzelés gy jt ,mellékcsatornás gy jt
vegyestüzelés központi
gáztüzelés egyedi
gáztüzelés gy jt ,mellékcsatornás gy jt
gáztüzelés központi
60-140 KW
140 KW felett
Mesterséges égéstermék elvezetés
egyedi
gy jt
központi 60-140 KW
140 KW felett
Gázmotorok

Áfa
27%

Bruttó díjtétel
Ft

5 228
8 043
19 417
5 976
8 626
10 772
22 055

1 412
2 172
5 243
1 614
2 329
2 908
5 955

6 640
10 215
24 660
7 590
10 955
13 680
28 010

14 390
34 614
12 941
27 264
41 398

3 885
9 346
3 494
7 361
11 177

18 275
43 960
16 435
34 625
52 575

** Kiszállási díj terheli
Jogszabályi változás esetén, a mindenkori ÁFA tv.-nek megfelel ÁFA mérték alapján változhatnak
a bruttó díjtételek.
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2. sz. melléklet

A kötelez kéménysepr i közszolgáltatás 2012. évi díjtételei
Kéménytipus

Szolgáltatás és éves gyakoriság

I. Egyedi kémény
szilárd és olajtüzelés
tisztítás évente kétszer
gáztüzelés
tisztítás évente egyszer
tartalék
tisztítás évente egyszer
II. Gy jt kémény
Egyesített falú
szilárd és olajtüzelés
tisztítás évente kétszer
gáztüzelés
tisztítás évente egyszer
tartalék
tisztítás évente egyszer
Mellékcsatornás
szilárd és olajtüzelés
tisztítás évente kétszer
gáztüzelés
tisztítás évente egyszer
tartalék
tisztítás évente egyszer
III. Központi kémény
<(64*64)
szilárd és olajtüzelés
tisztítás évente négyszer
gáztüzelés
tisztítás évente egyszer
tartalék
tisztítás évente egyszer
>(64*64)
szilárd és olajtüzelés
tisztítás évente négyszer
gáztüzelés
tisztítás évente egyszer
tartalék
tisztítás évente egyszer
Mesterséges égéstermék elvezetés kémény
egyedi
tisztítás évente egyszer
gy jt
tisztítás évente egyszer
központi 60-140 KW
tisztítás évente egyszer
140 KW felett
tisztítás évente egyszer
Id szakos tartózkodás céljára szolgáló
egyedi kémény
szilárd és olajtüzelés
tisztítás négyévenként
gáztüzelés
tisztítás évente egyszer
tartalék
tisztítás négyévenként

Nettó alap
összeg

Áfa
27%

Bruttó díjtétel
Ft

m sz. fel.vizsg. négyévenként
m sz. fel.vizsg. négyévenként
m sz. fel.vizsg. négyévenként

2 402
1 654
1 205

648
446
325

3 050
2 100
1 530

m sz. fel.vizsg. négyévenként
m sz. fel.vizsg. négyévenként
m sz. fel.vizsg. négyévenként

4 142
2 933
1 862

1 118
792
503

5 260
3 725
2 365

m sz. fel.vizsg. négyévenként
m sz. fel.vizsg. négyévenként
m sz. fel.vizsg. négyévenként

7 976
6 406
4 532

2 154
1 729
1 223

10 130
8 135
5 755

m sz. fel.vizsg. négyévenként
m sz. fel.vizsg. négyévenként
m sz. fel.vizsg. négyévenként

20 212
6 083
4 126

5 458
1 642
1 114

25 670
7 725
5 240

müsz.fel.vizsg. négyévenként
müsz.fel.vizsg. négyévenként
müsz.fel.vizsg. négyévenként

22 937
23 106
3 689

6 193
6 239
996

29 130
29 345
4 685

m
m
m
m

sz.fel.vizsg.évente egyszer
sz.fel.vizsg.évente egyszer
sz.fel.vizsg.évente egyszer
sz.fel.vizsg.évente egyszer

4 831
17 882
16 177
34 618

1 304
4 828
4 368
9 347

6 135
22 710
20 545
43 965

m sz. fel.vizsg. négyévenként
m sz. fel.vizsg. négyévenként
m sz. fel.vizsg. négyévenként

2 402
1 654
1 205

648
446
325

3 050
2 100
1 530

** Kiszállási díj terheli
Jogszabályi változás esetén a mindenkori ÁFA tv.-nek megfelel ÁFA mérték alapján változhatnak a bruttó díjtételek.

**
**
**
**
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3.sz. melléklet

HM TÜZKÉV KFT. ÁLTAL 2012. ÉVRE A KÖTELEZ KÉMÉNYSEPR -IPARI
KÖZSZOLGÁLTATÁSRA ALKALMAZOTT KISZÁLLÁSI DÍJAK
I. körzet
II. körzet
III. körzet
IV. körzet

827,-Ft/cím + ÁFA
1.102,-Ft/cím + ÁFA
2.201,-Ft/cím + ÁFA
3.303,-Ft/cím + ÁFA

I. körzet Eger, Gyöngyös ( Mátrafüred, Sástó, Mátraháza, Kékestet ), Hatvan, Kerekharaszt, Heves
II. körzet
Andornaktálya
Ostoros
Egerszalók
Egerbakta
Fels tárkány
Abasár
Halmajugra
Gyöngyöshalász
Vámosgyörk
Atkár
Nagyréde
Gyöngyössolymos
Gyöngyösoroszi
Pálosvörösmart
Gyöngyöstarján
Boldog
L rinci
Hort
Átány
Hevesvezekény
Tenk
Boconád
Selyp

III. körzet
Noszvaj
Erd telek
Maklár
Dormánd
Nagytálya
Beseny telek
Novaj
Kál
Szarvask
Tarnabod
Egerszólát
Tarnaméra
Demjén
Tarnazsadány
Kerecsend
Zaránk
Verpelét
Füzesabony
Sirok
Szihalom
Bátor
Galyatet
Mónosbél
Sirok-k kútpuszta
Visonta
Nagykökényes
Detk
Zagyvaszántó
Ludas
Apc
Markaz
Ecséd
Domoszló
Csány
Karácsond
Pet fibánya
Adács
Heréd
Mátraszentimre
Tarnaszentmiklós
Mátraszentistván
Pély
Mátraszentlászló
Nagyfüged
Gyöngyöspata
Köml

IV. körzet
.
Tarnaszentmária
Parád
Feldebr
Parádfürd
Aldebr
Bodony
Recsk
Parádsasvár
Szajla
Mátraballa
Terpes
Pétervására
Mátraderecske
Ivád
Bükkszék
Kisfüzes
Egerbocs
Fedémes
Hevesaranyos
Erd kövesd
Tarnalelesz
Váraszó
Szúcs
Nagyvisnyó
Egercsehi
Istenmezeje
Bükkszenterzsébet Sarud
Szentdomonkos
Újl rincfalva
Bélapátfalva
Poroszló
Szilvásvárad
Szederkénypuszta
Balaton
Kompolt
Bükkszentmárton
Erk
Mikófalva
Tarnaörs
Bekölce
Visznek
Kisnána
Mez szemere
Vécs
Egerfarmos
Rózsaszentmárton
Nagyút
Szücsi
Tófalu
Kisköre
Mez tárkány
Tiszanána
Kápolna
Szúcs-Bányatelep

Megjegyzés: A kiszállási díjak változtatására jogszabályváltozás, vagy nagyobb arányú üzemanyag ár változás
esetén kerül sor. A kiszállási díjak mellé rendelt Áfa kulcs megegyezik a tevékenység Áfa kulcsával.
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Szabó Róbert
4. napirend
Javaslat a Gyöngyös-TISZK Kft. társasági szerződésének módosítására
A Gyöngyös-TISZK Kft. tulajdonosai megállapodtak abban, hogy a felügyelő bizottság létszámát háromról hat főre emelik. Ennek megfelelően mindegyik tulajdonostárs két-két felügyelő bizottsági tag delegálására válik jogosulttá. A felügyelő bizottságban jelenleg három tag
helye betöltött, a társasági szerződés módosításával három új tag kijelölésére kerülhet sor. A
Heves Megyei Önkormányzat az Egri Főegyházmegyével kötött megállapodása alapján a Dr.
Ördög István képviselő úr által betöltött pozíció melletti felügyelő bizottsági tagságra a főegyházmegye által javasolt Tolmayerné Borbély Zsuzsannát köteles delegálni. Az előterjesztés tartalmazza a felügyelő bizottságra jelölt személyek adatait és szakmai önéletrajzát.
Javasolta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés mellékletét képező társasági szerződésmódosítás támogatásáról és hatalmazza fel arra, hogy a kft. taggyűlésén a társasági szerződés
módosításához támogató szavazatot adjon. Az előterjesztés az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság általi támogatottságát tartalmazza. A közgyűlési postázást követően tárgyalta a javaslatot
a Humán Erőforrás Bizottság.
Tóth Csaba
A Humán Erőforrás Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Szabó Gyula
Az előző közgyűlésen megkérdezte, van-e akadálya annak, hogy Gyöngyös Város Önkormányzata, aki bizonyos értelemben tulajdonosi jogokat gyakorol némelyik intézmény fölött,
részt vehetne-e a felügyelő bizottságban. Történt kezdeményezés Gyöngyös részéről ezzel
kapcsolatban?
Szabó Róbert
Nincs tudomása arról, hogy érkezett volna kérés a gyöngyösiektől.
A közgyűlésnek az előterjesztésről az Ötv. 10. § (1) bekezdés g) pontja és 15. § (1) bekezdése, továbbá az SZMSZ 37. § g) pontja alapján minősített többséggel kell döntenie.
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
211/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozat
1. A Heves Megyei Közgyűlés kezdeményezi a Gyöngyös-TISZK Szakképzés-szervezési
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági Szerződésének
módosítását oly módon, hogy abban változzon:
A felügyelő bizottság hat tagból áll, megbízatásuk határozott időre, öt évre szól.
A felügyelő bizottságba delegált személyek neve:
Név:
Anyja neve:
Lakcím:

Tolmayerné Borbély Zsuzsanna
Szanyiszló Mária Borbála
3200 Gyöngyös, Diósmalom út 35.
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A megbízatás kezdő időpontja:
A megbízatás lejárta:

2011.
2016.

Név:
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízatás kezdő időpontja:
A megbízatás lejárta:

Benus Ferenc
Ficsór Mária
3200 Gyöngyös, Városkert u.7. 1/1. sz.
2011.
2016.

Név:
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízatás kezdő időpontja:
A megbízatás lejárta:

Borbély Patrícia
Novák Zsuzsanna Katalin
3200 Gyöngyös, Kőrösi Cs. S. u. 9.sz.
2011.
2016.

Minden más vonatkozásban a Társasági Szerződés jelenleg érvényes szövege maradjon hatályban.
2. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Közgyűlés Elnökét arra, hogy a
Gyöngyös-TISZK Kft. Társasági szerződésének melléklet szerinti módosításához a taggyűlésen támogató szavazatát adja.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Értelem szerint

Szabó Róbert
5. napirend
Javaslat a „Markhot Ferenc Kórház támogatására” Alapítvány Alapító Okiratának
módosítására
Az alapítvány kuratóriumának tagjai kezdeményezték az alapítónál az Alapító Okirat módosítását. Javaslatuk az volt, hogy az alapítvány önálló egyszemélyi képviseletére, az alapítvány
nevében történő aláírásra, valamint a bankszámla feletti rendelkezésre és utalványozásra a
korábbi gyakorlattól eltérően ne a kuratórium egy nevesített tagja, hanem a kuratórium elnöke
legyen jogosult. Az előterjesztés a kuratórium tagjainak javaslatát támogatva az Alapító Okirat VI. pontja utolsó bekezdésének módosítására irányul. Az előterjesztés az Ügyrendi és
Kisebbségi Bizottság általi támogatottságát tartalmazza. A napirend előterjesztője Tóth Csaba
úr, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke.
Tóth Csaba
Szóbeli kiegészítést nem tett. Tájékoztatott, hogy a Humán Erőforrás Bizottság egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Szabó Róbert
Az előterjesztésről az Ötv. 10. § (1) bekezdés g) pontja, és az Ötv. 15. § (1) bekezdése értelmében minősített többséggel kell dönteni.
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Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
212/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozat
1. A Heves Megyei Közgyűlés a „Markhot Ferenc Kórház támogatására” Alapítvány alapítója
jóváhagyja az előterjesztést mellékletét képező Alapító Okirat módosítását.
2. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét arra, hogy a módosított és egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírja.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Értelem szerint

Szabó Róbert
6. napirend
Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. I-III. negyedévi
gazdálkodásáról
6/a. Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei
2011. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló vizsgálatáról
Az önkormányzat I-III. negyedévi beszámoló előterjesztésével jogszabályi kötelezettségnek
tesz eleget. A május 19-től folyó adósságrendezési eljárás nem zárult le a beszámolási időszak
végéig, azaz szeptember 30-ig, ez tükröződik a számszaki adatokban is. Az önkormányzat és
intézményei bevételeinek három negyedéves teljesítése 73,4%, míg a kiadások teljesítése 86,2
%. A függő kiadási tételek között szerepel az adósságrendezési eljárás megindítását követően
a számlavezető pénzintézet által technikai számlára átvezetett 1 milliárd 432 millió Ft. Ebből
az összegből 1 milliárd 254 millió Ft a kötvényből még fel nem használt rész a kamatokkal
együtt, míg 178 millió Ft a munkabérhitel törlesztésére átvezetett június havi illetékbevétel és
állami támogatás együttes összege. E nélkül a technikai átvezetés nélkül a kiadások tényleges
felhasználása már összhangban van a bevételekkel, 68,4 %-os. Az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámoló elkészítésével egyidejűleg minden évben áttekintésre kerülnek az év
hátralévő részére várható bevételi és kiadási teljesítési adatok. Ennek keretében jeleztek az
intézmények működtetési gondokat, amely igényeket az önkormányzat teljes körűen felülvizsgálta és 4 intézmény részére 29,5 millió Ft összegben tesz javaslatot pótelőirányzat engedélyezésre. A 2011. évi költségvetés bevételnövelési és kiadáscsökkentési intézkedési terv
végrehajtásának helyzetét az 5. számú mellékleten mutatja be az előterjesztés. Az intézkedések számszerűsített kihatása közel 267 millió Ft a III. negyedévben, míg az I-III. negyedévben
összesen 667 millió Ft. Az intézkedési tervben meghatározott feladatok és intézkedések következetes alkalmazására az utolsó negyedévben is szükség lesz. Több folyamatban lévő feladat végrehajtásának hatása csak ebben az időszakban számszerűsíthető pontosabban. Független könyvvizsgálói jelentés is készült az I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolóhoz, kérte ezzel együtt kezeljék az előterjesztést.
Az indítványt a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag, az Ügyrendi
és Kisebbségi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a Humán Erőforrás Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek
Bizottsága a közgyűlés ülése előtt tárgyalt az előterjesztésről.
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Oroján Sándor
A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága az előterjesztést egyhangúlag támogatta.
Szabó Róbert
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, hogy a könyvvizsgálói jelentés tudomásulvétele mellett
szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés a könyvvizsgálói jelentés tudomásulvétele mellett 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
213/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozat
1. Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a megyei önkormányzat és intézményei 2011. IIII. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentését, valamint a költségvetési hiány
csökkentése érdekében tett bevételnövelő, kiadáscsökkentő intézkedésekről szóló tájékoztatót és azt elfogadja.
2. Heves Megye Közgyűlése az intézményi működési gondok megoldására az alábbi pótelőirányzatokat engedélyezi egyszeri jelleggel az érintett intézmények 2011. évi költségvetésébe:
SorIntézmény neve
szám
1
Arany János Általános Iskola és Szakiskola
Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Mód2
szertani Intézmény
Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai
3
Módszertani Intézmény
4
Szent Kamill Idősek Otthona Hatvan
Összesen

PótelőirányFelhasználás célja
zat
1 100
vásárolt élelmezés
20 674
3 330
4 406
29 510

bér, járulék
vásárolt élelmezés,
energia
energia, ÁFA

Egyidejűleg a költségvetés általános tartalékából 9.510 ezer Ft-ot és a céltartalékából
20.000 ezer Ft-ot zárol a közgyűlés.
Az előirányzat-változásokat a költségvetési rendelet következő módosításánál kell átvezetni.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Az érintett intézmények vezetői
Azonnal

3. Egyidejűleg felhatalmazza a közgyűlés elnökét és a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi
Ügyek Bizottságot, hogy év végi likviditási problémák esetén rendkívül indokolt esetben a
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jóváhagyott támogatási előirányzattól intézményi írásbeli kérelem alapján eltérést engedélyezzen a költségvetési rendelet keretein belül.
Felelős:

Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Heves Megyei Közgyűlés
Megyei Fejlesztési és Nemzetközi
Ügyek Bizottsága
2011. december 31.

Szabó Róbert
7. napirend
Javaslat egyes hatvani intézmények további működtetésével kapcsolatban
Hatvan Város Önkormányzatának vezetése kifejezte szándékát, hogy a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény fenntartói jogát és vagyonelemeit, a Kocsis Albert Zeneiskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartói jogát és vagyonelemeit, továbbá a Lesznai
Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola fenntartói jogát és
vagyonelemeit a Heves Megyei Önkormányzattól a megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően szeretné átvenni. Az előterjesztést
a muzeális gyűjtemény és a zeneiskola tekintetében tárgyalta az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság. A harmadik intézmény a bizottsági tárgyalást követően épült be a javaslatba, de annak jogi alapjait nem érintette. Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság előterjesztésbe foglalt
döntése ezért a teljes napirend törvényességi támogatásának minősíthető. A Humán Erőforrás
Bizottság a közgyűlési postázást követően ülésezett.
Tóth Csaba
A Humán Erőforrás Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Szabó Róbert
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
214/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozat
1. A Heves Megyei Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény fenntartói jogát és vagyonelemeit Hatvan Város Önkormányzata a megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően
átvehesse. Amennyiben Hatvan Város Önkormányzata a Kormányhivatalnál, vagy párhuzamosan a Heves Megyei Önkormányzatnál kezdeményezi az átvételt, a közgyűlés hatalmazza fel elnökét az egyeztetéseken való részvételre.
2. A Heves Megyei Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény fenntartói jogát és vagyonelemeit Hatvan Város Önkormányzata a megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően átvehesse. Amennyiben Hatvan Város Önkormányzata a Kormányhivatalnál, vagy párhuzamosan a Heves Megyei Önkormányzatnál kezdeményezi az átvételt, a
közgyűlés hatalmazza fel elnökét az egyeztetéseken való részvételre.
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3. A Heves Megyei Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola fenntartói jogát és vagyonelemeit Hatvan Város
Önkormányzata a megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló törvényben foglalt
rendelkezéseknek megfelelően átvehesse. Amennyiben Hatvan Város Önkormányzata a
Kormányhivatalnál, vagy párhuzamosan a Heves Megyei Önkormányzatnál kezdeményezi
az átvételt, a közgyűlés hatalmazza fel elnökét az egyeztetéseken való részvételre.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Értelem szerint

Szabó Róbert
8. 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.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte a képviselőket, hogy vegyék tudomásul a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága tájékoztatóját. Megállapította, hogy a közgyűlés a
bizottsági tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.
Kérte a képviselőket, hogy vegyék tudomásul a Humán Erőforrás Bizottság tájékoztatóját.
Megállapította, hogy a közgyűlés a bizottsági tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.
November 24-én ülésezett az Előző Ciklus Tisztázatlan Ügyeit Vizsgáló Eseti Bizottság.
Sveiczer Sándor Péter
A bizottság ülésén másodízben vizsgálta az idegen ingatlanokon történt beruházásokat a Mátra Múzeummal kapcsolatban. Meghallgatásra, dokumentációk bekérésére került sor. Szó volt
a Buttler-ház Kft.-vel kapcsolatos beruházásról is. A bizottság a tulajdonos felé javasolja a
polgári peres eljárás megvizsgálását.
Szabó Róbert
9. napirend
Sürgősségi indítvány a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek
átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés végrehajtása tárgyában
A konszolidációs törvény 2. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény alapján létrejött társulási megállapodást
a megyei önkormányzat köteles az év utolsó napjával felmondani. A felmondás során a társulási törvény 4. § (2) bekezdését nem kell figyelembe venni, így a felmondásról szóló döntést
sem kell legalább három hónappal korábban meghozni és a társulás tagjaival közölni. A társulás tagjai és a megyei önkormányzat a megyei önkormányzatnak a társulásba bevitt vagyoná-
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ról kötelesek az év utolsó napjával elszámolni. A megyei önkormányzatnak Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzatával a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárra, valamint Hatvan
Város Önkormányzatával a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
és a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tekintetében van
intézményfenntartási, -irányítási társulási megállapodása.
Kezdeményezte, hogy az önkormányzati társulási megállapodásoknak ne csak a felmondására, hanem azok közös megegyezéssel történő megszüntetésére is hatalmazza fel a közgyűlés.
A megyei önkormányzat a társulásokba vagyont nem vitt be.
A közgyűlésnek az előterjesztésről az Ötv. 10. § (1) bekezdés e) pontja és a 15. § (1) bekezdése alapján minősített többséggel kell döntenie.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 8 igen, 1
nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
215/2011. (XI. 30.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés végrehajtása
céljából az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésével a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár, valamint a Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületével a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és a Damjanich János Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium közös fenntartása tárgyában kötött Társulási megállapodásokat az év
utolsó napjával, azaz 2011. december 31. napjával meg kívánja szüntetni.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a társulási szerződések megszüntetése tárgyában
mind a közös megegyezés, mind a 2011. évi CLIV. törvény 2. § (6) bekezdésében biztosított
felmondás lehetőségével élve járjon el az érintett önkormányzatoknál. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy - amennyiben az a közgyűlés hatáskörébe tartozó további döntés meghozatalát nem igényli - a társulási megállapodások közös megegyezéssel történő megszüntetését
aláírja, vagy a felmondást az érintett önkormányzatokkal közölje.
Felelős:

Határidő:
Szabó Róbert
X.

Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §)

XI.

Kérdések (SZMSZ 40. §)

XII. Bejelentések (SZMSZ 41. §)
XIII. Zárt ülés

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője
2011. december 31.
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10. napirend
Javaslat közalkalmazotti jogviszonyban történő továbbfoglalkoztatásra
Tájékoztatott, hogy a napirenddel érintett Hajdúné Farkas Ildikó kérésére zárt ülés keretében
tárgyalnak a képviselők a javaslatról.
Az SZMSZ 13. § (3) bekezdése értelmében a zárt ülésen a közgyűlés tagjai, a bizottságok
nem képviselő tagjai, a főjegyző, az aljegyző, a jegyzőkönyvvezető, a technikai feladatokat
ellátó dolgozó, a könyvvizsgáló és a döntést előkészítő köztisztviselő, szakértő vesz részt.
Kérte, hogy a nem említett jelenlévők szíveskedjenek kifáradni a teremből.
K. m. f.

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

