Jegyzőkönyv

Készült: 2012. június 29-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, Dr. Gondos István, Jáger József, 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, ifj. Herman István alelnök, 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 11 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A közgyűlés ülését megnyitotta.
Az SZMSZ 24. § (3) bekezdése szerinti határidőben két sürgősségi indítvány került benyújtásra. Az első „Sürgősségi indítvány önkormányzati tulajdonú személygépjármű adásvételére,
valamint a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét érintő további
döntések meghozatalára” címmel. Tájékoztatatta a közgyűlést, hogy a sürgősségi indítványt
az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság, valamint a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek
Bizottsága megtárgyalta. Ezen sürgősségi indítvány kapcsán a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság összehívására - elnökének távolléte miatt - nem kerülhetett sor, a bizottság a sürgősségi
indítványt nem tárgyalta. A második „Sürgősségi indítvány a készülő új Országos Területfejlesztési Koncepció megyei fejezetének jóváhagyására” címmel. A Megyei Fejlesztési és
Nemzetközi Ügyek Bizottsága a sürgősségi indítványt a közgyűlés napján tárgyalta.
A sürgősségi indítványok napirendre tűzéséről a közgyűlésnek vita nélkül egyszerű többséggel kell határoznia a napirend elfogadásakor.
Az SZMSZ 24. § (3) bekezdése értelmében a közgyűlés a sürgősségi indítványokat a meghívóban közölt napirendek után 9. napirendként „Sürgősségi indítvány önkormányzati tulajdonú
személygépjármű adásvételére, valamint a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét érintő további döntések meghozatalára” címmel és 10. napirendként „Sürgősségi indítvány a készülő új Országos Területfejlesztési Koncepció megyei fejezetének jóváhagyására” címmel tárgyalja meg.
Kérte, szavazzanak a sürgősségi indítványok 9., illetve 10. napirendi pontként történő napirendre vételéről, valamint arról, hogy az első sürgősségi indítványt a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottságnak nem kell előzetesen megtárgyalnia.
Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
sürgősségi indítványokat a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság általi előzetes tárgyalása nélkül
tűzi napirendre.
Kérte, szavazzanak a sürgősségi indítványokkal kiegészített napirend elfogadásáról.
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Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
napirendet a sürgősségi indítványokkal kiegészítve az alábbiak szerint elfogadta:
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 Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságba történő egy fő delegálására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

III. Előterjesztések
3.

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervére
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

4.

Javaslat a Pro Caroberto Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.-vel kötött
közoktatási megállapodás megszüntetésére
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

5.

Javaslat a megszűnt Heves Megyei Területfejlesztési Tanács által hazai decentralizált
források terhére megkötött támogatási szerződések zárására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

IV. Tájékoztató
6.

Tájékoztató a Heves
tevékenységéről
Előadó: Farkas Zoltán

Megyei

Vállalkozás-

és

Területfejlesztési

Alapítvány

Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumi elnöke

TUDOMÁSULVÉTEL
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7.

Tájékoztató a Nemzeti Külgazdasági Hivatal Heves Megyei Külgazdasági Információs
Pontjának tevékenységéről
Előadó: Pinczés Olga
Nemzeti Külgazdasági Hivatal
Heves Megyei Külgazdasági Információs Pont Vezetője
TUDOMÁSULVÉTEL

8.

Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Oroján Sándor
Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága Elnöke
Sveiczer Sándor Péter
Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság Elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

9.

Sürgősségi indítvány önkormányzati tulajdonú személygépjármű adásvételére, valamint
a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét érintő további döntések meghozatalára
Előadó:
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

10.

Sürgősségi indítvány a készülő új Országos Területfejlesztési Koncepció megyei fejezetének jóváhagyására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

V.

Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §)

VI.

Kérdések (SZMSZ 40. §)

VII. Bejelentések (SZMSZ 41. §)
Szabó Róbert
Köszöntötte Dr. Ormossy Attila ezredes urat, Heves megye rendőrfőkapitányát. A közgyűlés
és a megyei rendőr-főkapitányság között kialakított gyakorlatnak megfelelően a képviselőknek lehetőségük van közvetlenül kérdést intézni főkapitány úrhoz.
Szabó Gyula
Utalt az M7-es autópályán történt balesetre és az azzal kapcsolatban kialakult méltatlan állapotra. Utólag kiderült, hogy a mentési munkálatok elhúzódtak. Nem volt a helyszínen forgalomirányító rendőr, aki segített volna az autósoknak, akik szabálytalanságokat elkövetve próbálták a helyszínt elhagyni. Mindezt azzal kapcsolatban tette szóvá, mert Heves megyében is
van autópálya, ahol kialakulhatnak az említett esethez hasonló helyzetek. Vannak olyan közreműködő szervezetek, akik ilyenkor a fizikai mentést – nyilván pénzért – technikával, személyekkel végrehajtják? Milyen feladata van a rendőrségnek abban a tekintetben, hogy a felgyülemlett nagytömegű autósnak valamilyen információt eljuttasson arról, hogy melyik lehajtónál
érdemes elhagyni az autópályát, illetve hol lehet visszahajtani arra? A szervezésben milyen
összehangolt tevékenységek vannak ilyenkor? Levonják ilyenkor a következtetéseket?
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Dr. Ormossy Attila
Rutinszerű feladatról lett volna szó. A tervek rendelkezésre állnak a rendőr-főkapitányságon
az ilyen esetekre. A tervek annyit érnek, amennyi a gyakorlatban megvalósul belőlük. Az
esemény után konzultált a rendőrség közlekedési szakembereivel, illetve a saját tervek felülvizsgálata folyamatban van. Meglepő volt, hogy egy „egyszerű” eseményből nagy káosz alakult ki. Összehangolt tevékenységre van szükség. A rendőrségnek ebben az esetben a forgalomelterelésről, illetve a helyszíni szemle lefolytatásáról kell elsősorban gondoskodnia, valamint menet közben adódhatnak egyéb feladatok is. Az említett esetben problémát okozó műszaki mentés a katasztrófavédelem eszközeire épül. Ebben a szituációban a rendelkezésre álló
eszközök nem voltak elégségesek, mert kézzel kellett a kamiont kipakolni. Remélhetőleg az
M3-ason – tanulva a történtekből – nem fog kialakulni hasonló helyzet. A rendőrség igyekszik reagálni a rendkívüli helyzetekre, de a felkészültség ellenére is lehet találkozni olyan
szituációval, ami korábban még nem fordult elő.
Dr. Ördög István
Örömmel emlékeztetett arra, hogy az egri labdarúgó csapat ősztől az NB I csoportban játszik.
Az Egri FC vezetői megkeresték már a mérkőzések lebonyolításával kapcsolatban a rendőrség
szakembereit? Mi várható ősszel?
Dr. Ormossy Attila
Elmondta, hogy a rendőrség felvette a kapcsolatot a klubbal. Két alkalommal is sor került a
pálya biztonsági bejárására. Sajnos jó eredményekről nem tudott beszámolni. A pálya a meghatározott munkálatok elvégzése esetén sem alkalmas az úgynevezett kiemelt kockázatú mérkőzés lebonyolítására, szintén nem megfelelő a nézők részvételével történő NB I-es mérkőzés
lefolytatására sem. Sok munkára, építkezésre és pénzre lesz szükség ahhoz, hogy a mérkőzések megtarthatóak legyenek. A rendőrség a szituációtól nem tart, gyakorló rendvédelmi dolgozóként is van gyakorlata a lebonyolításban.
Tóth Csaba
Alelnökként a területfejlesztés kapcsán ellátogatott Hatvan környékére, illetve a Tarnamentére. A gazdák által olyan kérés fogalmazódott meg, hogy a betakarítás és a mezőgazdasági munkák idején, amennyiben lehet, a rendőrség a jogszabályi keretek közt maradva támogassa a munkájukat. Tisztában vannak azzal, hogy a mezőgazdasági gépekkel szemben támasztott szabályok szigorodtak.
Dr. Ormossy Attila
A térségben a rendőrség a lehetőségekhez képest mérlegelni fog, a súlyos és kirívó esetekben
szükség van intézkedésre. Munkájukat bizonyos adott társadalmi közegben annak megfelelően kell végezniük, hogy a mindennapi élet ne legyen akadályozva.
Szabó Róbert
Megköszönte Dr. Ormossy Attila válaszait.
NAPIREND ELŐTT
Szabó Róbert
Az SZMSZ 23. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben Dr. Ördög István képviselő úr
jelentette be napirend előtti hozzászólási szándékát „Az Egri Futball Club köszöntése” címmel.
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Dr. Ördög István
A főkapitány úrtól kapott válasz kétségeket támasztott benne a lebonyolítást illetően, ennek
ellenére ismertette a levelet, mely a következőképpen szól: „Tisztelt Jámbor János úr! Tisztelt
Vancsa Miklós úr! Tisztelt Simon Antal úr! Tisztelt Vojtekovszki Csaba úr! A magam és a
Heves Megyei Közgyűlés Fidesz-KDNP frakciója nevében gratulálok az Egri Futball Club
vezetőségének, labdarúgóinak, a 2011-2012-es évi NB II-es labdarúgó bajnokság keleti csoportjában nyújtott nagyszerű teljesítményéhez, a bajnokság megnyeréséhez. Ismét van Heves
megyének NB I-es futballcsapata, ami óriási siker. Az Egri FC lehetőséget teremtett arra,
hogy a megye labdarúgást szerető szurkolói ősztől Egerben láthassák a magyar élmezőny csapatait, amit szurkolóként is köszönök. Egy újonc csapat helyzete mindig nehéz, az anyagiak, a
nyugodt háttér biztosítása nagy feladat, ezért felhívással fordulok megyénk futballrajongóihoz, hogy lehetőségük szerint támogassák a klubot, segítsék a vezetőség munkáját. Jó lenne,
ha minden Heves megyei saját csapatának tekintené az Egri FC-t, és minél nagyobb létszámban buzdítanák a csapatot a mérkőzéseken a Szentmarjay stadionban is. Javaslom, illetve kérem a futball club vezetőségét, hogy a lehetőségeikhez mérten igyekezzenek összehangolni a
mérkőzések időpontjait a többi bajnoki osztály mérkőzéseinek kezdési időpontjaival, hogy az
aktív futballisták és a többi csapat szurkolói is láthassák a meccseket. Élesszük fel a hagyományt; úgy, mint évtizedekkel ezelőtt is, érjük el, hogy az NB I-es mérkőzések legyenek Heves megye labdarúgó társadalmának találkozói, ünnepei is! Kívánok jó egészséget a vezetőség
munkájához, sérülésmentes felkészülést a játékosoknak, sikeres mérkőzéseket a csapatnak, és
sok örömet a szurkolóknak. HAJRÁ EGER!” Kérte a jelenlévő újságírókat, hogy tegyék közzé a felhívást annak érdekében, hogy a stadion olyan állapotba kerülhessen, hogy méltóképpen fogadhassa a szurkolókat.
Szabó Róbert
1. napirend
Elnöki jelentés
Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően tájékoztatja a közgyűlést a fontosabb elnöki intézkedésekről, köztük különösen a közgyűlés április hónap végén hozott határozatainak végrehajtásáról.
Szűcsné Major Ildikó
„Számonkéréssel” fordult az elnök úrhoz. Az elnöki jelentésből kitűnt, hogy olyan dolgok
nem történtek meg, amire ígéretet kapott a Jobbik. Emlékeztetett arra, hogy frakciója február
végén beszélt először a magyar föld védelméről és annak körülményeiről. Akkor az az ígéret
hangzott el, hogy a bizottság felállításra kerül. Márciusban sürgősségi indítványt nyújtott be a
Jobbik ezzel kapcsolatban, amit akkor nem fogadott el a közgyűlés, hiszen az elnök úr azt
ígérte, hogy ez a rendkívül fontos bizottság felállításra kerül és egy konzultáció kezdődik, ami
után a bizottság megalakul. Áprilisban még mindig nem volt bizottság. Egyeztetések történtek, de az alapkövek sem lettek lefektetve. A megyei vezetés átszervezte saját magát és a volt
alelnököt vidékfejlesztési tanácsnokká nevezte ki, azt sugallva ezzel, hogy a terület rendkívül
fontos az önkormányzat számára is. Azóta eltelt két hónap és semmilyen érdemi információ
nincs ezzel kapcsolatban. Nem volt konzultáció. Többszöri keresés után Dudás Róbert frakcióvezetőnek, aki a jelen ülésen nem tud részt venni, sikerült a tanácsnok úrral beszélnie. A
tanácsnok úr kijelentette, hogy ezzel kapcsolatban nem történt semmi, illetve azt mondta,
hogy ennek a bizottságnak semmi értelme és nincs rá szükség. Három hónapja ígéret született
a bizottság felállítására, hiszen az a Fidesz szerint is fontosnak tartott terület. Ezek szerint
ennyit ér az adott szó, mert ezt az ígéretet sem sikerült teljesíteni. A vidékfejlesztés fontos

6
terület a Jobbik számára azért is, mert a földvásárlási moratórium lejárta után mit akar az ország fejleszteni, ha nem lesz magyar föld a tulajdonában? Addig kell a tulajdoni viszonyokat
felmérni és mindent megtenni annak érdekében, hogy magyar kézben is maradhasson. Budai
Gyula vidékfejlesztési államtitkár kijelentette, hogy a földkérdésben a kormányzati szerepvállalás mellett sorban egyeztetnek a megyei közgyűlésekkel is. Erről a megyei vezetésnek nem
szóltak? Összefoglalva elmondta, hogy saját magukat meghazudtolva lehetetlenítik el a kérdést és azt a területet, melyről joggal mondható, hogy az ország éltetője, ereje. Szándékosan
nem foglalkoznak annak védelmével, amit az eddigi kormányok is csak folyamatosan ellehetetlenítettek, és az eddigi gyakorlatnak megfelelően nem a nemzeti érdeket helyezik előtérbe,
hanem teret engednek az idegen igényeknek és érdekeknek. Más országokban, ha valaki nem
kellő odaadással és kellő figyelmet fordítva dolgozik a nemzet fennmaradásán, annak földjének megvédésén, akkor főben járó bűnt követ el, ezzel nemzetellenes politikát folytat. A Fidesz nemzeti kormánynak tartja magát, mégsem az érte való tenni akarás vezérli munkájukat.
Két fontos konklúzió vonható le. Amit tesznek, nemzetellenes és teszik mindezt ígéretük ellenében, tehát hazug is.
Szabó Róbert
Valóban számonkérésnek vette az elmondottakat. Fontos kérdés a vidékfejlesztés és a földvédelem, épp ezért egy külön tanácsnokot kért fel a feladatra. Szűcsné képviselő asszony mondanivalója hemzsegett a demagógiától, ez mindig jellemző a Jobbikra. Egyetértett azzal, hogy
a probléma van a magyar földekkel és figyelni kell a vidékfejlesztésre. A Jobbik mindent érvágással akar kezelni, mint a középkorban élő orvosok. A területnek megvannak a szakemberei, akik nap mint nap ezért dolgoznak. A megyei önkormányzatnak ebbe nem sok beleszólása
van, ezért kérte meg a tanácsnok urat, hogy folyamatosan egyeztessen az illetékes szervekkel
és ismertesse az önkormányzat álláspontját. A mostani kormány sokat tett a magyar föld védelmében. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt négy évben a Heves megyei gazdák 61 milliárd forintnyi támogatást kaptak.
Dr. Gondos István
Egyeztetett Dudás Róbert képviselő úrral, sajnálatos, hogy nincs jelen a közgyűlésen. Nem
tudható, hogy mit mondott Szűcsné képviselő asszonynak, de arra kérte, hogy pontosan fogalmazzon, vagy inkább ne mondjon semmit, mert nem erről beszéltek a képviselő úrral. Az
hangzott el, hogy a területfejlesztési koncepciót nem a Fidesz frakció, hanem a közgyűlés
fogja elkészíteni. Kérte Dudás urat, hogy vegyen részt a munkában, mondja el a terveit, milyen szakmabeliekkel szeretne konzultálni, kit szeretne meglátogatni, milyen vezetőkkel szeretne konzultálni és ezt hogyan szeretné beépíteni a területfejlesztési koncepcióba. Felhívta
egyben a figyelmét arra, hogy a területfejlesztés nem egyenlő a földvédelemmel. Nem azt
mondta, hogy nincs szükség a bizottságra, hanem azt, hogy nem látja szükségét a bizottság
létrehozásának, azonban elnök úr dönthet másképpen, de a munka akkor is közös. Tudja, hogy
Dudás képviselő úr számára fontos a kérdés, ezért együtt kell működni a jövőben. Mindez
igaz az MSZP frakció esetében is.
Szűcsné Major Ildikó
Az elnök úr által említett támogatások uniós források, amikhez a magyar államnak túl sok
köze nincs, de igaz, hogy az Európai Unióból kilépve ilyen jellegű támogatás nem lenne. Az
MVH támogatásokat a kormány előfinanszírozza, a kifizetések és ellenőrzések után jön az
EU-s audit, ami meghatározza, hogy a támogatások jogszerűek voltak-e. Az elmúlt években
sok esetben született az a döntés, hogy a kifizetés nem volt jogos, az állam nem kapta vissza a
megelőlegezett pénzt, így deficit alakult ki. Dr. Gondos úrnak válaszolva elmondta, hogy valóban nem tudja visszaadni, hogy mi történt a Dudás úrral folytatott beszélgetésen, ehhez a
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képviselő úr kell. A területfejlesztés szerteágazó fogalom, amin belül van a vidékfejlesztés. A
vidékfejlesztés főként a mező- és erdőgazdaságra, a halászatra szorítkozik. A Jobbik maximálisan támogatja a területfejlesztést, nemcsak a földvédelmet és a vidékfejlesztést. Heves megyének a szakemberek szerint is a fenntartható fejlődésre van szüksége, a Jobbik számára
ennek kiépítése rendkívül fontos. A földvédelem nélkül vidéket fejleszteni nem lehet. A Jobbik felvetése egy földvédelmi bizottság létrehozása volt. Ez a területfejlesztés mellett működő
olyan bizottság, ami felmérné, hogy Heves megyében mekkora földkészlet van még magyar
tulajdonban. Ha lejár a földmoratórium, ennek áttekintésére nem lesz lehetőség. Azért fontos
felmérni, mert enélkül nem lehet vidéket fejleszteni. Ez a nemzet és az ország megmaradásának kulcskérdése.
Dr. Ördög István
A Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége elnöke Jakab István, aki tagja a Fidesz frakciónak. Budai Gyula, jelenleg államtitkár, titkára volt a fent említett szervnek. Látható, hogy
autentikus személyiségek a politika legmagasabb szintjén képviselik a gazdákat. Ezen túl a
kisgazdák szerveződése is folyamatosan ad tanácsot és véleményt juttat el. A Kisgazda Polgári Egyesületnek 8 képviselője erősíti a Fidesz frakciót. Ebből is kitűnik, hogy nem igaz az
állítás, ami szerint nincs kapcsolat a kormány és a gazdák között. Az érdekek annyira sokrétűek, hogy mindig lehet olyan gazdát találni, aki a kákán is csomót talál. A gazdáknak nyújtott
támogatást az Európai Unió feltételekhez köti, melyek néha valóban szigorúak.
Szabó Gyula
Valóban igaz az, hogy minden pályázott támogatás felhasználásáról szóló szabályt szigorúan
kell venni. Ha valaki nem teljesíti ezt, akkor jogos a visszavonás. A bizottság létrehozásával
kapcsolatban valóban elhangzott egy ígéret. Számára nem az a probléma, hogy ez nem történik meg, ugyanis lehet, hogy az elnök, a hivatal, vagy a Fidesz megvizsgálta a körülményeket
és az adott ígérettel szemben másként dönt, mert a józan ész azt diktálja, hogy valami más
történjen. Azt viszont nem megengedhető szerinte, hogy a megtett lépésekről ne tájékoztassák
a képviselőket.
Szabó Róbert
Tájékoztatta Szabó Gyulát arról, hogy az áprilisi közgyűlésen, amelyen a képviselő úr nem
tudott jelen lenni, a kérdésre választ adott, akkor megindokolta, hogy miért került sor a tanácsnoki pozíció létrehozására. A közgyűlés ebben támogatta.
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
a következő határozatot hozta:
39/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja és 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 Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságba történő egy fő delegálására
A 2012. január 1. napján hatályba lépett szakképzésről szóló törvény rendelkezései meghatározzák a megyei fejlesztési és képzési bizottságok megalakításával, a bizottságok működtetésével és feladatellátásával kapcsolatos teendőket. A fejlesztési és képzési bizottságok - igazodva a megyei közigazgatás-szervezés megyei struktúrájához és a kormányhivatalok működéséhez - a jövőben az eddigi regionális szint helyett megyei szinten szerveződnek, a jövőben
elsősorban javaslattevő, véleményező és közreműködői hatáskörrel vesznek részt a szakképzés feladatainak megvalósításában.
Az előterjesztés közgyűlési tárgyalását az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta.
Szabó Gyula
Véleménye szerint elnök úr túl sok feladatot vállal magára. Lehet, hogy célszerűbb volna
szelektálni és a tényleg fajsúlyos és döntési helyzetet igénylő pozíciókat megtartani, az
egyebeket pedig átadni bárki másnak, akár az ellenzéknek is.
Szabó Róbert
Elmondta, hogy több olyan bizottság tagja, ahol sok esetben praktikus a jelenléte.
Amennyiben nem tud részt venni, akkor megfelelő szakembert delegál maga helyett. A
Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságban azért szeretne részt venni, mert az oktatás és a
szakképzés fontos számára. A területfejlesztés kérdésköre sem teljes a szakképzés nélkül.
Igazodni kell a piac igényeihez is. Cél, hogy mindig olyan szakembert képezzen, amire
szükség van. Véleménye szerint ebbe az irányba kell elmenni és fontos, hogy ez az álláspont
politikailag is képviselve legyen a bizottságban.
Szabó Gyula
Egyetértett mindazzal, amit az elnök úr elmondott.
Szabó Róbert
Az előterjesztés személyi döntés meghozatalára irányul. 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 jelen
napirend kapcsán az elnök személyes érintettségére tekintettel a határozati javaslat elfogadását eldöntő szavazásban részt vehet-e.
Aki igennel szavaz, az hozzájárul, hogy a határozati javaslat elfogadását eldöntő szavazásban
a közgyűlés elnöke részt vehet. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
úgy dönt, hogy a jelen napirend kapcsán a határozati javaslat elfogadását eldöntő szavazásban a közgyűlés elnöke részt vehet.

9
Kérte, szavazzanak az előterjesztésről.
Megállapította, hogy a közgyűlés 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
40/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 83. §-a
alapján a megyei fejlesztési és képzési bizottságba tagként határozatlan időre delegálja Szabó
Róbertet, a közgyűlés elnökét.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a határozatról a Nemzetgazdasági Minisztérium
Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárságát tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Szabó Róbert
3. napirend
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervére
A nemzeti vagyonról szóló törvény előírja a helyi önkormányzatok számára, hogy vagyongazdálkodásuknak az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kötelesek készíteni. Ezen terv elkészítésére a törvény nem tartalmaz határidőt, azonban az
önkormányzat hatályos vagyonrendelete 2012. június 30-i határidőt irányoz elő a vagyongazdálkodási irányelvek és terv közgyűlési előterjesztésére és elfogadására.
Az előterjesztés közgyűlés általi elfogadását a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag, a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 8 igen szavazat és
2 tartózkodás mellett, az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 5 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett támogatta.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
41/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése elfogadja a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
rendelkezéseinek megfelelően a Heves Megyei Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. június 30.
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Szabó Róbert
4. napirend
Javaslat a Pro Caroberto Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.-vel kötött
közoktatási megállapodás megszüntetésére
2008 júniusában a Heves Megyei Önkormányzat és a Pro Caroberto Közhasznú Kft. között a
Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági és Idegenforgalmi Szakképző
Iskola működési feltételeinek biztosítására közoktatási megállapodás jött létre. A közoktatási
törvény és a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályok változásai következtében a megyei önkormányzatnak a közoktatási megállapodásban foglalt feladatellátási kötelezettsége
megszűnt, az a Magyar Államhoz került. A jogszabályi összefüggések okán a megyei önkormányzat közoktatási feladatainak megszűnésére és az intézmény fenntartói jogának a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány részére tervezett átadására tekintettel javasolta,
hogy amennyiben a közoktatási megállapodást a jelenlegi fenntartó, a Pro Caroberto Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. egyoldalú jognyilatkozattal vagy közös megegyezéssel
megszüntetni kívánja, ahhoz a Heves Megyei Önkormányzat járuljon hozzá azzal a feltétellel,
hogy az intézmény fenntartása a jövőben is biztosított lesz.
Az előterjesztés közgyűlési tárgyalását az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
42/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
1. A Heves Megyei Közgyűlés a Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola fenntartói jogának a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány részére történő tervezett átadása kapcsán úgy dönt, hogy amennyiben az intézmény jelenlegi fenntartója, a Pro Caroberto Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. a fent nevezett
intézmény vonatkozásában kötött Közoktatási megállapodást egyoldalú jognyilatkozattal vagy
közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni, ahhoz a Heves Megyei Önkormányzat képviseletében a közgyűlés elnöke járuljon hozzá azzal a feltétellel, hogy az intézmény fenntartása a
jövőben is biztosított lesz.
2. A Heves Megyei Közgyűlés ezúton is kifejezi köszönetét a Pro Caroberto Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. részére a Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola fenntartása során végzett tevékenységéért.
3. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Heves Megyei Önkormányzat
képviseletében jelen határozatban foglaltak végrehajtása során eljárjon és az annak során keletkező dokumentumokat aláírja.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Értelem szerint
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Szabó Róbert
5. napirend
Javaslat a megszűnt Heves Megyei Területfejlesztési Tanács által hazai decentralizált
források terhére megkötött támogatási szerződések zárására
A megszűnt Heves Megyei Területfejlesztési Tanács hazai decentralizált források terhére
megkötött támogatási szerződésállományának kezelése teljes körűen a Heves Megyei Önkormányzathoz került. A záró helyszíni ellenőrzések – havi ütemterv szerint – 2012. május hónapban indultak és az előterjesztés készítésének időpontjáig összesen 126 db ellenőrzés lefolytatására került sor. Az eddig lefolytatott helyszíni ellenőrzések alapján összességében elmondható, hogy a beruházások és a támogatás felhasználása a jogszabályokkal összhangban
történt a kedvezményezetteknél, szerződésszegés gyanúja egyetlen esetben sem merült föl.
Az előterjesztés közgyűlési tárgyalását a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága
10 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. A hazai decentralizált források zárásáról szóló
tájékoztató anyagot a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, valamint az Ügyrendi és Nemzetiségi
Bizottság megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, hogy a határozati javaslatok elfogadásáról egyszerre szavazzanak, de az egyes határozati javaslatok külön számot kapjanak.
Megkérdezte, hogy az elhangzott javaslattal kapcsolatban van-e ellenvetés.
Megállapította, hogy ellenvetés nem volt.
Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatokat hozta azzal, hogy az egyes határozati javaslatok külön számot kapnak:
43/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Mátraszentimre
Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.

100003320C

Szennyvízcsatorna hálózat építése Mátraszentlászló, Mátraszentimre
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

44/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Gyöngyösoroszi
Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
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szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.
100002899C

Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító rekonstrukciója, Gyöngyösoroszi
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

45/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Bükkszentmárton
Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.
100003201C

Útfelújítás, Bükkszentmárton
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

46/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Heves Város
Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.
100005920C

Földgázvezeték-építés, Heves: Dankó, Kodály, Cseplye és
Hellenbonth utcák
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

47/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Szilvásvárad
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100006006L
10044/2001.CÉDA
10026/2002.CÉDE
10004/2003. CÉDE
10034/2003. CÉDE

Park út felújítása (utcai parkoló hídjától a 29. számig)
Miskolci u. 80. szám alatti Idősek Otthona felújítása
Rákóczi F. és Béke u. vízelvezetése
Településrendezési terv készítése
Szabadság út útfelújítása

13
100003404K
100007405K

Útfelújítás (Ady, József Attila, Kossuth L. utcák)
Útfelújítás (Fenyves és Bem utak)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

48/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Nagyvisnyó
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100001906L
10004/2002.CÉDE
10021/2003. CÉDE
100000304K
100008105K

Járdafelújítás az Ifjúság és Dózsa utakon
Május 1. u. útfelújítása
Alkotmány utca útfelújítása
Belterületi útfelújítás (Sport út)
Járda- és parkoló építés (Felszabadulás út 5-33.)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

49/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Egercsehi Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100001606L
100003501K
100008802K
100001002K
100007103K
100004303K
100001604K

Kossuth út 34. szám alatti Művelődési Ház tetőfelújítása
Ady Endre út 9. sz. alatti új óvoda építése
Szennyvízcsatorna-hálózat bővítése
Egri és Pataksor utakat összekötő Pékség utcája felújítása
Petőfi u. 6. sz. alatti általános iskola magastető felújítása
Tornaterem és napközi otthon szigetelése és vizesblokk
felújítása (668 hrsz.)
Petőfi u. 6. sz. alatti általános iskola tetőszerkezetének felújítása II. ütem
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap
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50/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Szúcs Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100000206L
100003001K
100003702K
100003303K
100008004K

Szúcs Bányatelep ivóvízellátás, vezeték-összekötés (75,
77/1, 067/3, 092, 091 hrsz.)
Kossuth út 34. sz. alatti orvosi rendelő felújítása
Kossuth út 50. sz. alatti óvoda nyílászáróinak cseréje
Településrendezési terv készítése
Községi ravatalozó tetőszerkezetének felújítása, urnahely
kialakítása (22 hrsz.)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

51/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Mikófalva
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100000306L
100001301K
100000102K
100006902K
100006503K
100000303K
100003005K

Főtér rekonstrukció (467/1 hrsz)
II. Rákóczi Ferenc út 13. szám alatti orvosi rendelő és tanácsadó kialakítása
Kossuth u. burkolatának és a hozzá tartozó vízelvezető árok
felújítási munkálatai
Mikófalva településrendezési tervének elkészítése
Rákóczi F. út 4-6. sz. alatti óvoda átalakítása
Akácfa, Petőfi, Gárdonyi utcák burkolatának, vízelvezető
rendszereinek felújítási munkái
Útépítés (Vasút utca)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

52/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Egerbocs Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
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100003106L
100004501K
100006501K
100006602K
100009504K
100004905K

Szabadság u. felújítása
211/1 hrsz-ú napközi otthonos óvoda, konyha kommunális
szennyvizének rácsatlakozása a szennyvízhálózatra
211/1 hrsz-ú napközi otthonos óvoda konyhájának kapacitás
növelése (konyhafelújítás, ebédlőkialakítás, szennyvízbekötés)
Mocsolyás-patak rendezése (156 hrsz.)
Településrendezési terv készítése
Autóbuszmegálló felújítása (buszöböl építése, 244, 291
hrsz.)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

53/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Hevesaranyos
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100001206L
100006901K
100003302K
100005302K
100003603K
100003304K

Alkotmány u. I. szakasz felújítása
Petőfi út 1. szám alatti orvosi rendelő és hozzátartozó helyiségek fűtéskorszerűsítése
Útfelújítás (külterület 0191/07 hrsz)
Ibolya u. 43-49. sz. közötti lakások szennyvíz bekötése
Szabadság u. 12. sz. alatti közösségi ház kialakítása I. ütem
Közösségi ház kialakítása II. ütem
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

54/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Bükkszentmárton
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100003201C
100001506L
100001902K
100005203K

II. Rákóczi Ferenc út felújítása (OCÖ)
Közösségi Ház ("Iskola épülete") revitalizációjához szükséges felújítás II. üteme (313 hrsz)
Bükkszentmárton község településrendezési tervének megvalósítása
Széchenyi út felújítása
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100005804K
100008405K

II. Rákóczi úti buszforduló és járda bővítése
II. Rákóczi F. u. 76. sz. alatti közösségi ház ("iskola épülete") tetőfelújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

55/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Bátor Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100003706L
10050/2001.CÉDA
100008101K
100004502K
100010405K

Petőfi u. 1. és Hunyadi u. 4.sz. előtt autóbusz megállóhelyek
kiépítése
Kossuth L. u. 9-11. szám alatti Egészségház és szolgálati
lakás fűtéskorszerűsítése
Településrendezési terv elkészítése
Rákóczi és Újtelep utak felújítása
Autóbusz megállóhely kiépítése (Kossuth L. u. 9-11.)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

56/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Mónosbél Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100003101K
100001802K
100005103K
100002904K
100002405K

Ivóvízhálózat kiépítése a Petőfi úton (107 hrsz.)
Mónosbél község településrendezési tervének megvalósítása
Rózsa út felújítása
Útfelújítás (Béke út)
Útfelújítás (Dózsa György utca)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

17
57/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Balaton Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100002306L
100003601K
100008701K
100008601K
100004102K
100007502K
100009103K
100006404K
100004705K

Sport utca útburkolat készítése - II. szakasz
Kossuth út 80. szám alatti általános iskola 2-3. osztály tantermeinek felújítása
Balaton-patak medrének és felszíni vízelvezető rendszerének rekonstrukciója
Balaton településrendezési terv készítése
Felszíni vízelvezető rendszer felújítása, holtágak rehabilitációja II. ütem
Köztársaság tér 5. sz. alatti polgármesteri hivatal felújítása
Kossuth u. 80. sz. alatti gondozási központ eszközbeszerzése
Útfelújítás (Jókai út 2-62. sz. között)
Útfelújítás (Sport út)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

58/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Bélapátfalva
Város Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100004006L
100004106L
10026/2001.CÉDA
10016/2003. CÉDE
100005604K
100008205K

IV. Béla út 26. szám alatti Gesztenyés Közösségi és Szolgáltató Ház kialakítása I. ütem
Hársas u. vízelvezető rendszerének kiépítése
Apátság út szennyvízcsatorna hálózat építés
Településrendezési terv készítése
Útépítés és felszíni vízelvezetés (Felszabadulás út)
Útépítés és felszíni vízelvezetés építési munkái (Móricz
Zsigmond utca)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

18
59/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Bekölce Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett maradéktalanul
teljesítette.
100004206L
100008803K
100007404K
100008005K

Akác, Béke utak burkolatfelújítása
Településrendezési terv készítése
Útfelújítás (Rákóczi, Petőfi és Rákóczi-Petőfi összekötő
utak felújítása)
Útfelújítás (II. Rákóczi Ferenc utca II. ütem)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

60/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Parád Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100002906L
100003006L
10083/2000.CÉDA
10012/2002.CÉDE
10035/2002.CÉDE
10010/2003. CÉDE
10022/2003. CÉDE
100002504K
100007204K
100007205K

Bányalaposi út felújítása (528 hrsz.)
Kékesi út árok lefedés (737 hrsz.)
Peres út felújítása,vízelvezetése
Ady, Akácfa, Cifra, Hársfa, Szabadság, Toldi, Várhegy utcák útfelújítása)
Kossuth L. u. 123. szám alatti Iskolai Oktatási Központban
étkezde létesítése
Cifra, Béke út II. szakasz, Rózsa F. út, templom előtti öszszekötő út felújítása
Kossuth L. u. 128. szám alatti fogorvosi rendelő és tanácsadó épületének felújítása
Útfelújítás (Clarissa, Fehérkő, Hunyadi utcák)
Településrendezési terv készítése
Fenyves út építése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

61/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Parádsasvár
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
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100003506L
10010/2001.CÉDA
10032/2002.CÉDE
10003/2002.CÉDE
10014/2003. CÉDE
100012005K

Petőfi út útfelújítása, csapadékcsatorna rendezése
Szabadság és Arany János utak helyreállítása, csapadékvíz
elvezető árok helyreállítása
Ravatalozó átalakítása, kerítés-és térburkolat építés
Ságvári utca útfelújítása
Rákóczi út 32. szám alatti Ifjúsági Klub, közösségi ház felújítása
Járda- és csapadékcsatorna építés, útszélesítés (Rákóczi út)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

62/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Bodony Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett maradéktalanul
teljesítette.
100004406L
100000901K
100005502K
100003003K
100002004K

Kossuth L. u. 22. szám alatti községi óvoda és könyvtár
belső felújítása, korszerűsítése
Árpád utca 2. szám alatti Művelődési Ház szociális blokkjának kialakítása (víz, wc-kialakítás)
Mezőgazdasági bekötőút felújítása, Árpád u. és 051 hrsz.
alatt
Szennyvíz elvezetése, csatlakozva a meglévő parádi
szennyvízhálózaton keresztül a recski szennyvíztisztító telepre
Településrendezési terv elkészítése Bodony és Mátraballa
községek részére
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

63/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Mátraderecske
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
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maradéktalanul teljesítette.
100002006L

A MOFETTA alagsori biztonsági szellőztető rendszerének
kialakítása (1419/3 hrsz.)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

64/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Mátraballa
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100001806L
100000503K
100002805K

Sallai u. burkolat felújítása
Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése
Iskola u. 5. sz. alatti polgármesteri hivatal felújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

65/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Kisfüzes Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100005603K

Szabadság tér 2. sz. alatti orvosi rendelő átalakítása és korszerűsítése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

66/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Sirok Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100000806L
100002606L

Lenin úti, lakótelepi út és járda felújítása
Gyári és Verpeléti úton járdaépítés
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10006/2001.CÉDA
10001/2002.CÉDE
10001/2003. CÉDE
10033/2003. CÉDE
100000404K
100009404K
100005105K
100006905K

Temető út 7. szám alatt ravatalozó építése
Nyírjes út baloldalának járdafelújítása
Borics P. u. 6. szám alatti polgármesteri hivatal épületének
felújítása
Petőfi út járdafelújítása
Járdaépítés (Nyírjes út)
Dankó úti ivóvízhálózat építés
Járdaépítés (Petőfi út 83-182. sz. között)
Vár utca útburkolatának felújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

67/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Recsk Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100000706L
100002406L
10053/2001.CÉDA
10054/2001.CÉDA
10021/2002.CÉDE
10015/2003. CÉDE
100001904K
100009805K

Vasút és Csokonai út burkolatának felújítása
Várbükki út felújítása (671/1 hrsz)
Kossuth L. u. 142. szám alatti általános iskola épületén
magastető építése
Ércbánya lakótelep vízellátása
Arany J., Petőfi, Csevice utcák útfelújítása, Kossuth úti járda felújítása
Mátra és Hunyadi utcák, illetve a Vásártéri parkoló útfelújítása
Útfelújítás (Széchenyi u.)
Útfelújítás (Vörösmarty utca és Hunyadi utca temetői szakasz felújítása)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

68/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Váraszó Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.

100001306L

Rákóczi F. út 1. szám alatti gyermek étkeztető hely kialakítása
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100001701K
100007305K

II. Rákóczi út 1. szám alatti polgármesteri hivatal és óvodaépület felújítása
Rákóczi F. u. 1. sz. alatti szociális ebédkiosztó helyiség
kialakítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

69/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Ivád Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100003306L

Dózsa úti járdaépítés I. ütem
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

Szabó Róbert
6. napirend
Tájékoztató a
tevékenységéről

Heves

Megyei

Vállalkozás-

és

Területfejlesztési

Alapítvány

A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány elkészítette a tevékenységéről szóló tájékoztató. A napirend tárgyalásánál köszöntötte Farkas Zoltán urat, a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány
kuratóriumi elnökét.
Farkas Zoltán
Beszélt arról, hogy a napirendi ponttal összefüggésben egy alapítványi rendezvényre szóló
meghívót osztott ki a képviselőknek, melyre szeretettel meghívta az érintetteket. Amennyiben
a képviselőknek a tájékoztatóval kapcsolatban kérdése merül fel, arra természetesen válaszol.
Szabó Róbert
A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
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Szabó Róbert
7. napirend
Tájékoztató a Nemzeti Külgazdasági Hivatal Heves Megyei Külgazdasági Információs
Pontjának tevékenységéről
A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Nemzeti Külgazdasági Hivatal Heves Megyei
Külgazdasági Információs Pontja elkészítette az Információs Pont tevékenységeiről szóló tájékoztatóját. A napirend tárgyalásánál köszöntötte Pinczés Olgát, a Heves Megyei Külgazdasági Információs Pont vezetőjét.
Pinczés Olga
Tájékoztatott arról, hogy a külgazdasági hivatal 2011. január 1-jével kezdte meg működését a
Nemzetgazdasági Minisztérium központi hivatalaként. Két fő tevékenysége: a kis- és
középvállalkozások külgazdasági tevékenységének támogatása, illetve a külföldi cégek
magyarországi befektetésének ösztönzése. Az egri iroda a Jókai u. 2. szám alatt található. Az
üzletfejlesztési szolgáltatások közé tartozik a vállalkozásokkal történő folyamatos, rendszeres
konzultáció és ezen keresztül a személyes szakmai tanácsadás. 2011-ben 1100 magyar
vállalattal sikerült személyesen felvenni a kapcsolatot. Rendezvények, külpiaci témájú
képzések szervezése, üzletember-találkozók megvalósítása szintén a célkitűzések között
szerepel. A 2012-es programok közül megemlítette a „Befektetésbarát településekért”
programot, amelynek segítségével az önkormányzatok felkészülhetnek a befektetők
fogadására. Beszélt többek között a kis- és középvállalkozások külpiacra jutását segítő
képzésről, ahol a vállalkozások igényeinek megfelelően piaci ismereteket, marketinget,
tárgyalástechnikát, stratégiaalkotást tanulhattak, illetve a Meet My Country-ról, amelyen a
Magyarországon dolgozó külföldi diplomatáknak mutatták be a dél-dunántúli régiót. A
külgazdasági hivatal a megyei önkormányzattal is tervez közös programokat. Ilyen a II.
félévben Egerben is megrendezésre kerülő „Befektetésbarát településekért” program, a Heves
megyei befektetői tájékoztató elkészítése, study tour keretében befektetők Heves megyébe
„csábítása”.
Szabó Róbert
A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
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.
Kérte a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága tájékoztatójának tudomásulvételét.

24

Megállapította, hogy a közgyűlés a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága tájékoztatóját tudomásul vette.
Kérte az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tájékoztatójának tudomásulvételét.
Megállapította, hogy a közgyűlés az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tájékoztatóját tudomásul vette.
Szabó Róbert
9. napirend
Sürgősségi indítvány önkormányzati tulajdonú személygépjármű adásvételére, valamint
a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét érintő további döntések meghozatalára
A Heves Megyei Önkormányzat vagyonrendeletének 3. számú melléklete szerint a megyei
önkormányzat üzleti vagyonát képezi a - korábban a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács
tulajdonában álló - Toyota Avensis típusú személygépkocsi. A vagyonrendelet szerint az üzleti vagyon részét képező vagyonelem elidegenítése, amennyiben a vagyontárgy nettó forgalmi
értéke nem haladja meg a 3 000 000 Ft-ot, a megyei közgyűlés elnökének hatáskörébe tartozik. A fenti rendelkezések alapján a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonát képező Toyota
Avensis személygépjármű értékesítését követően egy másik önkormányzati tulajdonba kerülő
személygépjármű vásárlására tett javaslatot a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága részére.
Oroján Sándor
A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága a javaslatot 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta.
Szabó Róbert
Tekintettel arra, hogy a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága saját hatáskörben jóváhagyta 1 db másik, önkormányzati tulajdonba kerülő személygépjármű beszerzését a
jelenlegi gépjármű értékesítésétől és a közgyűlés költségvetést érintő döntésétől függő hatálylyal, ezért javasolta a közgyűlésnek, hogy az előterjesztésben részletezett felhalmozási kiadások terhére bruttó 9 000 000 Ft keretösszeget biztosítson a 2012. évi költségvetésében. Az
előterjesztés informatikai eszközök beszerzésére is irányul. A hivatal működésének zavartalan
fenntartása érdekében egy megközelítőleg bruttó 1,8 millió forintos beruházást szükséges
megvalósítani, amely pótolja a jelenleg hiányzó tartalékokat, mind hardver, mind szoftver
eszközöket. A hazai decentralizált forrásokból nyújtott támogatások ellenőrzésének infrastruktúráját is biztosítja, amelyhez a központi költségvetés további forrásokat is nyújt.
A sürgősségi indítvány közgyűlés általi elfogadását az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 7
igen szavazattal támogatta. A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
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70/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságának döntését figyelembe véve a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.
(II. 24.) önkormányzati rendelete vonatkozásában a következő előirányzat-módosítást hagyja
jóvá:

Adatok (eFt)
Megnevezés, címszám
Felhalmozási és
tőkejellegű bevétel
Felhalmozási jellegű kiadás
Ebből:
- Gépjármű vásárlás
- Informatikai eszköz vásárlás

Heves Megyei Önkormányzat
Előirányzat
csökkenés

Előirányzat növekedés
10.864
10.864
9.000
1.864

Felelős:

Határidő:

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

Szabó Róbert
10. napirend
Sürgősségi indítvány a készülő új Országos Területfejlesztési Koncepció megyei fejezetének jóváhagyására
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján „A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el”. A törvény alapján a területfejlesztés vált a megyei önkormányzatok egyik legfontosabb feladatává. Az eddigi területfejlesztési gyakorlat átalakításának első fontos lépése a Megyei Területfejlesztési Koncepció elkészítése mellett egy rövid, 1 oldal terjedelmű anyag összeállítása a készülő Országos Területfejlesztési Koncepció megyei fejezetéhez. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása alapján a készülő új Országos Területfejlesztési Koncepcióba szánt, megyénként 1 oldal terjedelmű anyag első, a Heves Megyei Közgyűlés által jóváhagyott verzióját 2012. július 31-ig kell
megküldeni a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal részére.
Oroján Sándor
A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága elnökeként két helyesírási hibára hívta
fel a figyelmet és megjegyezte, hogy az infokommunikációs infrastruktúra két külön szó,
ezért a kötőjelet a kommunikációs után ki kell venni a javított anyagból. A bizottság az előterjesztést a hivatkozott két szókiegészítéssel egyhangúlag elfogadta.
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Szabó Róbert
A javításra sor kerül, a két apró kiegészítéssel egyetértett, azt előterjesztőként befogadta.
Szabó Gyula
Emlékeztetett arra, hogy a megyei közgyűlés egyetlen vagy legfontosabb feladata az új rendszerben a területfejlesztés. Ezzel összefüggésben megjegyezte, nem örül annak, hogy a legfontosabb feladattal kapcsolatban sürgősségi indítványként kell az anyagot tárgyalni. A számítógépén a közgyűlést megelőző nap este 6 órakor jelent meg az előterjesztés, így felkészülni, tájékozódni nem volt lehetősége. Érthető számára, hogy ez egy készülő anyaghoz javaslat
és lesz még mód a későbbi kiegészítésre, viszont a tapasztalata az, hogy ha egyszer egy anyag
elkészül, akkor utána már csak módosítani lehet, mindenki az alapdokumentumra hivatkozik
majd. Véleménye szerint az anyag elég körültekintő, azonban több hiányosságot is felfedezett.
Az egyik, hogy ugyan van utalás a fejlesztési irányok közt zárójelben az oktatási, szakképzési
kérdésre, de nem talált hivatkozást, megjegyzést a megyében működő felsőoktatási intézményekre. Értelmezése szerint az oktatásba és szakképzésbe nem érthető bele a felsőoktatás,
pedig fontos körülmény, hogy a megyének igen jó felsőoktatási intézményei vannak, hiszen a
megyébe érkező befektetők utánanéznek annak, hogy vannak-e ilyen intézmények. Szerinte
fontos lenne rögzíteni, hogy léteznek ezek az intézmények. Hivatkozás van arra, hogy milyen
jó a főváros közelsége és az M3-as autópálya léte, viszont a közúti közlekedés mellett a közúti
közlekedés mellett az egyéb közlekedési lehetőségek legalább ennyire fontosak. Meg kellene
jegyezni, hogy egy keleti vasúti vonal fejlesztése fontos fejlesztési irány lehetne. Fontos a
gazdaság fejlesztésében az országhatárok közelsége, mert sok olyan program létezik, ami a
határon átnyúló fejlesztéseket tesz lehetővé. Ahol ezzel élni tudnak, ott komoly potenciát jelent. Igaz, hogy Heves megye nem határmegye, viszont az országhatár mégis közel található.
Nem biztos, hogy igaza van a kérdésekben, de a kevés idő miatt konzultálni sincs idő.
Szabó Róbert
A hozzászólás első felére azt válaszolta, hogy június 27-én érkezett a felkérés, emiatt került
sürgősséggel a közgyűlés elé az előterjesztés, amely egy oldalas, így remélhetőleg viszonylag
könnyebben kezelhető. A javaslatba saját kérésére került bele egy gyűjtőkifejezés:
„beruházásösztönzést támogató infrastruktúrák”. Véleménye szerint ez mindent jelent, aminek
köze van ahhoz, hogy Heves megyében munkahelyek létesüljenek. A zárójelen belül a
felsorolás után szerepel még a stb., ahová a főiskolákon és felsőfokú intézményeken kívül
beírható lenne még több olyan szegmens is, ami ehhez tartozik. Nagyon fontos a közutak,
főutak, illetve a négy- ötszámjegyű utak fejlesztése is.
Oroján Sándor
A Megyei és Nemzetközi Ügyek Bizottsága ülésén több építő jellegű javaslat is elhangzott,
többek között a közlekedési infrastruktúra további kibontására. A bizottságban a kerékpárút
kérdése merült föl, hiszen a megyében több területen is zajlik az ilyen jellegű programok fejlesztése, viszont tekintve, hogy egy oldal terjedelmű összefoglaló anyagot kellett készíteni,
ezért a gyűjtőfogalmak használata részesül előnyben a kibontással szemben. Véleménye szerint az oktatás, szakképzési szó tartalmazza az alap-, közép- és felsőfokú oktatást egyaránt.
Megjegyezte, hogy a közlekedési infrastruktúra két külön szó, ezért kérte a kötőjel kihúzását.
Szűcsné Major Ildikó
Egy koncepcióról van szó, ami kibontásra és részletezésre kerül majd. Még nyilván fölösleges
beszélni róla, mert forrás pillanatnyilag nincs. A jövőre nézve elmondta, hogy örvendetes, ha
olyan fejlesztések támogatása történik, ami munkahelyteremtő és -ösztönző lesz. Az EU-s
forrásokkal is az a probléma, hogy nincs gazdasági hatása, ráadásul számos település pont az
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ilyen fajta uniós támogatások miatt adósodott el, mert pl. egy kis faluban épült egy teniszpálya úgy, hogy senki sem tud teniszezni, ebbe pedig belerokkant a település anyagi értelemben.
Szabó Róbert
Egyetértett a képviselő asszony által elmondottakkal.
Szabó Gyula
Egyetértett az előtte szólókkal, jónak tartotta az anyagot, viszont a tapasztalat azt mutatja,
hogy ami nincs benne a koncepcióban, azt később nem nagyon lehet támogatni. Véleménye
szerint elengedhetetlen, hogy a koncepció minden olyan javaslatot tartalmazzon, amit a képviselők fontosnak gondolnak. Tartott attól, hogy ezt egy „satöbbi” nem oldja meg és nem lehet
azt mondani, hogy a képviselők a „satöbbi”-be mindent belegondoltak. Kérte, hogy a végleges
változatnál egymás közt szakértőkkel alaposabban megbeszélve úgy készüljön el az anyag,
hogy ne csak néhány embernek a magánvéleményét tartalmazza.
Szabó Róbert
A válasza ugyanaz, mint az előbb, hogy nem a „satöbbi”, hanem a beruházástámogató infrastruktúra gyűjtőfogalomként fontos kifejezés. Nem ez az egy oldal fogja szabályozni a területfejlesztés jövőjét. Ez az országos koncepcióhoz egy oldalas kiemelt útmutató arról, hogy Heves megye mit gondol magáról. Ezt bővebben ki fogja fejteni egy megyei területfejlesztési
koncepció, ahol a felsorolásokat is ki lehet bontani és megindokolni. Fontos kérdés és szakmai munka lesz, hogy a priorálás kezelése hogyan történik. Határozott szakmai álláspontja,
hogy Heves megye fejlesztésében két nagyon fontos kitörési pont van. Az egyik a munkahelyteremtő beruházások. Ez szintén gyűjtőfogalom, ide tartozik minden olyan beruházás, amely
termel és munkahelyeket teremt. A másik fontos terület az idegenforgalom és a turizmus. Heves megyében ez az egyik olyan ágazat, ahol dinamikusan tud fejlődni a megye.
Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
71/2012. (VI. 29.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése elfogadja a készülő új Országos Területfejlesztési Koncepció Heves megyét érintő megyei fejezetét az alábbi tartalommal:
Heves megye
POZICIONÁLÁS
Az Északi-középhegység és az Alföld határterületén
elhelyezkedő megyében a két nagytáj találkozása
változatos arculatot és kiemelkedő természeti értékeket
eredményez, meghatározva a mezőgazdasági termelés,
elsősorban a zöldség-, gyümölcstermesztésnek és a
kedvező
adottságait
(egri,
szőlőtermesztésnek
mátraaljai borvidékek). A gazdasági fejlődésben
meghatározó a főváros közelsége, a kelet-nyugati
irányban húzódó M3 autópálya által biztosított jó
elérhetőség. Erre és a feldolgozóipari gyártási
tapasztalatokra építve települtek meg nagyrészt
zöldmezős beruházásokkal a tőkeerős, főleg külföldi tulajdonú vállalkozások, stabilizálva a
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gazdasági növekedést a Hatvan-Gyöngyös-Eger tengelyen. Húzóágazatai az energiatermelés,
a gép-, feldolgozó- és élelmiszeripar. A természeti, kulturális és épített környezet egyedülálló
adottságainak (Mátra, Mátraderecskei Mofetta, Bükk, Tisza-tó, Eger, jelentős termál- és
gyógyvíz készlet) köszönhetően kiemelkedő a turizmus jelentősége. Északi, jellemzően
aprófalvas Bélapátfalvai és Pétervásárai kistérségeinek népességmegtartó ereje gyenge.
FEJLESZTÉSI IRÁNYOK
• A gazdaság versenyképességének javítása a megye gazdasági adottságaira építő
munkahelyteremtő beruházások ösztönzése, a munkahelymegtartó és gyarapító
fejlesztések priorálása és a beruházásösztönzést támogató infrastruktúrák
(infokommunikációs, közlekedési, oktatás-szakképzési, stb.) fejlesztése révén. Megyén
belüli észak-déli, északi területein kelet-nyugati kapcsolatok javítása.
• A turizmus súlyának megőrzése, növelése a termékkínálat fejlesztésével, komplexitásának
és attraktivitásának növelésével, különösen a lovas- (Szilvásvárad) és ökoturizmus (Tiszató), továbbá az egészségipar minőségi fejlesztése révén, építve Eger és a Mátra-vidék történelmi, borászati és természeti adottságaira, hagyományaira is.
• A hátrányos helyzetű periferiális kistérségekben az ellátórendszerek és térségközponti
szerepkörök mellett a közlekedési viszonyok javítása, a jelentős arányú roma népesség
társadalmi integrációjának segítése.
Felelős:
Határidő.
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V.

Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §)

VI.

Kérdések (SZMSZ 40. §)

VII. Bejelentések (SZMSZ 41. §)
Dr. Gondos István
Közeledik a köztisztviselői nap, a közgyűlés pedig hosszabb szünet elé néz, ezért megköszönte a hivatal vezetőinek és dolgozóinak az eddigi magas színvonalú munkát, jó pihenést kívánt.
Szabó Róbert
Több kérdés, bejelentés nem volt, az ülést bezárta.
K. m. f.
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