Jegyzőkönyv

Készült: 2012. január 27-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 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.
A közgyűlés soron kívüli ülésének összehívását az indokolta, hogy a Heves Megyei Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X. 29.) HMÖ rendelet felülvizsgálata és ennek megfelelő módosítása, valamint a megyei önkormányzati rendeletek konszolidációs törvénnyel összefüggő hatályon kívül helyezése kapcsán a szükséges
döntéseket a megyei közgyűlésnek meg kell hoznia. A soron kívüli ülés tárgysorozatába az
SZMSZ 11. § (6) bekezdése alapján az összehívásra okot adó napirend mellett további napirendi pontok is felvételre kerültek.
Javasolta, hogy a közgyűlés a meghívó szerinti napirendeket tárgyalja azzal, hogy 5. napirendi pontként kerüljön elfogadásra a Heves Megyei Védelmi Bizottság, valamint a Heves
Megyei Védelmi Bizottság titkárságára vonatkozó átadás-átvételi megállapodás tárgyában
tett javaslat. Tekintettel arra, hogy a javaslat megküldésére a bizottsági ülések megtartását
követően, de a közgyűlési meghívóban már nevesített előterjesztésként került sor, kérte,
hogy a közgyűlés döntsön arról is, hogy az említett javaslatot nem kell bizottságoknak előzetesen megtárgyalnia. Az SZMSZ 24. § (3) bekezdése szerinti határidőben egy sürgősségi
indítvány került benyújtásra, a „Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsba történő delegálásról”
címmel. A sürgősségi indítvány napirendre tűzéséről a közgyűlésnek vita nélkül, egyszerű
többséggel kell határoznia a napirend elfogadásakor. Az SZMSZ 24. § (3) bekezdése értelmében a közgyűlés a sürgősségi indítványt a meghívóban közölt napirendek után tárgyalja
meg. Kérte, hogy a közgyűlés az SZMSZ 24. § (5) bekezdése alapján döntsön arról is, hogy
a sürgősségi indítványt nem kell bizottságnak előzetesen megtárgyalnia.
Feltette szavazásra, hogy a közgyűlés a meghívó szerinti napirendet az előzőekben előterjesztett sorrendben, a sürgősségi indítvánnyal kiegészítve tárgyalja meg.
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a napirendet az
alábbiak szerint elfogadta, a sürgősségi indítványt 9. sorszámmal napirendre tűzte és az
SZMSZ 24. § (5) bekezdése alapján döntött arról, hogy az 5. és 9. napirendi pontokat nem
kell bizottságnak előzetesen megtárgyalnia.
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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.

Rendelettervezet

2.

Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010.
(X. 29.) HMÖ rendelet módosítására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
RENDELET - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

3.

Javaslat a megyei önkormányzati rendeletek konszolidációs törvénnyel összefüggő
hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
RENDELET - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

4.

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei
tartalmának meghatározására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
RENDELET - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

III. Előterjesztések
5.

Javaslat a Heves Megyei Védelmi Bizottság, valamint a Heves Megyei Védelmi
Bizottság titkárságára vonatkozó átadás-átvételi megállapodás tárgyában
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

6.

Előterjesztés az Állami Számvevőszék által a Heves Megyei Önkormányzat pénzügyi
helyzetének vizsgálatáról készített jelentés megtárgyalásához
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG
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7.

Javaslat szerződés kötéséről a Europe Direct Információs Pont 2012. évi
működtetésére
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

IV. Tájékoztató
8.

Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Oroján Sándor
Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága Elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

9.

Sürgősségi indítvány a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsba történő delegálásról
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

V.

Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §)

VI.

Kérdések (SZMSZ 40. §)

VII. Bejelentések (SZMSZ 41. §)
Szabó Róbert
1. napirend
Elnöki jelentés
Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően tájékoztatja a közgyűlést a fontosabb elnöki intézkedésekről, köztük különösen a közgyűlés december hónap végén hozott
határozatainak végrehajtásáról.
Dudás Róbert
Egy véletlen folyamán értesült arról, hogy a köztársasági elnök látogatásakor frakciója lehetőséget kapott arra, hogy pár szót intézzen az elnök úrhoz. A Jobbik Heves megyei elnökeként kifogásolta, hogy kimaradtak a szervezésből. Miután az országos vezetés felhatalmazta,
hogy döntsön arról, a találkozón ki intézzen szavakat a köztársasági elnökhöz, akkor ezt a
jogkörét ne bírálják felül megyei közgyűlési vezetők vagy egy polgármester. Kevesellte,
hogy a területfejlesztési tájékoztatóról egy sorban adott számot az elnök úr, ezért erről bővebb információt kért. Megkérdezte, hogyan alakul a bizottsági struktúra? Kifogásolta, hogy
a közgyűlési anyag nem volt elérhető a web-oldalon, a kiküldött CD-t nem tudta megnyitni.
Dr. Nagy Imre
A fejlesztési tanácsokkal kapcsolatban megkérdezte, hogy hogyan alakul a továbbiakban az
- eddig regionális fejlesztési tanácsok hatáskörébe tartozó - Európai Uniós támogatások kezelése. Kérte, hogy az elnök úr tájékozódjon abban, hogy a rendelkezésre álló ROP-os forrá-
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sokból mekkora keret került eddig felhasználásra, kiírásra, szerződésre, folyósításra, mi maradt benn, mi van jelen pillanatban pályáztatás alatt, mi az a keretnagyság, ami még nem
került kiírásra, mi lesz annak a várható sorsa? Egy bő év áll rendelkezésre az uniós források
elköltésére, felhasználására, valószínűleg feszített tempóra lesz szükség. Milyen jellegű elképzelés van erre? Tudomására jutott olyan kósza hír, hogy a ROP turisztikai keretének egy
részét az Észak-Alföldre kívánják átcsoportosítani. Valós ez a hír? Az Európai Unió hozzájárul ahhoz, hogy a ROP-ok között átcsoportosításra kerüljön sor?
Szabó Róbert
Tájékoztatott arról, hogy a köztársasági elnök látogatásával kapcsolatos ünnepi közgyűlést
Eger Megyei Jogú Város szervezte. Egyeztetések után az a döntés született, hogy minden
frakcióból egy fő szólhat hozzá. A Jobbik részéről az egri képviselő neve merült fel, az
egyeztetést a városi önkormányzat folytatta. A megyei önkormányzat frakciói közül a MSZP
szólhatott, így az Elnöki Kabinet velük egyeztetett a részletekről. Elmondta, hogy a területfejlesztési feladatok miatt a bizottsági struktúrán változtatni kell, erre a februári közgyűlésen
kerül sor a frakciókkal történő egyeztetés után. Az anyagok kiküldéséért a hivatal a felelős,
kérte a főjegyző urat ennek kivizsgálására. Szólt arról, hogy január 5-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban sor került egy tájékoztatóra a területfejlesztési feladatokkal kapcsolatban, ahol a jövőbeni területfejlesztési feladatokról történt egyeztetés. Legfőképpen a rövid
távon megoldandó tennivalókról, vagyis a regionális fejlesztési tanácsok és a megyei fejlesztési tanácsok megszűnésével együttjáró jogutódlási kérdésekről. Ezekkel kapcsolatban már
több egyeztetésre is sor került a régió másik két elnökével. Mind a vagyon, mind a feladat
felosztása szóba került. A ROP forrásfelhasználásáról, kiírásairól, folyamatáról ezen túl a
közgyűlés tárgyalni fog. Mivel az adott ülés rendkívüli ülés, ezért erről későbbi képviselőtestületi ülésen esik szó. Az operatív programban történő turisztikai keret átcsoportosításról
szintén hallott pletyka szinten, konkrét lépésről nem tud, tájékozódni fog az illetékes minisztériumnál. Hangsúlyozta, hogy szükség esetén a régió érdekében közösen kell fellépni, hiszen a turisztika olyan fejlesztési terület, ami fontos a megye számára, akár kitörési pont is
lehet.
Dudás Róbert
Figyelmeztetett arra, hogy február végén már két hónapja működik úgy az önkormányzat,
hogy nincs szervezeti felépítés, nincs bizottsági struktúra. Elkésettnek érzi az intézkedéseket. Az elnök úr szavaiból arra következetett, hogy Habis polgármester úr és a stábja szervezte a köztársasági elnök látogatásával kapcsolatos tennivalókat. Nem tudta, hogy a polgármester úr olyan magas beosztást tölt be a Jobbikon belül, hogy ő mondja meg, hogy a
városi közgyűlés tagja fog beszélni.
Szabó Róbert
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozta:
1/2012. (I. 27.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése a fontosabb elnöki feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal
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Szabó Róbert
2. napirend
Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010.
(X. 29.) HMÖ rendelet módosítására
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi
CLIV. törvény alapján 2012. január 1. napjával a megyei önkormányzatok fenntartásában
lévő intézmények állami fenntartásba kerültek, míg a színház és előadó-művészeti szervezetek Eger Megyei Jogú Város részére kerültek átadásra. Ez a változás szükségessé teszi a
közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának átfogó felülvizsgálatát. Első
lépésként javasolta az átadott intézményi feladatellátással összefüggő rendelkezések értelemszerű módosítását és hatályon kívül helyezését, valamint a Heves Megyei Önkormányzat
Hivatalára vonatkozó rendelkezések újraszabályozását.
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény a korábban kötelezően létrehozott regionális fejlesztési tanácsok, a megyei területfejlesztési tanácsok és a kistérségi fejlesztési tanácsok megszüntetéséről rendelkezett és ezzel egyidejűleg az új Ötv. 27. § (1) bekezdése alapján a területfejlesztési és területrendezési feladatok egységesen a megyei önkormányzatokhoz kerültek. Az új
Ötv.-nek megfelelően az e feladatokat ellátó szerv 2012. január 1-jétől már a megyei önkormányzat, mint a megszűnt regionális fejlesztési tanács és megyei területfejlesztési tanács
jogutódja. Mindezek alapján indítványozta az SZMSZ közgyűlési tagoknak megküldött előterjesztés szerinti módosítását. Az előterjesztés tartalmazza bizottsági támogatottságát. A
Humán Erőforrás Bizottság az előterjesztést a közgyűlés ülése előtt tárgyalta.
Tóth Csaba
A Humán Erőforrás Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.
Szabó Róbert
A közgyűlésnek a rendelet módosításáról az Ötv. 10. § (1) bekezdés a) pontja és 15. § (1)
bekezdése alapján minősített többséggel kell döntenie.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:
Heves Megyei Önkormányzat
1/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelete
a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
16/2010. (X. 29.) HMÖ rendelet módosításáról
Heves Megye Közgyűlése a helyi jogalkotási követelményeknek való megfelelés érdekében,
figyelemmel a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló
2011. évi CLIV. törvényben foglaltakra, valamint az új, sarkalatos törvényeknek való megfelelés érdekében Szervezeti és Működési Szabályzatát felülvizsgálja és e célnak megfelelően az alábbi rendeletet alkotja:
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Módosító rendelkezések
1. §
A 16/2010. (X. 29.) HMÖ rendelet (továbbiakban: R.) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A közgyűlés feladatait éves ülésterv szerint végzi. Az üléstervre vonatkozó javaslatot a
közgyűlés elnöke félévente terjeszti elő. Az éves ülésterve tett javaslat tartalmazza a közgyűlés által előző döntésével a javaslat előterjesztését követő félévre jóváhagyott napirendeket, azok módosítását, illetve a javaslat előterjesztését következő félév napirendjeit.
(2) Az elnök az ülésterv összeállításához javaslatot kér a közgyűlés tagjaitól, a bizottságok
nem képviselő tagjaitól, a főjegyzőtől.
(3) Az ülésterv elfogadásakor a közgyűlés dönt:
a) a közgyűlés üléseinek várható időpontjairól, az előre tervezhető napirendekről,
b) a napirendi pontok előterjesztőiről,
c) az előterjesztéseket véleményező bizottságokról,
d) a közmeghallgatás időpontjáról és tervezett témáiról.
(4) Az üléstervre vonatkozó javaslatot a félévet megelőző utolsó rendes ülésen kell előterjeszteni.”
2. §
A R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közgyűlést az elnök - a soron kívüli közgyűlést kivéve - az önkormányzat székhelyére, pénteki napra hívja össze.”
3. §
A R. 17. § (1) bekezdésének e) és f) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közgyűlés ülésére meg kell hívni:
e) a megyei nemzetiségi önkormányzat elnökét,
f) a megyei önkormányzat könyvvizsgálóját, a megyei közgyűlés részvételével működő gazdálkodó szervezetek vezetőit az őket érintő napirendhez.”
4. §
A R. 19. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
a) Az előterjesztés irattári példányát aláírják:
- az anyag összeállítója,
- „az osztályvezető,
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-

törvényességi szempontból a Jogi és Szervezési Osztály vezetője,”
a főjegyző.
5. §

A R. 42. § (8) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jegyzőkönyveket – a zárt ülésen készültek kivételével – a jegyzőkönyv aláírását követő
15 napon belül meg kell küldeni a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárnak.”
6. §
A R. 43. § (4) bekezdésének első mondata kiegészül a következő szövegrésszel:
(4) A megyei közlönyt minden esetben „elektronikus formában” meg kell küldeni…
7. §
A R. 43. § (4) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(4) A megyei közlönyt minden esetben elektronikus formában meg kell küldeni:
„e) a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárnak.”
8. §
A R. 66. § (1)-(3) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hivatal belső tagozódása:
a.) Elnöki Kabinet,
b.) Jogi és Szervezési Osztály,
c.) Pénzügyi Osztály,
d.) Területfejlesztési és Területrendezési Osztály.
(2) Az osztályok élén vezetői megbízatású osztályvezetők állnak. Az osztályvezetőket távollétükben a kijelölt köztisztviselők helyettesítik. A belső ellenőrzést polgári jogi szerződés
keretében foglalkoztatott belső ellenőr végzi (370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet) a főjegyző
közvetlen irányítása mellett.
(3) Az Elnöki Kabinet osztályi szervezetben működik.”
9. §
A R. 68. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az önkormányzat gazdasági szervezeti feladatait a Pénzügyi Osztály látja el.
A Pénzügyi Osztály felépítését a 6. számú melléklet tartalmazza.

8

A hivatal Alapító Okiratát a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 55/2009. (IV. 24.)
Kgy. határozatával hagyta jóvá.
Az önkormányzat költségvetési számlaszáma: 10035003-00312480.
A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal szabálytalanságok kezelésének eljárási rendjéről
szóló szabályzatot a 8. számú melléklet, az ellenőrzési nyomvonalát a 9. számú melléklet
határozza meg.
A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjét külön Főjegyzői Utasítás szabályozza.”
10. §
A R. 74. § (1), (2) és (4) bekezdéseiben, valamint a R. 10. számú mellékletében a „Heves
Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat” szövegrész helyébe a „Heves Megyei Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat”, a R. 74. § (3) bekezdésében a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg lép.
11. §
A R. 2. számú melléklete helyébe a következő melléklet lép:
„A Heves megyei Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
I.

Kötelező feladatok

1. Területfejlesztési és területrendezési feladatok
 Területfejlesztési feladatok
• Tervezés:
- elkészíti a megye területfejlesztési koncepcióját és programját
- részt vesz operatív programok tervezésében
- részt vesz a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon követésében és értékelésében
- előzetesen véleményezi az országos és a megyét érintő ágazati fejlesztési
koncepciókat és programokat
- előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat
- véleményezi az államigazgatási szervek megyét érintő fejlesztési elképzeléseit és pályázatait
- együttműködés más megyei önkormányzatokkal tervezési feladatokban
• Döntés:
- elfogadja a megye területfejlesztési koncepcióját és programját
- dönt térségi fejlesztési tanács létrehozásáról
- dönt külföldi régiókkal való együttműködésről, nemzetközi programokban való
részvételről
- együttműködik az önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel, társadalmi és szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel
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• Koordináció, együttműködés:
- segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások szerveződését és a területfejlesztési önkormányzati társulások és térségi fejlesztési tanácsok munkáját
- válsághelyzetek kezelése
- gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről (civilszervezetek, vállalkozások feltérképezése, együttműködés, kapcsolatok építése, javítása)
 Egyéb fejlesztési feladatok
• Döntés:
- akcióterv és operatív program módosításának előterjesztése
- dönt a regionális területfejlesztési konzultációs fórum által előzetesen egyeztettet közös álláspont, döntési javaslat elfogadásáról
- ellátja az átvett hazai támogatási szerződésekkel kapcsolatos feladatokat a
megszűnt Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács és a megszűnt
Heves Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódjaként
- projektgyűjtés, projektfejlesztés, projektgenerálás
• Koordináció, együttműködés:
- közreműködik a TEIR (Területi Információs Rendszer) működtetésében
- együttműködik adatgyűjtésekben
- együttműködés az Új Széchenyi terv eredményeinek egységes kommunikációjában
 Területrendezési feladatok
• Tervezés:
- elkészíti a megye területrendezési tervét
• Döntés:
- elfogadja a megye területrendezési tervét
- területrendezési tervek összehangolása (megyei jogú városok és érintett települések vonatkozásában)
• Koordináció, együttműködés:
- a településrendezési terv és a megyei területrendezési terv közti összhang megteremtése
- a területét érintő területrendezési tervek előzetes véleményezése
2. Sport és ifjúsági feladatok
 Sportfejlesztési koncepció kialakítása
és megvalósítása.
 Együttműködés a helyi sportszervezetekkel és szövetségekkel.
 Sportszövetségek működésének biztosítása.
 Sportági és iskolai, területi versenyrendszerek kialakítása.
 Sportinformációs adatszolgáltatás.

2004. évi I. tv. a sportról (továbbiakban St.)
St. 55. §
St. 55. §
St. 55. §
St. 55. §
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 Az önkormányzat tulajdonát képező St. 55. §
sportlétesítmények fenntartása és
működtetése
 Az önkormányzati iskolai testnevelés St. 55. §
és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek megteremtése
3. Idegenforgalmi feladatok
E feladatok ellátása a helyi önkormányzatok feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi
XX. törvény 66. § alapján kötelező feladat.
II.

Önként vállalt feladatok

Mindazon feladatok, amelyek nem szerepelnek a kötelező feladatok között nevesítve:













Nemzetközi kapcsolatok
Különféle szervezetekben való önkormányzati közreműködés
Szakmai és egyéb rendezvények bonyolítása
Szervezetek működéséhez hozzájárulás
Frakciók működéséhez hozzájárulás
Alapítványok és egyéb szervezetek működéséhez hozzájárulás
Sport és ifjúsági célokra támogatási forrás biztosítása
- „Heves Megye Sportjáért” cím meghirdetése
- „Heves Megye Jó Tanulója, Jó Sportolója” cím meghirdetése
- „Heves Megye Legjobb Női, Férfi Sportolója, Csapata” cím meghirdetése, mind az épek, mind a fogyatékkal élők körében
Egri Vár rendezvényeihez való pénzügyi hozzájárulás
Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás működtetése
Civil feladatok
A megyei önkormányzat és a települési önkormányzatok között létrejövő megbízási szerződés alapján a megyei főépítész közreműködési lehetőségét biztosítja
több település térségi főépítészi feladatainak ellátásra
12. §

A

R.

6.

számú

melléklete

helyébe

a

következő

melléklet

lép:

6. számú melléklet

PÉNZÜGYI OSZTÁLY FELÉPÍTÉSE
Osztályvezető

Pénzügyi ügyintéző
bérgazdálkodás, pénzellátás koordinálás,
operatív gazdálkodási
feladatok, könyvelés,
pénztár

Technikus
közgyűlési ülések
rögzítése,technikusi
feladatok ellátása,
lomtalanítás, anyagmozgatás, teremigénylés összehangolása, hangosítási feladatok

Gépjárművezető
gépjárművek üzemeltetése, tisztántartása,
anyagbeszerzések
elvégzése, rendezvények lebonyolításában
való részvétel

Hatályon kívül helyező rendelkezések
13. §
(1) Hatályát veszti a R. 17. § (5) bekezdésének „a megyei önkormányzat intézményeinek vezetőit” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a R. 18. § (1) bekezdése b) pontjának „intézmény” szövegrésze.
(3) Hatályát veszti a R. 18. § (2) bekezdése g) pontja.
(4) Hatályát veszti a R. 37. § r) pontja.
(5) Hatályát veszti a R. 37. § t) pontjának „(Ötv. 80/A. § (2) bekezdés)” szövegrésze.
(6) Hatályát veszti a R. 37. § u) pontjának „(16/2006.(VIII.25.) HMÖ rendelet)” szövegrésze.
(7) Hatályát veszti a R. 43. § (2) bekezdésének „ide nem értve a zárt ülésen hozott határozatokat” szövegrésze.
(8) Hatályát veszti a R. 7. számú melléklete.
Záró rendelkezés
14.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

Szabó Róbert
3. napirend
Javaslat a megyei önkormányzati rendeletek konszolidációs törvénnyel összefüggő
hatályon kívül helyezéséről
Elmondta, hogy a helyi jogalkotási követelményeknek való megfelelés érdekében – figyelemmel a konszolidációs törvény rendelkezéseire – több lépcsőben kezdeményezi a helyi önkormányzati normák (rendeletek, szabályzatok) felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését,
vagy a hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében – a megyei önkormányzatok által
ellátandó területfejlesztési feladatok feltételeinek biztosítása céljából – történő módosítását.
Elsőként azon önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezését javasolta, melyek tárgyuknál, valamint a bennük foglalt rendelkezések tartalmánál fogva a megváltozott jogszabályi
környezetre tekintettel egyértelműen hatályon kívül helyezendők. Az előterjesztés bizottsági
támogatottságát tartalmazza. A Humán Erőforrás Bizottság az előterjesztést a közgyűlés ülése
előtt tárgyalta.
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Tóth Csaba
A Humán Erőforrás Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.
Szabó Róbert
A közgyűlésnek a rendeletalkotásról az Ötv. 10. § (1) bekezdés a) pontja és 15. § (1) bekezdése alapján minősített többséggel kell döntenie.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 10 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:
Heves Megyei Önkormányzat
2/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelete
a megyei önkormányzati rendeletek konszolidációs törvénnyel összefüggő
hatályon kívül helyezéséről
Heves Megye Közgyűlése a helyi jogalkotási követelményeknek való megfelelés érdekében,
figyelemmel a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló
2011. évi CLIV. törvényben foglaltakra is, az egyes megyei önkormányzati rendeleteket az
alábbiak szerint felülvizsgálja és hatályon kívül helyezi:
1. §
Hatályát veszti
a) az önkormányzati beruházások előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 9/1996. (XI.29.) HMÖ rendelet,
b) a megyei fenntartású személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekben
fizetendő térítési díjakról és az igénylésükre felhasználható bizonyítékokról szóló
15/1997. (X.31.) HMÖ rendelet,
c) a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó
gyermekvédelmi szakellátások formáiról és azok igénybevételéről szóló 7/1998. (V.29.)
HMÖ rendelet,
d) a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő ápolást-gondozást nyújtó és rehabilitációs szakosított intézményi ellátásokról szóló 15/2000. (XII.22.) HMÖ rendelet,
e) a megyei önkormányzati rendeletek Európai Uniós jogharmonizációs célú felülvizsgálatáról szóló 8/2004. (III.26.) HMÖ rendelet,
f) az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben ingyenes iskolai tanórán
kívüli foglalkozások valamint a térítési díjak és tandíjak összege megállapításának szabályairól, továbbá az étkezési nyersanyagnormák és az intézményi térítési díjak mértékéről
szóló 23/2006. (XII.15.) HMÖ rendelet,
g) a megyei önkormányzat közművelődési, szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak
ellátásáról szóló 21/2007. (XI.30.) HMÖ rendelet,
h) a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények dolgozóinak lakáscélú támogatásáról szóló 20/2008. (VII.29.) HMÖ rendelet 1. § - 7. §-ai, és az 1. és 2.
számú mellékletei,
i) a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 5/2009. (II.27.) HMÖ rendelet,
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j) a megyei önkormányzat által lefolytatott, helyben központosított közbeszerzésekről szóló
9/2009. (IV.24.) HMÖ rendelet,
k) a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet területén alkalmazandó parkolási díjakról szóló
18/2009. (X.30.) HMÖ rendelet.
2. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

Szabó Róbert
4. napirend
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei
tartalmának meghatározására
Az önkormányzatok költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmára vonatkozó előírást az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény tartalmazza. A helyi önkormányzat
költségvetéséről rendeletben dönt. A törvény rendelkezik arról, hogy a költségvetési rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, továbbá a
költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, illetve az ezen felüli költségvetési hiány külső finanszírozásának forrásait. A rendelettervezet tartalmazza azokat a kötelező elemeket, melyeket szerepeltetni szükséges a költségvetési, illetve a zárszámadási rendeletekben melléklet formájában vagy szöveges kiegészítésként. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza.
A közgyűlésnek a rendeletalkotásról az Ötv. 10. § (1) bekezdés a) pontja és 15. § (1) bekezdése alapján minősített többséggel kell döntenie.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen és 3 nem szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Heves Megyei Önkormányzat
3/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási
rendeletei tartalmának meghatározásáról
A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.
törvény (továbbiakban Áht.) 23.§-a, 24. §-a, illetve 91.§-a alapján az alábbi rendeletet alkotja.
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1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat költségvetésére, költségvetés módosítására, a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadására terjed ki.
2. §
A költségvetési és a zárszámadási rendeletnek tartalmaznia kell:
1. az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
2. a költségvetési egyenleg összegét
3. a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét
4. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit
5. a kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti bontásban
6. a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv.
3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat
szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletekből várható együttes összegével együtt
7. a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig
8. a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket
9. az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános
tartalékát és céltartalékát
10. az önkormányzat költségvetési mérlegét
11. az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét
12. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesen
13. a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást
14. a felújítási előirányzatokat célonkénti bontásban
15. a felhalmozási kiadások feladatonként
16. az önkormányzati hivatal költségvetését szakfeladatonként,
17. az éves létszámkeret
18. elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat,
19. a kiemelt előirányzatok jóváhagyását, melyek a következők:
a. személyi jellegű kiadások,
b. munkaadókat terhelő járulékok,
c. dologi jellegű kiadások,
d. ellátottak pénzbeli juttatásai,
e. speciális célú támogatások,
f. beruházások,
g. felújítások,
h. egyéb felhalmozási célú kiadás (pl. pénzeszköz átadás),
i. létszámkeret.
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20. a tervévet megelőző év költségvetési adatait,
21. a következő két év várható bevételi kiadási előirányzatait.
3. §
A költségvetési rendeletben rendelkezni kell:
1. a köztisztviselői illetményalapról,
2. a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező adott évi célokról,
3. a költségvetési előirányzatok évközi módosításainak szabályairól,
4. egyéb, a költségvetési gazdálkodást szabályozó előírásokról.
4. §
(1) A zárszámadási rendeletben a pénzügyi teljesítés adatainak tartalma és szerkezete a költségvetési rendelethez igazodik azzal, hogy összehasonlítható formában kell elkészíteni a
tényleges adatokra vonatkozóan.
(2) A zárszámadási rendeletben a 2. §-ban meghatározottakon kívül jóvá kell hagyni:
1. az önkormányzati hivatalra vonatkozó pénzmaradványt,
2. az önkormányzati adósságot, a hitelek állományát lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban,
3. az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását teljes vagyoni körre vonatkozó
részletezéssel,
4. az egyszerűsített beszámolót,
5. az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
5. §
A Heves Megyei Közgyűlés a 2. §-ban jelzett előterjesztések kötelező mellékleteként ezen
rendelet 1-16 sz. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá az önkormányzat költségvetési
és zárszámadási rendeleteit a jogszabályi követelményeknek megfelelően értelemszerűen
használva az egyes mellékleteket a különböző rendeletekben.
6. §
Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a Heves
Megyei Önkormányzat 17/2005.(IX. 30.) sz. rendelete hatályát veszíti.
Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője
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Szabó Róbert
5. napirend
Javaslat a Heves Megyei Védelmi Bizottság, valamint a Heves Megyei Védelmi Bizottság
titkárságára vonatkozó átadás-átvételi megállapodás tárgyában
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény szabályozza a védelmi igazgatás jelenlegi
rendszerét, szervezeti és működési alapjait. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a
megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 17. § (1) bekezdése a védelmi titkársági
feladatok ellátásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a jogutódlás egyes kérdéseit rögzítő, a megyei önkormányzat és a kormányhivatal közötti megállapodás megkötését írja elő
legkésőbb 2012. január 31. napjáig. A megállapodás megkötésekor az átvett feladathoz kapcsolódó jogviszonyok alatt minden jog és kötelezettség, valamint az átvett feladathoz tartozó
létszám, és ahhoz tartozó eszköz- és infrastruktúra-állomány is értendő. A törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet akként rendelkezik, hogy a megyei védelmi bizottság működésével kapcsolatos feladatok, valamint a bizottság munkaszervezetének (titkárságának) a megyei
kormányhivatal részére történő átadását 2012. június 30-ig kell végrehajtani. Az átadásátvétel során a 2011. december 31-i állapot szerint – át kell adni a bizottság működését biztosító személyi státuszokat, infrastruktúrát, technikai eszközöket, továbbá a védelmi felkészítés
céljára biztosított költségvetési források felhasználásával beszerzett teljes anyagi és technikai
készletet.
A közgyűlésnek az előterjesztésről az Ötv. 10. § (1) bekezdés g) pontja és 15. § (1) bekezdése
alapján minősített többséggel kell döntenie.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
2/2012. (I. 27.) közgyűlési határozat
1. A Heves Megyei Közgyűlés - a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006.(VI.30.) HMÖ rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltakra
is figyelemmel - úgy dönt, hogy elfogadja és megköti az előterjesztés melléklete szerinti, a
Heves Megyei Védelmi Bizottság és annak titkárságára vonatkozó, a Heves Megyei Kormánymegbízottal kötendő átadás-átvételi megállapodást azzal, hogy az a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium által javasolt tartalommal és a Heves Megyei Kormányhivatallal
jelenleg is folyamatos egyeztetések alapján készül a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
végrehajtása szerint.
2. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét a végleges átadás-átvételi megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. január 31.
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6. napirend
Előterjesztés az Állami Számvevőszék által a Heves Megyei Önkormányzat pénzügyi
helyzetének vizsgálatáról készített jelentés megtárgyalásához
Az Állami Számvevőszék a 2011. évben átfogó vizsgálat keretében ellenőrizte a Heves Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetét a 2007-2010. évek vonatkozásában. Az összegző
megállapítások szerint a Heves Megyei Önkormányzat 2010-ben a költségvetési kiadásainak
92,7%-át a kötelező feladatainak ellátására fordította. A 2007-2010. években az önkormányzat felhalmozási költségvetésének egyenlege folyamatosan negatív összegű volt, amely 20072010. között összesen 3511 millió Ft felhalmozási forráshiányt okozott. A pénzügyi egyensúlyi helyzet alakulására a legnagyobb hatással az önkormányzat bevételi forrásainak csökkenése volt. Az önkormányzat pénzintézeti kötelezettségeinek állománya 2006. december 31-ről
2010. december 31-re 303 millió Ft-ról 6122 millió Ft-ra nőtt. Az önkormányzat a vizsgált
időszakban intézkedéseket tett a forráscsökkenés ellensúlyozására. Az átlaglétszám 2007 és
2010 között 1516 főről 1161 főre csökkent. Az Állami Számvevőszék vizsgálata alatt 2011.
május 19-én a Heves Megyei Önkormányzat ellen adósságrendezési eljárás indult, amellyel
kapcsolatban az Állami Számvevőszék tájékoztatást kért a közgyűlés elnökétől a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. törvényben foglaltak maradéktalan végrehajtásáról. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
3/2012. (I. 27.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az Állami Számvevőszék által a Heves Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített
jelentésre vonatkozóan a következő intézkedés megtételét látja szükségesnek:
A Heves Megyei Közgyűlés elnöke tájékoztassa az Állami Számvevőszéket, hogy az adósságrendezési eljárás a 2011. évi CLIV. törvény 2. § (3) bekezdése értelmében a törvény erejénél
fogva 2011. november 26. napján megszűnt. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza az
elnököt továbbá arra is, hogy a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények és a feladatellátást biztosító vagyon átadás-átvételéről, valamint az OTP Bank Nyrt., az Államadósság
Kezelő Központ Zrt. és a Heves Megyei Önkormányzat között létrejött megállapodások tartalmáról tájékoztassa az Állami Számvevőszéket.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. február 10.
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7. napirend
Javaslat szerződés kötéséről a Europe Direct Információs Pont 2012. évi működtetésére
A Heves Megyei Önkormányzat 1999 óta eredményesen működteti az Európai Uniós tájékoztatási irodát, a Heves Megyei Európai Információs Pontot. 2005. január 1-től az Európai Információs Pont a Europe Direct Hálózat tagjává vált. A Heves Megyei Europe Direct Információs Pont az elmúlt évek során is több programjával segítette a Heves Megyei Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását. Az iroda megnyitása óta a Heves Megyei Európai Információs Pont információs szolgáltatásait több ezren vették igénybe. Az elmúlt 5 év során több
mint 940 különböző programot, eseményt szerveztek és valamivel több, mint 110 nagyobb
megyei rendezvényen vettek részt információs standdal. Évente 8-16 ezer ember jelent meg a
rendezvényeiken. Mindezek alapján elmondható, hogy az eltelt 11 évben az iroda jelentős
szerepet játszott Heves megye lakossága Európai Unióval kapcsolatos tájékoztatásában. Az
Európai Bizottság Kommunikációs Főigazgatósága négy éves periódusokra tervez, 2008 decemberében a Heves Megyei Önkormányzat négy évre nyújtott be pályázatot és az Európai
Bizottság Magyarországi Képviseletével keretszerződést kötött a Europe Direct Információs
Pont működtetésére a 2009-2012. időszakra vonatkozóan. A keretszerződésben meghatározott
rendelkezések szerint a EUROPE DIRECT Hálózat tagjainak minden évben pályázatot kell
benyújtaniuk, amely tartalmazza a következő év munkaprogramját és pénzügyi tervezetét. Az
előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
4/2012. (I. 27.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletével a Europe Direct Információs Pont 2012. évi működtetéséről szóló
megállapodást meg kívánja kötni.
A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét arra, hogy a fenti Megállapodás megkötéséhez valamennyi szükséges intézkedést megtegye és a Megállapodást aláírásával ellássa.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Értelemszerűen
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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.
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Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásul vételét.
Megállapította, hogy a közgyűlés a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága tájékoztatóját tudomásul vette.
Szabó Róbert
9. napirend
Sürgősségi indítvány a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsba történő delegálásról
2003-ban az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, az Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács, a Hajdú-Bihar
Megyei Területfejlesztési Tanács, a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács és a JászNagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács létrehozták a Tisza-tó Térségi Fejlesztési
Tanácsot. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításából eredő jogutódlások és a Térségi Fejlesztési Tanácsok tagi összetételének törvényi változása folytán indokolttá vált a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács működésének áttekintése
is. A jogszabály-módosítás következtében ugyanis jogutódlással megszűnt valamennyi, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsot alapító szervezet (RFT, MTT), jogutódjaik az érintett megyei önkormányzatok lettek. A korábbi jogszabályi rendelkezésekhez képest szükséges a tanácsba új képviselő delegálása. A tanács működésének biztosítása céljából javasolta, hogy a
közgyűlés a tanácsba tagként delegálja a Heves Megyei Közgyűlés alelnökét is.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen, 2 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
5/2012. (I. 27.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsba (székhelye: 3384 Kisköre, Kossuth L. u. 7.) a Heves Megyei Önkormányzat képviseletére a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15. § (8) bek. a) és b) pontjai alapján tagként
delegálja Szabó Róbertet, a közgyűlés elnökét és Dr. Gondos Istvánt, a közgyűlés alelnökét. A
közgyűlés felhatalmazza képviselőit arra, hogy a tanács szabályszerű működéséhez szükséges
intézkedéseket megtegyék, döntéseket támogassák, szükség esetén a közgyűlés által jóváhagyandó dokumentumokat terjesszék a közgyűlés elé. A közgyűlés felhívja a tanácsba delegált
képviselőit, hogy a tanácsban végzett munkájukról 2012. június 30. napjáig számoljanak be a
közgyűlésnek.
Felelős:

Határidő:

V. Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §)
VI. Kérdések (SZMSZ 40. §)

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Dr. Gondos István
Heves Megyei Közgyűlés Alelnöke
folyamatos, illetve a
közgyűlés előtt történő beszámolásra 2012. június 30.
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VII. Bejelentések (SZMSZ 41. §)
Sveiczer Sándor Péter
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság elnökeként felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy a
vagyonnyilatkozat leadási határideje 2012. január 31-e. A bevallásokat a Jogi és Szervezési
Osztályon lehet leadni.
K. m. f.
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Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

