Jegyzőkönyv
Készült: 2012. november 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről
Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme
Eger, Kossuth Lajos utca 9.
Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dudás Róbert, Dr. Gondos István, Fekete
László, Jáger József, Korózs Lajos, Dr. Nagy Imre, Oroján Sándor, Dr. Ördög
István, Sveiczer Sándor Péter, 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
Az ülés megkezdése előtt sor került a „Heves Megyéért” kitüntető díjak átadására. A díjazottak: Kovács Krisztina Mária művész – tanár; Dr. Hauser Zoltán, az Eszterházy Károly
Főiskola rektora; Kenyeres Zoltán borász; a Domoszlói Nyugdíjasokért Egyesület Nefelejcs
Népdalkör és a Gyöngyösi Kézilabda Klub. A Pongrácz Sándor érmekészítő által készített
érmeket Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Dr. Barta Viktor, Heves megye
főjegyzője adta át a díjazottaknak.
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. A közgyűlés ülését megnyitotta.
Kérte, szavazzanak a napirend elfogadásáról.
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
napirendet elfogadta az alábbiak szerint:
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 Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.
24.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
RENDELET - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

2
3.

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
RENDELET - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

4.

Javaslat Heves Megye Önkormányzatának a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 16/1995. (XII. 15.) HMÖ rendelet hatályon kívül helyezésére
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
RENDELET - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

III. Előterjesztések
5.

Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

6.

Javaslat forrásátrendezésre a Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Heves Megyei
Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatok módosítására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

7.

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évre vonatkozó költségvetési
koncepciójára
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

8.

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervére
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

9.

Javaslat a Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetértékelésének elfogadására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

10.

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
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IV. Tájékoztató
11.

Tájékoztató a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. II-III. negyedévi tevékenységéről
Előadó: Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője
TUDOMÁSULVÉTEL

12.

Tájékoztató Heves megye gazdasági helyzetéről
Előadó: Dr. Bánhidy Péter
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

13.

Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről
Előadó: Fenyves Péter
Heves Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Szakigazgatási Szervének vezetője
TUDOMÁSULVÉTEL

14. Tájékoztató az Észak-magyarországi Operatív Program előrehaladásáról
Előadó: Kormány Krisztián
NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Ügyvezetője
TUDOMÁSULVÉTEL
15. Tájékoztató a katasztrófavédelmet érintő 2012. évi jogszabályi változásokról, az ebből
fakadó szervezeti és feladatrendszer módosulásáról, a katasztrófavédelem által 2012.
évben elvégzett munkájáról
Előadó: Csontos Ambrus tű. mk. dandártábornok
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
TUDOMÁSULVÉTEL
16.

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

V.

Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §)

VI.

Kérdések (SZMSZ 40. §)

VII. Bejelentések (SZMSZ 41. §)
VIII. ZÁRT ÜLÉS
17.

Javaslat a Telekessy István területfejlesztési díj adományozására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
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Szabó Róbert
Köszöntötte Dr. Széchy Zsolt rendőr alezredes urat. A közgyűlés és a megyei rendőrfőkapitányság között kialakított gyakorlatnak megfelelően a képviselőknek lehetőségük van
közvetlenül kérdést intézni alezredes úrhoz.
Tóth Csaba
Köszönetet mondott a megyei rendőr-főkapitányság munkatársainak a Hatvanban, az előző
hét csütörtökén történt intézkedés miatt. További jó munkát és sok sikert kívánt Hatvan lakosainak nevében.
Szabó Róbert
1. napirend
Elnöki jelentés
Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően tájékoztatja a közgyűlést a fontosabb elnöki intézkedéseiről, köztük különösen a közgyűlés szeptember hónap végén hozott
határozatainak végrehajtásáról.
Dudás Róbert
Ügyrendi észrevételében elmondta, hogy időben jelezte napirend előtti hozzászólási szándékát
elnök úr és főjegyző úr felé. Ennek ellenére nem kapott szót a napirend előtti hozzászólásoknál.
Szabó Róbert
Milyen formában jelezte képviselő úr hozzászólási szándékát?
Dudás Róbert
A hmoelnok@hevesmegye.hu és a hmofojegyzo@hevesmegye.hu e-mail címekre küldte el
levelét.
Szabó Róbert
Ezek az e-mail címek már nem élnek, az új címek a hevesmegye.hu weboldalon elérhetőek.
Kérte az Elnöki Kabinet munkatársait, küldjék el a képviselőknek a legfrissebb levelezési
címeket. Bár a bejelentés nem érkezett meg, az 1. napirendről történő szavazás után megadja a
szót Dudás Róbert képviselő úrnak.
Szűcsné Major Ildikó
Az elnök úr látogatást tett Székelyföldön, egyeztetett Hargita és Kovászna megyékkel. Milyen
együttműködésről történt megállapodás a székelyföldi megyékkel?
Szabó Róbert
Elmondta, hogy Kovászna megyével már 10 éves együttműködése van a Heves Megyei Önkormányzatnak. Intenzív testvérmegyei kapcsolatról van szó, évente több közös rendezvény
szervezésére is sor kerül. Legutoljára a székelyföldi „Egri napok”-ra látogatott el. Hargita
megye elnökével abból a megfontolásból került sor megbeszélésre, hogy Székelyföldbe beletartozik Kovászna megyén kívül legfőképp Hargita megye is és cél, hogy velük is legyen élő
kapcsolata Heves megyének. Az „Egri nap”-ok nemcsak a Heves Megyei Önkormányzat költségvetését terhelte, ugyanis a Balassi Intézet finanszírozta a rendezvényt, amely több helyszínen zajlott egyszerre.
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Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
135/2012. (XI. 30.) 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

Szabó Róbert
Megadta a szót Dudás Róbertnek napirend előtti hozzászólásának elmondására.
Dudás Róbert
Hozzászólásának témája a vidéki helyzetelemzés, címe: Elsorvad a vidék. A teljesség igénye
nélkül szólt először a közbiztonságról. Szinte minden településen, de főleg a kistelepüléseken
rendkívüli módon megnehezíti az ott élő lakosok életét a közbiztonság rossz helyzete, mely
évekkel ezelőtt is jellemezte ezeket a településeket, a mutatók azonban tovább romlottak. A
bűnügyi statisztikák is kimutatják, hogy szinte minden bűnelkövetési forma emelkedő tendenciát mutat. Kiemelte ezek közül az uzsora bűncselekményt, amely főként a dél-hevesi térségben jellemző, de máshol is előfordul. A közbiztonság kapcsán elmondta, hogy nemcsak két
hét, de két és fél év sem volt elég arra, hogy sikerüljön rendet tenni. Legalább ilyen fontos a
csökkenő lakosság. Az elvándorlási mutatók, a magas halálozás és alacsony születések száma
miatt csökken a lakosság száma. Magas az elvándorlás, hiszen érvényesülni, családját eltartani akaró fiatalok a városba vagy a városok környékére költöznek annak reményében, hogy
terveik megvalósulnak. Amennyiben a célállomások magyar városok, az a kisebbik rossz. Bár
a vidék helyzetét ez negatívan érinti, de legalább nem külföldre vándorolnak. Magas szám
mutatható ki a külföldre vándorlásnál is. A szám olyan magas, mint nagy történelmi események, tragédiák idején, így pl. az ’56-os forradalom idején és az azt követő időszakban. Az
öngyilkossági ráta szintén olyan magas, mint a már említett történelmi események, válságok,
tragédiák idején. Magyarország a világ egyik legjobban fogyó nemzete békeidőben. Az ország
demográfiai katasztrófa előtt áll, minden statisztika és szakvélemény ezt támasztja alá. Az
államosítással kapcsolatban tény, hogy sok az eladósodott önkormányzat, melyek leginkább
önhibájukon kívül adósodtak el. Tevékenységüket hosszú éveken keresztül megsokasodott
feladatok és a megfelelő kompetencia odautalása nélkül végezték. Ez a hitelfelvételbe és az
eladósodásba sodorta az önkormányzatokat. Szerinte az lenne a megoldás, hogy a feladat
meghagyása mellett megfelelő kompetencia odautalásával az önkormányzatok zavartalanul
tudjanak működni és tudják működtetni az intézményeiket. Sajnos nem ez történik, hanem
sokkal inkább az, hogy önkormányzati döntésekkel legalizáltatva kerülnek át iskolák központi
irányítás alá. Olyan feltételek lettek meghatározva a települési önkormányzatok számára az
iskolafenntartással kapcsolatban, amiket az önkormányzatok nem tudnak teljesíteni. Ilyen
többek között, hogy garantálni kell az iskola következő évi működését. Ez egy jogos kritérium, viszont az önkormányzatok nem tudják a következő évi költségvetés ide vonatkozó sarokszámait. Legfontosabb a szubszidiaritás elvének az érvényesülése lenne. Nem volna szabad hagyni, hogy az országot éltető vidék elnéptelenedjen, mert annak elsorvadása a nemzet
halálához vezetne.
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Szabó Róbert
2. napirend
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosítására
Az előterjesztés azokat a szükséges előirányzat-módosításokat tartalmazza, melyek megalapozzák a Heves Megyei Önkormányzat háromnegyed éves beszámolóját. A bevételi és a kiadási oldalon is 36.371 eFt előirányzat-módosítás vált szükségessé, melynek eredményeképp a
bevételi és a kiadási előirányzatok is megemelésre kerültek. A módosításokat követően a bevételi és a kiadási előirányzat is egyaránt 1.754.166 eFt-ra módosul.
Az előterjesztés Ügyrendi és Nemzetiségi, valamint Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági támogatottságát tartalmazza. A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága az előterjesztést
a közgyűlési anyagok kiküldését követően november 27-én tárgyalta, a bizottság egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Heves Megyei Önkormányzat
17/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012. (II. 24.) HMÖ rendelet módosításáról
Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,
valamint Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény alapján a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.
(II.24.) HMÖ rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja:
1. §
A Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.24.) HMÖ rendelet (továbbiakban R.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetését
1 754 166
1 754 166
0

e Ft
e Ft
e Ft

bevétellel
kiadással
forráshiánnyal

állapítja meg.”
2.§
(1) A R. 1.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.
(2) A R. 2.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 2.sz. melléklete lép.
(3) A R. 3. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3.sz. melléklete lép.
(4) A R. 4.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 4.sz. melléklete lép.
(5) A R. 7.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 7.sz. melléklete lép.
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(6) A R. 8.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 8.sz. melléklete lép.
(7) A R. 9.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 9.sz. melléklete lép.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Szabó Róbert
Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

Szabó Róbert
3. napirend
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
Az önkormányzati rendeletmódosítás egyrészt a nemzeti vagyonról szóló törvény módosított
rendelkezéseinek értelemszerű átvezetését tartalmazza a megyei önkormányzat vagyoni körére vonatkozóan, különös tekintettel a megyei önkormányzat korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonának körét szabályozó jogszabályi rendelkezésekre, másrészt a megyei önkormányzat gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedésének közgyűlési határozaton
alapuló átvezetését tartalmazza.
Az előterjesztés Ügyrendi és Nemzetiségi, valamint Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági támogatottságát tartalmazza. A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága az előterjesztést
a közgyűlési anyagok kiküldését követően november 27-én tárgyalta, a bizottság egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:
Heves Megyei Önkormányzat
18/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Heves Megye Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló törvény módosításáról szóló 2012. évi
CXCVI. törvényben foglaltaknak való megfelelés céljából az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2. § (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(4) A Megyei Önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyona, mint a forgalomképtelen törzsvagyon része - a
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nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott kivétellel - nem idegeníthető el, törvényben meghatározott kivétellel nem terhelhető meg, biztosítékul nem adható, azon osztott tulajdon nem létesíthető.”
2. §
A Rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Megyei Önkormányzat ezen rendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként meghatározott vagyonelemei – mint a forgalomképtelen törzsvagyon része – az önkormányzati rendelet erejénél fogva - a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott kivétellel - terhelési tilalom alatt állnak, biztosítékul nem adhatók, azokon
osztott tulajdon nem létesíthető.”
3. §
A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés – a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott feltételek mellett - kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy
- a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
- az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
- a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban
álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek
vesznek részt.”
4. §
A Rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.”
5. §
A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az a nonprofit gazdasági társaság, amelyben az állam vagy a Megyei Önkormányzat külön-külön vagy együttesen legalább a törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik, – törvényben meghatározott kivétellel - csak többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságban szerezhet részesedést, és csak olyan nonprofit gazdasági társaságot
alapíthat, amelyben többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik.”
6. §
A Rendelet 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
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7. §
Hatályát veszti a Rendelet 1. számú mellékletében foglalt – a Heves Megyei Önkormányzat
forgalomképtelen törzsvagyonát tartalmazó - táblázat 1. sora.
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője
1. számú melléklet

A Heves Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona
Sorszám

Használó

1.

Heves Megyei
Önkormányzati
Hivatal

2.

Heves Megyei
Önkormányzati
Hivatal

Sorszám
1.

2.

Ingatlan adatai
Megnevezése Helyrajzi
száma
Megyeháza
4967

Irodaház

Megnevezése
ÉMIG Északmagyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Non-profit Kft.

Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

4975

Megjegyzés
Területe
(m2)
8097

1674

Címe
Eger, Kossuth Lajos
u. 9.

Eger, Dobó tér 6/A.

Gazdasági társaságok
Cégjegyzékszáma
Székhelye
Cg.10-09-028924
3300 Eger,
Bajcsy-Zs. út
1.

Cg.10-14-000051

3300 Eger,
Kossuth Lajos
u. 9.

Műemlék.
A Heves Megyei Önkormányzat tulajdoni
hányada 1038/8097.
A Megyei Önkormányzat kötelező
önkormányzati feladatainak ellátását
szolgálja.
A Heves Megyei Önkormányzat tulajdoni
hányada 414/1674. A
Megyei Önkormányzat kötelező önkormányzati feladatainak
ellátását szolgálja.

Tulajdoni részesedés
A Heves Megyei Önkormányzatot megillető üzletrész névértéke 580.000,- Ft, a törzsbetét törzstőkéhez viszonyított
aránya 17,864 %, kapcsolódó
szavazat mértéke 2,32 szavazat.
A Heves Megyei Önkormányzatot megillető üzletrész névértéke 3.000.000,- Ft (51,72
%), szavazati arány: 30
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3.

NORRIA Északmagyarországi Regionális
Innovációs Ügynökség
Nonprofit Közhasznú
Kft.

Cg. 05-09-015045

3525 Miskolc,
Széchenyi u.
107.

4.

Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

Cg. 10-09-029563

3384 Kisköre,
Kossuth L. út
7.

Gépjármű tulajdon

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

A Heves Megyei Önkormányzatot megillető üzletrész névértéke 1.650.000,- Ft, a törzsbetét törzstőkéhez viszonyított
aránya 16,5 %, kapcsolódó
szavazat mértéke 133 szavazat,
szavazati arány 13,3 %.
A Heves Megyei Önkormányzatot megillető üzletrész névértéke 5.000.000,- Ft
(25 %),
szavazati arány: 500

Típus
Skoda
Superb
Skoda
Superb
Skoda
Superb
Skoda
Superb
Renault
Traffic

Évjárat Jármű fajtája
2007.
Szgk.

Rendszám
Motorszám
KPB-640
BDG080838

Alvázszám
TMBAG63U679011141

KPB-641

BPZ008083

TMBCC63U689016507

2008.

Szgk.

KPB-642

BPZ005272

TMBCC63U589010732

2008.

Szgk.

MDH-269

CFF509643

TMBAE73T2C9019198

2012.

Szgk.

KKG-087

M9RE780C
020000

VF1JLNHA67Y180610

2006.

Kisbusz

A Heves Megyei Önkormányzat ingó vagyona
A Heves Megyei Önkormányzat feladatellátásához nélkülözhetetlen, kötelező leltározási ciklusonként felülvizsgált és aktualizált, külön leltári jegyzék szerinti korlátozottan forgalomképes ingó vagyontárgyak.
Szabó Róbert
4. napirend
Javaslat Heves Megye Önkormányzatának a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló, többször módosított 16/1995. (XII. 15.) HMÖ rendelet hatályon
kívül helyezésére
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezése szerint a közszolgáltatás biztosítása Heves megye egész területén kizárólag a megyeszékhely, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladata lesz. A közszolgáltatási feladat címzettjében bekövetkező törvényi változásra tekintettel vált szükségessé a Heves
Megyei Önkormányzat hivatkozott rendeletének hatályon kívül helyezése.
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Az előterjesztés Ügyrendi és Nemzetiségi, valamint Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági támogatottságát tartalmazza. A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága az előterjesztést
a közgyűlési anyagok kiküldését követően november 27-én tárgyalta, a bizottság egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Fekete László
A kéményseprő-ipari szolgáltatás díja iránt érdeklődött. 2012-ben is nagy vitát váltott ki ez a
téma. Tudomása szerint a díjemelésről novemberig dönteni kellene. Az anyagból nem tudta
kiolvasni, mi lesz ennek a jövője, mikor fognak dönteni, kinek kell? A tavalyi jegyzőkönyvből az olvasható, hogy a Heves Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség sem támogatta, ennek ellenére mégis megszületett a döntés. Akkor kérték, hogy maradjon el az emelés, az emberek elég nehéz helyzetben vannak. Mi lesz most ennek a jövője?
Dr. Barta Viktor
A közgyűlés előtt az alaprendelet hatályon kívül helyezése található azzal, hogy ez a
közszolgáltatási feladatellátási kötelezettség Eger városhoz kerül át, ezáltal a megyei
közgyűlésnek a továbbiakban díjmegállapításra vonatkozó hatásköre nincs. Az egri
közgyűlésnek kell megállapítania a megye egész területére vonatkozóan a díjat. Az új törvény
azon része, amely a különböző díjelemek részletezését tartalmazza, még most van megalkotás
és elfogadás alatt. A díj átstrukturálódása várható, más jellegű feladatokat is ellátnak kötelező
jelleggel a következő évtől a kéményseprő-ipari közszolgáltatást ellátó vállalatok, így pl. a
különböző gázüzemű készülékek és gázkémények vizsgálatát.
Fekete László
A kistelepülések érdekeit hogyan lehet majd védeni Eger város közgyűlésében, ahol a
kistelepüléseknek nincs képviselője? Eddig a megyei közgyűlésben olyan képviselők ültek,
akik a megyéből lettek választva. Hogyan jutnak el a városi közgyűlésbe azok az információk,
hogy milyen problémák vannak? Tavaly is javasolt az MSZP frakció az átalakítás során sok
mindent. Pl., ha a kéményeket fogják mérni, akár akkor a gáz minőségét is mérni kellene. Az
elmondottak miatt kételye van, amit jó lenne, ha eloszlatnának.
Szabó Róbert
A kételyeket nem tudja eloszlatni, nem jogalkotóként van jelen, hanem egy olyan
kötelezettséget kell teljesíteni, amire a jogszabály kötelezi a közgyűlést. A kérdéssel Eger
Megyei Jogú Várost kell megkeresni, a város polgármestere bizonyára partner lesz a kérdések
megvitatásában.
Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő rendeletet alkotta:
Heves Megyei Önkormányzat
19/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
16/1995. (XII. 15.) HMÖ rendeletének hatályon kívül helyezéséről
Heves Megye Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC.
törvény (a továbbiakban: Tv.) 2013. január 1-jén hatályba lépő 2. § a) pontjában foglalt azon
rendelkezésre tekintettel, mely szerint ezen közszolgáltatás biztosítása Heves megye egész
területén - a közszolgáltatási feladat eredeti címzettjeként - kizárólag a megyeszékhely, Eger
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Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladata lesz, ezen törvényi rendelkezés
végrehajtása, valamint a Tv. és annak végrehajtására vonatkozó jogszabályok előírásainak
való megfelelés céljából az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Hatályát veszti a Heves Megyei Önkormányzat kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 16/1995. (XII. 15.) HMÖ rendelete.
2. §
Hatályát veszti
1.

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995. (XII.
15.) HMÖ rendelet módosításáról szóló 11/1996. (XII.20.) HMÖ rendelet,

2.

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995. (XII.
15.) HMÖ rendelet módosításáról szóló 14/1997. (X.31.) HMÖ rendelet,

3.

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995. (XII.
15.) HMÖ rendelet módosításáról szóló 15/1998. (XI. 27.) HMÖ rendelet,

4.

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995. (XII.
15.) HMÖ rendelet módosításáról szóló 12/1999. (X.29.) HMÖ rendelet,

5.

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995. (XII.
15.) HMÖ rendelet módosításáról szóló 13/2000. (X. 27.) HMÖ rendelet,

6.

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995. (XII.
15.) HMÖ rendelet módosításáról szóló 12/2001. (X. 26.) HMÖ rendelet,

7.

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995. (XII.
15.) HMÖ rendelet módosításáról szóló 13/2002. (XI. 29.) HMÖ rendelet,

8.

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995. (XII.
15.) HMÖ rendelet módosításáról szóló 16/2003. (X. 31.) HMÖ rendelet,

9.

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995. (XII.
15.) HMÖ rendelet módosításáról szóló 16/2004. (X. 29.) HMÖ rendelet,

10. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995. (XII.
15.) HMÖ rendelet módosításáról szóló 19/2005. (XI. 25.) HMÖ rendelet,
11. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995. (XII.
15.) HMÖ rendelet módosításáról szóló 19/2006. (XI. 24.) HMÖ rendelet,
12. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995. (XII.
15.) HMÖ rendelet módosításáról szóló 22/2007. (XI. 30.) HMÖ rendelet,
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13. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995. (XII.
15.) HMÖ rendelet módosításáról szóló 21/2008. (X. 31.) HMÖ rendelet,
14. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995. (XII.
15.) HMÖ rendelet módosításáról szóló 16/2009. (X. 30.) HMÖ rendelet,
15. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995. (XII.
15.) HMÖ rendelet módosításáról szóló 14/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelet.
3. §
Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

Szabó Róbert
5. napirend
Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
A Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi pénzforgalmi mérlege alapján a bevételek 93,71%on teljesültek, illetve a kiadások 91,48%-os teljesítést mutatnak a 2012. 09. 30-i állapotnak
megfelelően. A beszámolóban részletezett torzító hatások figyelmen kívül hagyása mellett
megállapítható, hogy a Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott az I-III. negyedévben, a bevételi és kiadási főösszegek időarányos teljesítést mutatnak.
Az előterjesztés Ügyrendi és Nemzetiségi, valamint Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági támogatottságát tartalmazza. A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága az előterjesztést
a közgyűlési anyagok kiküldését követően november 27-én tárgyalta, a bizottság egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
136/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
A Heves Megye Közgyűlése az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Heves Megyei
Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012.november 30.
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Szabó Róbert
6. napirend
Javaslat forrásátrendezésre a Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Heves Megyei
Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatok módosítására
A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. IIII. negyedévre vonatkozó beszámolójából kiindulva, valamint a realizálódott pályázati források figyelembevételével, célszerű a források átrendezéséről az előterjesztésben rögzítettek
szerint szükséges döntések meghozatala.
Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták és a következő szavazati aránnyal hozták meg
döntésüket: Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság: 7 igen, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság: 2
igen és 2 tartózkodás. A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága az előterjesztést
a közgyűlési anyagok kiküldését követően november 27-én tárgyalta, a bizottság egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel nem volt. A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell
döntenie. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
137/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Heves Megyei
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete
vonatkozásában a következő előirányzat-módosítást hagyja jóvá:
Adatok e Ft
Megnevezés, címszám
A)II.1.4.Fejlesztési célú
támogatás
A)
I.1.1.1.3.4 Egyéb
felhalmozási jellegű bevétel
A)1.1.1.3.5 Működési
bevétel
Összes bevétel
Egyenleg
A) IV.2.2.1.1.6 Pénzeszközátadás
A)I.1.1.1.1 Területfejlesztési koncepció elkészítése
A)I.1.1.1.1. egyéb területfejlesztési feladatok
A)I.3.1.2.1.3 Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció

Előirányzat csökkenés

A) Heves Megyei Önkormányzat
Előirányzat növeMódosítás utáni előirányzat
kedés
11 500
11500

499

499

4739

15451

4592

4735

16092
15593
7182

226779

4318

9779

4240

9240

4592

8792
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VI.1.1. Általános Tartalék
IV.2.2.1.1.7 Pénzeszközátadás
Összes Kiadás
Egyenleg

Adatok eFt
Megnevezés, címszám
B)IV.1.1.1 Működési
célra átvett pénzeszköz
Összes bevétel
Egyenleg
B)I..5.1.2.1.1. Területfejlesztés Személyi jell. kiadás
B)I.1.1.1.1.1.Személyi
jellegű kiadások
B)I.1.1.1.1.3 Dologi jellegű kiadások
Összes kiadás
Egyenleg

500
500
5239

Előirányzat csökkenés
7182

2587
500

20832
15593

B) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal
Előirányzat növekedés
226779

7182
7182
7182

7182

106121
7182

7182

7182

664462

14364
7182

Felelős:

Határidő:

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

Szabó Róbert
7. napirend
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évre vonatkozó költségvetési
koncepciójára
Az államháztartásról szóló törvény értelmében a főjegyző által elkészített, a következő évre
vonatkozó költségvetési koncepciót a megyei közgyűlés elnöke november 30-ig nyújtja be a
megyei közgyűlés részére. A helyi önkormányzat költségvetési koncepciójának tartalmaznia
kell a következő év vonatkozásában a helyben képződő várható bevételek tendenciájára vonatkozó előrejelzést, az ismert kötelezettségeket, továbbá a koncepciót a tervévre vonatkozó
költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével szükséges összeállítani.
Az előterjesztés Ügyrendi és Nemzetiségi, valamint Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági támogatottságát tartalmazza. A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága az előterjesztést
a közgyűlési anyagok kiküldését követően november 27-én tárgyalta, a bizottság egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
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Szűcsné Major Ildikó
Kérdéses számára, hogy mi a megyei közgyűlés hosszú távú feladata? Milyen úton kell
elindulnia a közgyűlésnek, mik lesznek az állandó feladatok a jövőben? Jelenleg nagy
vállalása a területfejlesztési koncepció elkészítése, de ennek áprilisra el kell készülnie. A
területfejlesztési tanács megszűnt, annak voltak feladatai, ahhoz rendelve volt forrás, ezt
viszont még nem találta ebben a koncepcióban. Lehet tudni valamit arra vonatkozóan, hogy
milyen mozgástere lesz a megyei önkormányzatnak?
Dr. Nagy Imre
Egyetértett az előtte szóló gondolataival, valamint kiegészítette azt két megjegyzéssel. A
bevezetőben a Matolcsy-féle gazdaságpolitika irányszámai láthatók, amelyek sosem egyeztek
a valóssággal. Mivel a kormány tetszhalotti állapotba tette a megyét, sok mindent nem lehet
tenni. Ilyen szempontból a költségvetési koncepció szövegszerűen rendben van, elvek
rendben vannak. A probléma az, hogy gyakorlatilag nincs működőképes megye, az
önkormányzat eleget tesz a középszintű választott önkormányzati funkciónak. A sokat
emlegetett területfejlesztési feladat nem látható, a költségvetésben nem található olyan adat,
hogy bármiféle területfejlesztési forrással, érdemleges döntéssel rendelkezne a megye. A
megyei önkormányzat jobb helyzetben van, hiszen látja a feladathiányokat, az ehhez társuló
picike pénzt, de az önkormányzatok jelentős része azt sem tudja, mivel gazdálkodhat, mert
nincs döntés.
Fekete László
A koncepció sarokszámai adottak voltak-e és az alapján készült a koncepció? A kisebb
önkormányzatoknál elképzelhetetlen elkészíteni a koncepciót, mert olyan számok hiányoznak
belőle, ami alapján tervezni lehet a következő évet. Ezt a parlamentben már el kellett volna
készíteni és megszavazni. A koncepcióban felsorolt tényezőknek milyen hatása van a megyei
önkormányzatra?
Szabó Róbert
Az ellenzék minden közgyűlésen hangoztatja, hogy valójában mi a megyei önkormányzat
feladata. Eddig minden kérdésfeltevésnél választ adott már a kérdésre, de igyekszik más
aspektusból megvilágítani. Tény, hogy az önkormányzat fenntartói feladatai megszűntek,
ennek tudatosulnia kell minden képviselőben, mert más jellegű munkát kell a közgyűlésben
végezni. Ezekben az időkben dől el, hogy a 2014-2020-as évek között mennyi fejlesztési
forrás jut Magyarországra és Heves megyébe, ezért a fejlesztési politikát új alapokra kell
helyezni. A regionális területi gondolkodásról az ország átáll egy megyei területi
gondolkodásra. Ehhez valamilyen szinten az intézményrendszert, a pályázati kiírási rendszert
át kell alakítani. Jelen pillanatban vannak hibák a pályázati rendszerekben. A legnagyobb
hiba, hogy ezek a rendszerek sok esetben nem kommunikálnak egymással, miközben az unió
arra helyezte a hangsúlyt, hogy a következő hét évben területeken átívelő integrált
fejlesztéseket kell megvalósítani területi szinten. Erre fel kell készülni, ennek fontos eleme a
megyei területfejlesztési terv és a koncepció, aminek az elkészítésével foglalkozik az
önkormányzat. Ezek lesznek azok a dokumentumok, ami alapján ki kell jelölni azokat az
irányokat, hogy esetlegesen az országos irányok mellett, de mégis Heves megyének mik
legyenek azok a sajátos útjai, amelyeket be akar járni a versenyképesség érdekében a megye.
Ez fontos feladat, nem lebecsülendő munka. A rövid és esetleg középtávú feladat a koncepciót
és a fejlesztési terveket olyan megalapozottan elkészíteni, hogy az valóban használható
legyen. Azért nem lehet válaszolni arra, hogy mi lesz a hosszú távú feladat, mert a
területfejlesztés és a fejlesztéspolitika intézményrendszere jelen pillanatban teljes mértékben
átalakulóban és kialakulóban van. Ebben van egy egyértelmű politikai irány, mégpedig az,
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hogy a megyei önkormányzatok ennek fontos szereplői lesznek a jövőben. Ez észrevehető,
hiszen megszűnt az összes regionális és fejlesztési tanács épp azért, mert a megyei
önkormányzatok felé integrálódnak ezek a feladatok. A következő hétéves ciklus fejlesztési
forrásainak a menedzselésében a megyének lesz szerepe. Nem most kell dönteni arról, hogy
milyen pályázatok hová menjenek, sőt nem is biztos, hogy az lesz a megye feladata, hogy
erről döntsön, mert az unióban erre komoly irányelvek működnek. Fontos lenne a fejlesztések
fölötti kohézió megteremtése és a koherencia kérdése. Az, hogy ne legyenek olyan
fejlesztések, amelyek egymás mellett párhuzamosan megvalósulnak Európai Uniós forrásból
és esetlegesen kioltják egymást. A megyei önkormányzat legfontosabb jövőbeni feladatának
annak kellene lennie, hogy véleményezést lásson el. Ez néha konfrontatív feladat is lesz, mert
nemcsak azt kell mondani, hogy minden fejlesztés mehet, hiszen úgyis az unió pénzéről van
szó. Azonban ez nemcsak az unió pénze, hanem a magyar állam pénze is benne van, nem
mindegy, hogy hová lesz elköltve. Ahhoz, hogy az ország és a megye versenyképes legyen, a
rendelkezésre álló forrásokat a leghatékonyabban kell elkölteni. Nagyon fontos ennek a fajta
monitoring rendszernek a beépítése megyei szinten, ami ezeknek a fejlesztéseknek a
koherenciáját vizsgálja. Vannak olyan útirányok is a tárgyalásokban, hogy az uniós
forrásoknak lenne egy olyan része, amivel közvetlenül a megye rendelkezne, mivel a
kormányzat és a szakpolitika is elismeri, hogy a legideálisabb és optimálisabb helyi tudás a
megyéknél van. Reményei szerint abban fog változni a területfejlesztési politika, hogy nem
pontszerű és településszintű gondolkodás lesz a fejlesztésekben, hanem integrált, térségi,
megyei átfogó fejlesztések fognak megvalósulni.
Szűcsné Major Ildikó
Egyetértett az elnök úr által ismertetett átszervezéssel, látható, hogy a regionális térlátás nem
vált be. A történelmi alapú megyei gondolkodásra való visszatérés Magyarországnak ideális
út. Az elnök úr próbálta elbagatellizálni és picit értetlennek beállítani a képviselőket, de
kiderült, hogy jók a sejtései és a hosszú távú feladatokra még csak elképzelések vannak. Az,
hogy konkrétan ezek hogyan valósulnak meg, mi lesz belőle és mi nem, még jelen pillanatban
nem tudható. Tisztában van vele, hogy most van feladatköre a megyei önkormányzatnak,
azonban kérdéses, hogy ehhez milyen feladatkörök társulnak a későbbiekben.
Szabó Róbert
Jól látja a képviselő asszony, ezt most senki sem tudja, mivel az Európai Unió sem fogadta el
a költségvetését és minden arra épül. Egy tervezési folyamat már elindult, de nem tudni,
mikor lesz elfogadott uniós költségvetés, annak milyen sarokszámai lesznek, erre milyen
fejlesztési források épülnek, azokból mennyi jut Magyarországra. Az tudható, hogy ami jut,
azt hatékonyan kell elkölteni, ezért most el kell kezdeni az intézményrendszer felépítését.
Fekete László
Véleménye szerint az uniós költségvetésnek nincs köze a magyar költségvetéshez, a kettő
független egymástól. Látszik, hogy elnök úr jó politikus, 10 percet beszélt a jövőről, de
igazából nem volt benne semmi. „Szép, hogy a koncepcióban megtervezésre kerül, hogy
„2900-ban mi lesz”. Attól féltette a mostani vezetést és elnök urat, hogy 2014-ben a választók
elé majd ki kell állni, hogy volt pl. mátraházi idősotthon, ami megszűnt, leépítés, államnak
átadás is volt. Ezzel szemben milyen fejlesztés volt 2013-ban, ’12-ben vagy ’14-ben? Érthető,
hogy 2014 utánra hosszú távú koncepció kell, szakmailag jól fel is épített, amennyire fel lehet
építeni. De a választók felé el kell majd számolni, hogy milyen fejlesztések voltak. A távlat is
fontos, de a jelennek a dolgai is.
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Szabó Róbert
Megköszönte, hogy Fekete képviselő úr félti, hogy mit fog mondani 2014-ben a Heves
megyei embereknek. Képletesen az a helyzet állt elő a Heves Megyei Önkormányzat életében,
hogy „a betonkeverőtől át kell ülni a tervezőasztalhoz”. Az önkormányzat tervezi meg azokat
az irányokat, amikben Heves megyének el kellene indulnia a jövőben. Ez a jövőről szól, nem
a jelenről, de tervezni csak a jövőben lehet. Mivel a tervezés a feladat, nehéz olyan feladatot
mondani, ami a jelen pillanatban fog eldőlni. A koncepció nem a jelent befolyásolja, egy
területfejlesztési terv a jövőre vonatkozik. A képviselők gondolkodásának erre kell átállnia.
Oroján Sándor
Mivel az önkormányzatnak saját intézményei már nincsenek, ezért ott folyó fejlesztésekről
nem lehet beszélni, viszont a megyében jelenleg is sok korábbi koncepció általi fejlesztés
zajlik. Példaként említette a ROP, a TÁMOP, a TIOP és az ÉMOP különböző programjait. A
NORDA beszámolójából látható, hogy Heves megyében az uniós kifizetések nem térnek el az
országos átlagtól, ami azt jelenti, hogy a kicsit hátrányosabb helyzetű térségben is sikerül
nagyjából ugyanannyi uniós forrást lehívni arányosan, mint amennyit az országban mindenhol
máshol.
Szűcsné Major Ildikó
Elnök úr nem győzi hangsúlyozni, hogy innentől kezdve mennyivel másabb feladatellátásra
kell berendezkedni a megyei önkormányzatnak és fontos a szemléletváltás. Ezzel
kapcsolatban kérdezte, hogy az önkormányzatnál a 22,75 főből hány terület- és
vidékfejlesztési szakember dolgozik?
Szabó Róbert
Sajnos túl kevés, sokkal többre lenne szükség. 4 kolléga foglalkozik ezzel Területfejlesztési és
Területrendezési Osztályon, a legleterheltebb osztály a hivatalban. Az Elnöki Kabinet próbál
besegíteni ezekbe a munkákba. A koncepciókészítésnél pl. a Partnerségi Tervnek, amely
fontos része a koncepció elfogadásának, a lebonyolítását majdnem egy az egyben a kabinet
dolgozói végzik. A többi osztály is kapcsolódik a saját területén ezekhez a feladatokhoz, ezért
konkrétan nehéz kimutatni. Az is látható, hogy a terv elkészítése nem fog menni külső
szakértők bevonása nélkül. Egy mélyszakmai tervezésben csak a hivatal dolgozóira nem lehet
hagyatkozni, ezért került bevonásra az egri és gyöngyösi főiskola. Elképzelhető, hogy más
területek szakértőit is be kell vonni a legjobb munka érdekében.
Dr. Ördög István
Fekete képviselő úr már többször számon kérte, hogy kevés a fejlesztés, sőt a
„visszafejlesztés” szót használja. Beszélt arról, hogy a gyöngyösi szocialisták is ugyanezt a
szót használták a testületi ülésen. Emlékeztetett, hogy Gyöngyös 6 milliárd forinttal adósodott
el az elmúlt 16 éves szocialista vezetés alatt. Megépültek sportcsarnokok, múzeum, strand, de
hitelből. A kiköltekezés után a megerősödés folyamatának kell következnie. Először
gyűjtögetni kell, aztán lehet nagyobb fejlesztésekbe belekezdeni. Most sajnos ezt az időt éli az
ország.
Fekete László
El kellene gondolkodni azon, hogy van-e igazságalapja annak, ha a „visszafejlesztést”
használja. Pl. átruházott hatáskörben a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága
arról döntött, hogy mindenkinek a rendezési terve elfogadásra került. Ez fejlesztés? Az Oroján
úr által felsorolt pályázatoknak van köze a napirendhez, aminek a címe „a megyei
önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója”? Elnök úrtól megkérdezte, hogy a Heves
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Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója az, hogy mi lesz 2017-ben és ’18ban?
Szabó Róbert
Igaza van Fekete képviselő úrnak abban, hogy az elhangzott vitának semmi köze nem volt a
koncepcióhoz, de kérdeztek a képviselők, arra adott választ. A koncepció azt tartalmazza,
amit egy költségvetési koncepciónak tartalmaznia kell. A költségvetésről szól, a jövő évi
várható bevételekről és kiadásokról. Azoknak az információknak a figyelembevételével
készült, ami jelen pillanatban rendelkezésre áll. A koncepció olyan szempontból előremutató,
hogy mind a hivatal, mind az önkormányzat működése fedezve van. Fekete képviselő úr pedig
a koncepció kapcsán olyan helyzetben lesz, hogy tud majd döntéseket hozni abban a székben,
amiben ül. A döntéshozatalt nem kell a költségvetési koncepcióban megjeleníteni, azt kell
beleírni, ami költségvetési szinten jelentkezik. Remélhetőleg 2013-ban is lesznek más
bevételek önkormányzati szinten, amik a területfejlesztési munkát fogják segíteni. Ezt nem a
képviselőknek kell „összebarkácsolni”, hanem komoly szakemberek segítségére kell alapozni.
Mint választott politikai testület, a képviselőknek kell róla dönteni.
Oroján Sándor
Kétfajta koncepcióról van szó, az egyik a költségvetési, ami a jelen napirend, a másik a
területfejlesztési, ami két napirenddel később kerül tárgyalásra. Az előbbi hozzászólásában
felsorolt pályázatok némileg országos, némileg regionális fejlesztési programok. Jelenleg
közvetlenül a regionális fejlesztési tanácsnak a különböző feladatait örökölte meg a megyei
önkormányzat. A bizottsági előterjesztés napirendjei közt van egy olyan, hogy folyamatban
lévő különböző regionális fejlesztési pályázatok zárására vonatkozó javaslat. Ez azt jelenti,
hogy a Heves Megyei Önkormányzat a jelenleg futó pályázatokat monitorozza, majd ezeket le
is kell zárnia azért, mert az előző és jelenleg még tartó uniós pénzügyi ciklusban ezek a
pályázatok már nagyjából kiíródtak, támogatási szerződések megköttettek, illetve lezárultak a
projektek. Mivel pillanatnyilag futó, újra kiírásra kerülő projektek nincsenek regionális
fejlesztésre, ezért teendő nincs. Viszont a következő pénzügyi ciklusra a tervezést már az
önkormányzat végzi, ahogyan a regionális fejlesztési tanács tette ezt korábban, pontszerű,
illetve regionális alapon történt a tervezés akkor. Most ez megyei szintre került, ezért kell
tárgyalni a területfejlesztési koncepciót. Jogos az a kérdés, hogy mi történik ez után? A
törvény szövegéből sok minden kiolvasható, de sok függ a végrehajtási rendeletektől is. Az
idő sok mindent el fog dönteni azzal kapcsolatban, hogy 2014. január 1-jétől milyen feladata
lesz pontosan a közgyűlésnek az akkor kiírásra kerülő pályázatokkal kapcsolatban. Lesz-e
esetleg előminősítési, véleményezési, döntési jogkör? Valamelyik a háromból
valószínűsíthetően, remélhetőleg a döntési jogkör. Elképzelhető, hogy különböző
pályázatoknak a megyei önkormányzat maga is kedvezményezettje lesz, de az biztos, hogy a
jelenleg futó megyei területfejlesztési koncepció hatással lesz az országos operatív programok
megalkotására.
Szabó Róbert
A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) a következő határozatot hozta:
138/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
1. A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a következők szerint hagyja jóvá:
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I. A gazdaságpolitika alakulása, az államháztartás helyzetének változása
A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat általános indoklása szerint Magyarország elsődleges
célja 2013-ra a gazdasági növekedés megalapozása. Az euroövezeti válságból való lassú kilábalás számottevő kockázatot hordoz magában, ezért a kockázatok figyelembe vétele mellett a
2013. év sarokszámainak meghatározása, tervezése egy óvatos 1%-os GDP növekedésen alapul. Mivel a válság nyomán kialakult szigorú hitelezési feltételek csak kis mértékben javulnak, így a kereslet csak lassan élénkülhet. Az uniós források felhasználása 2013-ban is jelentősen hozzájárul a magyar gazdaság élénküléséhez. A korábbi évekhez hasonlóan a források
döntően infrastrukturális beruházásokat finanszíroznak, illetve részesül belőle a mezőgazdasági szektor is. Az állami beruházások szintje így várhatóan meghaladja a 2011-es és a korábbi évek átlagát.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságcsökkentésre
vonatkozó előírásai értelmében 2013-ban az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánycélja a GDP 2,7 %-ra változik. A hiánycél elérését egyrészt a közszféra működési kiadásainál
továbbra is érvényesített költségvetési takarékosság, másrészt a Széll Kálmán Tervben kijelölt
területeken megvalósított megtakarítások biztosítják.
A 2013. évi hiánycél biztosítása érdekében a Széll Kálmán Tervben megfogalmazott új intézkedések, melyek a bevételi oldalt érintik a következők:
-

-

a pénzügyi átutalások tranzakciós illetékének bevezetése, mely a pénzforgalomra terjed ki
az energiaellátók jövedelemadójának fenntartása, további bővítése, valamint kulcsának
emelése
biztosítási adó bevezetése: a jelenlegi biztosítókat terhelő adók összevonása, majd
egységes szabályozás kialakításával a 2013-ra tervezettnél magasabb bevételi érték
meghatározása
az áfa-beszedési hatékonyság javulása, többek között a mezőgazdasági fordított áfa
bevezetése következtében

A kiadási oldalt érintő javaslatok egy része a 2012. évet érintő bázisra épülő intézkedéseket
foglalja magába, mint például:
-

-

helyi önkormányzati alrendszer egyenlegjavulása
megtakarítás a gyógyszertámogatásoknál
a nagyvárosi közösségi közlekedés központi költségvetési támogatásának csökkentése
az állami forrásjuttatásra szoruló, többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok tevékenységének és szervezeti kereteinek racionalizálása, valamint közfeladataik
ellátási kötelezettségeinek módosítása révén a tulajdonosi támogatások és tőkeemelések mértékének csökkentése
a helyi önkormányzatok egyenlegét tekintve 2013-ra további egyenlegjavulás prognosztizálható, tekintettel arra, hogy Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény alapján 2012. évtől az önkormányzatok hitelfelvétele csak a Kormány engedélyével valósulhat meg
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Az államháztartás tartós konszolidálása mellett a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat tükrözi az állami működés egészének átalakítását, a hatékonyabb, a gazdaság igényeinek megfelelő ellátórendszerek kialakítását célzó folyamatokat, így:
-

a nyugdíjrendszer átalakítását
az állami és önkormányzati igazgatás átalakítását
a felsőoktatási rendszer megújítását
a közoktatási, köznevelési rendszer megújítását
a szociális ellátások megváltoztatását
a Start-munkaprogram továbbvitelét
az egészségügyi rendszer átalakítását
valamint a közösségi közlekedés területén végbemenő változásokat
II. A megyei önkormányzatok feladatai 2013-ban

Magyarország a 2013. évi uniós és az ehhez kapcsolódó hazai források összegeinek meghatározásával a 2007-2013. évi programozási periódus utolsó évébe érkezett, mely a kötelezettségvállalási keretek 2015. évi kifizetése szempontjából is feszített tervezést igényel.
Elsődleges cél, hogy az Európai Bizottság hét évre hazánk számára biztosított kötelezettségvállalási kereteit az ország maximálisan le tudja kötni. Ezt a célt szolgálta a 2011. év végi, a
2012. évi egyes operatív programok közötti, illetve azokon belüli átcsoportosításokkal kapcsolatos kormánykezdeményezések, a 2011-2013. évi akciótervek módosítása, és számos intézményrendszert, döntéshozatalt érintő, többlet kötelezettségvállalást lehetővé tevő, projektmegvalósítást nyomon követő intézkedés.
A megyei önkormányzatok legfőbb feladatai 2013-ban a 2012. évi feladataihoz hasonlóan a
következőek:
-

-

-

a megye területére vagy térségére területrendezési terv készítése
hosszú távú előrejelzések alapján a feladatok területi összehangolása, a megyei gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási koncepciókkal való összhangjának biztosítása
együttműködés a megyei jogú város önkormányzatával és az érintett települések önkormányzataival a településrendezési tervek összehangolása érdekében
részvétel a területi információs rendszer kialakításában és működtetésében
a megye területén összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági
szervezetek fejlesztési elképzeléseit
közreműködik a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében
figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak megvalósulását, külön döntés alapján közreműködik azok végrehajtásában
ellátja a megszűnt megyei területfejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács által a hazai decentralizált forrásokból nyújtott támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzési,
zárási feladatokat, szükség esetén döntési jogkört gyakorol
a területfejlesztésben érdekelt partnerek bevonásával kidolgozza és elfogadja – az országos területfejlesztési koncepcióval összhangban – a megye 2014-2020-as uniós
költségvetési-, tervezési időszakra szóló területfejlesztési koncepcióját, illetve a megyei területfejlesztési koncepció és a területrendezési terv figyelembevételével - a megye fejlesztési programját és az egyes alprogramokat,
előzetesen véleményezi térségi területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési programokat, részt vesz az országos területfejlesztési koncepció kidolgozásában
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A tervezési rendszerrel szemben elvárás, hogy az stabil kereteket és a programok eredményes
végrehajtását biztosító feltételeket teremtsen a 2014-2020-as időszakban tervezett fejlesztéspolitikai beavatkozásokhoz. A fejlesztési célok meghatározása az ágazati és területi stratégiák
alapján összeállított nemzeti fejlesztési stratégia szerint lehetséges. A megyei önkormányzat
koordinációs, területi tervezési, projektmenedzselési és program végrehajtási feladatokat lát
el. A 2014-2020-as időszakra vonatkozó megyei területfejlesztési koncepció kidolgozásának
része az állampolgárok, az érdekképviseletek, a társadalmi szervezetek, önkormányzatok és a
vállalkozások tervezésbe való bevonását részletező partnerségi terv. A partnerségi tervben
meghatározásra kerülnek a bevonandó célcsoportok, a bevonás eszközei és részvételi formái
és a bevonás célja. A területfejlesztés érintettjei és aktív résztvevői az állampolgárok, az érdekképviseletek, a gazdasági és üzleti szektor szereplői, az önkormányzatok és a térség társadalmi szervezetei. Cél, hogy az érintettek aktív résztvevő legyenek a tervezési folyamatnak.
Létrehozásra került a Területfejlesztési Munkacsoport, amely ellátja a partnerségi terv végrehajtásnak adminisztratív, kommunikációs és szervezési feladatait. A Területfejlesztési Munkacsoporton felül Tervezői Munkacsoport, valamint Szakmai Tanácsadó Kerekasztal is részt
vesz a tervezési folyamatban. A megye területfejlesztési koncepciójának elkészítéséhez kapcsolódó partnerségi terv végrehajtása 2013-ban a javaslattevő fázissal folytatódik, melynek
ütemezését az alábbi táblázat tartalmazza.
II. ütem: Javaslattevő fázis.
HMTK tervezői
dokumentáció.
Területfejlesztési
Egyeztetési Fórum.
Térségi Szakmai
Fórumok.
Területfejlesztési
Konferencia.
Területfejlesztési
Egyeztetési Fórum.
Véleményezési eljárás.
HMTK közgyűlési
elfogadása.

2012
IX.

2012
X.

2012
XI.

2012
XII.

2013
I.

2013
II.

2013
III.

2013
IV.

Jelmagyarázat:
Szerződéskötés, adatgyűjtések, véleményezések, egyeztetések.
Tervezésre fordítható idő.
Tervdokumentáció kiegészítésekre, a tervezői válaszokra fordítható idő.
A területfejlesztéssel, területrendezéssel és vidékfejlesztéssel összefüggő feladatokon túl a
megyei önkormányzatok területi szerepéből adódó egyéb feladatai közé tartoznak a következők.
- épített és természeti környezet védelme
- idegenforgalom
- vállalkozás- és gazdaságfejlesztés
- civil ügyek
- közrend, közbiztonság
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-

nemzetiségi ügyek (a területi nemzetiségi önkormányzatok működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása)
államigazgatási feladatok ellátása (választási eljárás)
nemzetközi és határon átnyúló együttműködés

A Heves Megyei Önkormányzat 2012.09.14. napjával szerződést kötött az Eszterházy Károly
Főiskolával Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020 tárgyú feladat ellátására.
A szerződés keretében a Főiskola és az Önkormányzati Hivatal közreműködésével két munkarész kerül összeállításra:
1. Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója előkészítő (helyzetelemző, helyzetértékelő) dokumentációjának elkészítése. Ezen munkarész tervezői változatának elkészítési
határideje 2012. október 31., a végső változat elkészítésének határideje 2012. november 14. (A Közgyűlés a 2012. novemberi soros ülésén külön napirendi pontban foglalkozik bővebben a kérdéssel.)
2. A 2014-2020-as európai uniós fejlesztési ciklusra kidolgozandó új Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció javaslattevő fázis dokumentációjának elkészítése, valamint
a koncepció üzenetei kiegészítő munkarész elkészítése. Ezen dokumentáció végső változatának elkészítési határideje 2013. április 12, amelyet követően a Közgyűlés rendelet formában dönthet a Koncepció elfogadásáról.
A 2012. évben megkezdődött hazai forrású pályázatok záró ellenőrzése 2013. I. negyedévében fog befejeződni, ugyanis egyes projektek fenntartási időszaka ekkor jár le. Számuk előre
láthatóan 30-40 db. 2012. évben az ellenőrzések lefolytatásához az NFM támogatást biztosított a megyei önkormányzatok részére. Ilyen jellegű kiegészítő támogatás 2013. évben már
nem várható. Szintén 2013-ban zárul a Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció megalkotásának javaslattevő szakasza, melynek záró döntésére előre láthatóan a Közgyűlés 2013. áprilisi ülésén kerül sor. Az illetékes minisztérium által közölt ütemezés szerint 2013-ban a megyei programozási fázis is elkezdődik, sőt jövő év végéig be is fejeződik, ennek finanszírozásáról azonban még nincs döntés.
A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal feladata továbbá a 2013. évben, hogy a korábbi
években indult peres eljárásokban - amelyekben a Heves Megyei Önkormányzat félként még
jelenleg is érintett – az Önkormányzat jogi képviseletét folyamatosan biztosítsa, érdekeit képviselje. A peres eljárások nagy részében az intézmények átadásához kapcsolódó jogutódlás
okán az Önkormányzat már nem szerepel peres félként, vannak azonban peres eljárások, amelyekben álláspontunk szerint a jogutódlás megállapítása továbbra is szükséges. A folyamat
nyomon követése és a szükséges jogi lépések megtétele jelentős munkát jelent a Hivatal számára.
A hivatal a megyei önkormányzat új szerepköréhez igazodva a Tisza-tó Térségi Fejlesztési
Tanács munkaszervezeti feladatait is ellátja. A feladathoz kapcsolódóan számviteli, jogi és
lebonyolítási szempontból is jelentős feladatvállalást tett a hivatal. A 2013. évben a további
feladatellátást az határozza meg, hogy a Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása mely
szervezeti keretek között valósulhat meg a legoptimálisabban (pl. a Heves Megyei Önkormányzat 25 %-os üzletrész tulajdonlása mellett működő Tisza Tó Fejlesztési Kft-n keresztül).
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III. A megyei önkormányzat bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló T/7655. sz. törvényjavaslat 2. sz. mellékletének 2. pontja tartalmazza a megyei önkormányzatok működésének várható támogatását. Az
előirányzat a 19 megyére vonatkozóan 4 891 300 ezer Ft. Ez az összeg megegyezik a 2012.
évre vonatkozóan a megyéknek nyújtott működési támogatás összegével.
A Heves Megyei Önkormányzat a tervezet szerint – a 2012. költségvetési évivel azonos mértékű - 226 800 ezer Ft működési támogatásban fog részesülni a 2013. évre vonatkozóan.
Tervezési irányelvek
1. Kiadások:
1.1.

Felhalmozási kiadások:

Felhalmozási kiadások tervezése a költségvetési törvénytervezetben megjelölt működési támogatás terhére nem célszerű. Amennyiben az önkormányzat 2012. évben felhalmozási kiadásokra forrásokat biztosított és azok egy része pénzmaradványként a 2013. évben rendelkezésre áll, akkor módosított előirányzatként kerülhet majd be az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletébe.
1.2.

Működési kiadások:

Az önkormányzat működésének biztosítását a közgyűlés hivatala látja el. A működési kiadások legjelentősebb részét a személyi jellegű kiadások teszik ki. A közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §- a szerinti illetményalap a 2013. évben (változatlanul)
38 650 Ft. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria kerete 2013. évben
(változatlanul) bruttó 200.000 forintban került meghatározásra. Ez az összeg nyújt fedezetet
az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A személyi juttatások tervezésénél a jubileumi jutalom tervezésére a kötelező jogszabályi előírások alapján kell, hogy sor kerüljön.
A dologi kiadások tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a 2012. év folyamán a kiadási
előirányzatok egy része a többletbevételek terhére került beállításra a költségvetésbe. A 2013.
évre vonatkozó költségvetési tervezés során az egyszeri bevételek, illetve egyszeri kiadások
figyelembe vétele nélkül szükséges megállapítani a dologi kiadások előirányzatát.
2. Bevételek:
2.1.

Felhalmozási bevételek:

Eredeti előirányzatként felhalmozási bevétel nem kerül meghatározásra.
2.2.

Működési bevételek:

A költségvetési törvényben biztosított működési támogatáson túl az egyéb működési bevételek minimális szinten tervezhetőek. A 2012. év folyamán a működési bevételek nagy része
egyszeri bevétel volt. Szükséges a tervezés során az egyszeri bevételek figyelmen kívül hagyásával megtervezni az egyéb működési bevételek előirányzatának összegét. 2013. évben
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ilyenek lehetnek a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. részére továbbszámlázott bérleti díj, valamint a telefonok magáncélú használata miatt kiszámlázásra kerülő
díjak, továbbá a terem bérbeadásból származó bevételek.
A bevételek tervezett szintjének elérését intenzív követelés kezeléssel próbáljuk elérni.
3. Létszámkeret:
A 2012. év folyamán a hivatal engedélyezett létszáma 22,25 fő volt, melyből 21,25 köztisztviselői státusz, 1 pedig a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalói státusz volt.
A 2013. év vonatkozásában a létszámkeret – a Közgyűlés által a 2012. novemberi soros ülésén tárgyalandó 2012. évi költségvetési rendelet-módosításban javasoltaknak megfelelően –
22,75 főben kerülne meghatározásra.
IV. A területi nemzetiségi önkormányzat költségvetési koncepciója
A területi nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos támogatást a költségvetési törvényjavaslat szerint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet előirányzatából vehetnek
igénybe. A feladatarányos támogatás a működéssel közvetlenül összefüggő feltételek biztosítására, a kisebbségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek fedezetéül
szolgáló általános működési támogatásból, és a kisebbségi közügyeknek a területi nemzetiségi
önkormányzat által történő ellátását biztosító feladatalapú támogatásból tevődik össze. Ehhez
a központi költségvetési forráshoz a megyei önkormányzat lehetősége szerint támogatást biztosíthat.
A Heves Megyei Önkormányzat 2012.05.30-án együttműködési megállapodást írt alá a Heves
Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a működésüket segítendő személyi, tárgyi feltételekről, valamint a gazdálkodásra és a testületi ülések lebonyolítására vonatkozóan. A megállapodás keretein belül a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a Heves
Megyei Önkormányzat ingyenes iroda használatot biztosít a Dobó tér 6/A sz. alatt található
ingatlanban, valamint az irodát a szükséges munkaeszközökkel (számítógép, nyomtató, telefonvonal) felszerelte. A gazdálkodás, valamint a képviselő-testületi ülések lebonyolítása a
Pénzügyi Osztály, valamint a Jogi és Szervezési Osztály bevonásával történik.
A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. novemberi ülésén elfogadta a
2013. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját. Célul tűzték ki lehetőség szerint 10-15 fő
közfoglalkoztatott munkavállaló alkalmazását a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál. A foglalkoztatásra akkor kerülhet sor, ha az egy hónapra jutó bérek fedezete rendelkezésre áll. A szükséges forrás előteremtéséhez (áthidaló kölcsönmegoldással a megfelelő
biztosítékok megléte esetén) kérik a Heves Megyei Önkormányzat segítségét.
2.A Heves Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez a következő intézkedések megtételét tartja indokoltnak:
-

Az önkormányzat pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében a lehetséges saját bevételi források bővítése, ésszerű, takarékos gazdálkodás és működés megvalósítása;

-

A kötelező feladatellátást biztosító vagyoni körre energiatakarékos üzemeltetési megoldások alkalmazása;
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-

A közgyűlés működéséhez szükséges források biztosítása, a dologi kiadások felülvizsgálata;

-

A Megyei Önkormányzat Hivatala személyi és dologi előirányzatának költséghatékonyság szempontjából történő felülvizsgálata;

-

Alapelv, hogy a megyei önkormányzat 2013. évi költségvetésének összeállítása során
a kiadásokat a várható korlátozott bevételekhez igazítva szükséges tervezni;

-

A 2013. évre vonatkozóan engedélyezett létszámkeret: 22,75 fő

-

a Megyei Önkormányzat 2013. évre várható forrásait figyelembe véve szükséges a célirányos pályázati források figyelése, valamit a pályázati források megszerzésére való
törekvés, továbbá a feladatalapú támogatások megszerzése.

-

a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek megfelelően a 2013. évre vonatkozó költségvetési rendelet-tervezetet hiány nélkül szükséges
összeállítani.

3. A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a fenti rendező elvek figyelembe vételével a
Közgyűlés 2013. februári ülésére készítse elő az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
tervezetét.
4. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló javaslatot a Közgyűlés 2013. februári ülésére terjessze be.
Felelős:

Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője
A központi költségvetésről szóló
törvény kihirdetését követő
45. nap

Szabó Róbert
8. napirend
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervére
A vonatkozó jogszabályok, valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalra vonatkozó
Belső Ellenőrzési Kézikönyv értelmében stratégiai tervet és éves ellenőrzési tervet kell készíteni, amit a közgyűlés hagy jóvá. Az ellenőrzések elősegítik az önkormányzati hivatalban a
szabályszerűségi, pénzügyi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi követelmények
érvényesülését. A Heves Megyei Önkormányzat és hivatala 2013. évre vonatkozó ellenőrzési
tervét az előterjesztésben foglaltak szerint tartalmazza.
Az előterjesztés Ügyrendi és Nemzetiségi, valamint Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági támogatottságát tartalmazza. A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága az előterjesztést
a közgyűlési anyagok kiküldését követően november 27-én tárgyalta, a bizottság egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
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Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1
nem szavazott) a következő határozatot hozta:
139/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat és hivatala 2013. évre vonatkozó
ellenőrzési tervét a következők szerint hagyja jóvá:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Heves Megyei Önkormányzati
Hivatalra vonatkozó Belső Ellenőrzési Kézikönyv értelmében stratégiai tervet és éves ellenőrzési tervet kell készíteni, amit a közgyűlés hagy jóvá. Az ellenőrzések elősegítik az Önkormányzati Hivatalban a szabályszerűségi, pénzügyi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi követelmények érvényesülését.
Ellenőrzési Terv
A belső ellenőrzési tevékenység célja a rendelkezésre álló erőforrások hatékony és takarékos
felhasználásának, a belső tartalékok feltárásának, a gazdálkodási és ügyviteli fegyelem betartásának, valamint a költségvetési bevételek és kiadások összhangjának elősegítése. Alapvetően a vezetői döntések megalapozására, a vezetői utasítások megvalósítására, a működés és a
gazdálkodás célszerűségének, hatékonyságának értékelésére összpontosul.
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 15.
§-a értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső
ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.
Az önkormányzati költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést elláthatja a költségvetési szerv
által foglalkoztatott munkavállaló, vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső
ellenőr. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési főösszegét figyelembe véve, valamint
egyéb költségtakarékossági szempontokat szem előtt tartva a Heves Megyei Önkormányzati
Hivatal az Universal Audit Kft-vel kötött szerződést a belső ellenőrzési feladatok ellátására
vonatkozóan.
A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, a belső
ellenőrzési vezető által kidolgozott és a megyei főjegyző által jóváhagyott Belső Ellenőrzési
Kézikönyv és Belső Ellenőrzési Szabályzat szerint végzi.
Stratégiai Terv
A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon az önkormányzat által kitűzött célok eléréséhez. Azaz a törvényekben előírt kötelező és a Közgyűlés által önként vállalt
feladatok folyamatos ellátása érdekében olyan önkormányzati belső ellenőrzés megteremtése,
amely elősegíti a közpénzek és közvagyon felhasználásának átláthatóságát, elszámoltathatóságát. Feltárja a hibákat, és elemzéseket készít, elősegíti a hibák megelőzésére, feltárására és
megszüntetésére vonatkozó vezetői intézkedések megtételét. Alapvetően szabályszerűségi,
rendszer, pénzügyi és teljesítmény típusú ellenőrzéseket végez.

28
Az ellenőrzés által vizsgált területek
1. A költségvetési szerv által működtetett belső kontrollrendszer megfelelősége.
2. A rendelkezésre álló erőforrások felhasználásának hatékonysága, eredményessége,
gazdaságossága, nyilvántartása, pénzügyi elszámolása.
3. A költségvetés számviteli alapelveknek, pénzügyi szabályoknak való megfelelősége.
4. A vagyonkezelés szabályszerűsége, vagyonvédelem biztosítása.
5. A szervezet irányításának, működésének szabályozottsága, szabályszerűsége.
6. Hatás- és jogkörök gyakorlása, dokumentálása.
Az ellenőri munkával kapcsolatos stratégiai cél az ellenőrzések hatékonyságának, eredményességének növelése.
Éves ellenőrzési terv
Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, a stratégiai terv
célkitűzésein, valamint az ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapul. Tartalmazza a
stratégiai terv 2013. évre vonatkozó szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény, rendszer- és
belső ellenőrzési tervét.
Soron kívüli ellenőrzésre a költségvetési szerv vezetőjének javaslatára, illetve a belső ellenőr
kezdeményezésekor kerülhet sor.
A 2013. évi Ellenőrzési Terv a felsorolt követelmények figyelembe vételével került összeállításra, melyet a 1. számú melléklet mutat be részletesen.
1. sz. melléklet
Heves Megyei Önkormányzat
2013. évi Éves Ellenőrzési Terve
Revizori nap
Rendelkezésre álló tényleges munkanapok száma
1. Rendszerellenőrzés
A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal átfogó vizsgálata, melynek keretében
a szabályszerűség, szabályozottság kerül ellenőrzésre.
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2.

Pénzügyi ellenőrzés
A pénzügyi elszámolások és ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások
ellenőrzése. Államháztartáson kívüli szerveteknek nyújtott támogatások közül
egy támogatás pénzügyi ellenőrzése.

3

3.

Szabályszerűségi ellenőrzés
A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei által ellátott feladatok megfelelően szabályozottak-e, tevékenységük során érvénysülnek-e a
hatályos jogszabályok, belső szabályzatok, vezetői rendelkezések előírásai.
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4.

Egyéb feladatok
Kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési tervek készítése. Módszertani útmutató
figyelembevételével éves ellenőrzési jelentés összeállítása. A vezetői döntéshozatalhoz szükséges tanácsadói feladatok ellátása, véleményezés, ajánlások
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megfogalmazása. A belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó jogszabályok,
nemzetközi és hazai államháztartási belső ellenőrzési standardok, módszertani
útmutatók változásainak folyamatos figyelemmel kísérése.
5.

Kötelező ellenőrzési tartalék
Soron kívüli, a terv összeállításakor még nem ismert ellenőrzési feladatok ellátására.
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2. sz. melléklet

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal
2013. évi szabályszerűségi ellenőrzési ütemterve
Sorszám
1.

Ellenőrzött szerv
megnevezése
Heves Megyei
Önkormányzati
Hivatal

Ellenőrzés
tárgya és
célja
Egy
árubeszerzés
lebonyolításának vizsgálata

Ellenőrzendő
időszak
2012. 01.0112.31.

Szabályszerűségi ellenőrzésre fordított
revizori napok száma összesen:

Ellenőrzési
napok
száma
5

Ellenőrzés
típusa és
módszere
szabályszerűségi ellenőrzés,
dokumentumok és
nyilvántartások vizsgálata

Ellenőrzés
ütemezése
2013. szeptember

5
Felelős:

Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője
2013. december 31.

Szabó Róbert
9. napirend
Javaslat a Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetértékelésének elfogadására
A megyei önkormányzatok által 2012. január 1-től ellátandó területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatok közül kiemelendő a megyei területfejlesztési koncepció megalkotása, melynek készítése során a vonatkozó kormányrendeletben
meghatározottak követendők. A kormányrendelet alapján a megyei területfejlesztési koncepciónak előkészítő és javaslattevő fázisból kell állnia. Jelen pillanatban az előkészítő fázis utolsó része zajlik. Az előkészítő fázisban rendszerezni és értékelni kell a fejlesztésre ható tényezőket, valamint vizsgálni kell a fejlesztés lehetséges irányait. Ezt a fázist megelőzte az adatgyűjtés, készült tervezői dokumentáció. A kormányrendelet alapján Területfejlesztési Egyeztetési Fórum jött létre, melynek tagjai többek között Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Heves Megyei Agrárkamara, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar
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Turizmus Zrt., a Heves Megyei Kormányhivatal, a Bükki Nemzeti Park, a NORDA, a Károly
Róbert Főiskola, az Eszterházy Károly Főiskola. Ezeken a partnereken kívül még legalább 50
szereplőt megszólított az önkormányzat. Mivel a társadalmasítás fontos folyamata a területfejlesztési koncepció készítésének, ezért a jövőben is minden olyan fontos fázisnál, ahol érdemi
stádiumba ér a folyamat, megszólítja az önkormányzat ezeket az intézményeket, szerveket,
szervezeteket és minden olyan megyei szereplőt, akinek fontos a véleménye. A képviselők
először egy 200 oldal fölötti anyagot kaptak, ezt a törvénynek megfelelően le kell csökkenteni. Ez megtörtént minimális tartalmi változtatásokkal, amit szintén tanulmányozhattak a közgyűlés tagjai.
Szűcsné Major Ildikó
Emlékeztetett, hogy az előző közgyűlésen a Jobbik frakció kérte elnök urat, hogy ha ezekkel
kapcsolatban egyeztetések folynak azokkal a magánszemélyekkel, szervezetekkel, akiket az
imént felsorolt az elnök úr, kapjanak meghívót a képviselők is. Ezek szerint a helyzetértékelés
során volt már ilyen konzultáció? Miért nem kaptak meghívót? Ismételten kérte, hogy amenynyiben részt lehet venni ezeken, a jövőben szeretnének kapni meghívót.
Szabó Róbert
A fórumok nem zártkörűek. A Partnerségi Terv, amit szintén a közgyűlés fogadott el, tartalmazza a meghívottak körét és a résztvevőket. Azért nem került sor a közgyűlés tagjainak
megszólítására, mert olyan, a törvény által előírt szakmai egyeztetésről van szó, ahol tételesen
mondták el a véleményüket a területfejlesztési és az azzal érintkező szakma képviselői egyaránt arra vonatkozóan, hogy mi az, amit szerintük jobban ki kellene fejteni vagy bő lére van
eresztve, mi az, ami hiányos, mi az, amivel elégedettek. Ezek után ismét átdolgozásra került
az anyag, majd ezt követően vitathatják meg a képviselők a közgyűlés ülésén. A fórumokon
nem politikai szintű diskurzus zajlott.
Dr. Nagy Imre
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülésén részletes véleményét már kifejtette. A módosított
anyaggal kapcsolatban elmondta, hogy tegnap kapta meg, csak nagyjából tudta átolvasni.
Továbbra is az a véleménye, hogy a kiinduló ponthoz jó a rendszerváltás utáni elemzési
időszak, ugyanakkor 2008-tól a gazdaságpolitikában és koncepcióban teljesen átíródott a
világ, ezért egyfajta jövőbeli tervezési pontnál itt nagy különbséget, eltérést és következetés
levonást kellene tenni. Úgy gondolta, jót tett az anyagnak, hogy leszűkült 70 oldalra,
tömörebb, lényegretörőbb lett. Véleménye szerint jónéhány helyen módosult is a
dokumentum. A meghatározó az lesz, hogy ez alapján milyen feladatmeghatározás, milyen
tervezési szintek, milyen területek, fejlesztési irányok lesznek megjelölve a következőkben.
Az anyag irányát meghatározta az, hogy a készítő döntően nem primér kutatásokat,
vizsgálatokat végzett, hanem előzőekben elkészült anyagokra, koncepciókra támaszkodott. Az
a megrendelő oldal hiánya, ha bizonyos dolgokra nem kellett fókuszálnia, vagy nem kapott
megfelelő forrást arra, hogy többek között kiderüljön, milyen jellegű eredménye volt az előző
7 éves Európai Uniós fejlesztési szakasznak. Annak a tapasztalatai ugyanis döntően
meghatározzák, hogy a következő időszakban mit és hogyan kellene csinálni. Az
alapanyaghoz kapott szakértői véleményeket, amelyben vannak tételes, ellentmondó
megjegyzések, melyek talán hasznosíthatók, ha benne maradnak a másodikban.
Szabó Róbert
A szakértői vélemények tartalmazhatnak olyan fontos információkat, melyek felhasználhatók
a javaslattételi fázisban, ezért megköszönte a képviselő úrnak, ha azt rendelkezésre bocsátja.
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Oroján Sándor
Emlékeztetett arra, hogy amikor a Fejlesztési Bizottság a Partnerségi Tervről tárgyalt, kérte a
hivatalt, hogy mindenegyes olyan stációra küldjön a bizottság tagjainak meghívót, ami fontos
az anyag elkészülése szempontjából. Éppen ezért véleménye szerint jogos képviselő
asszonynak az a felvetése, hogy meghívót kellett volna kapniuk a képviselőknek. A bizottság
elnökeként kapott meghívót, feltételezte, hogy a rendszer működik. Elképzelhető, hogy mint a
Partnerségi Tervben nevesített résztvevőnek, küldtek ilyen meghívót. A hivatal védelmében
elmondta, hogy az osztály élén új osztályvezető dolgozik, nem biztos, hogy értesítést kapott
arról a friss döntésről, hogy nemcsak a törvényben meghatározott szereplőket, hanem a
bizottság tagjait is meg kellett volna hívni. A jövőben bizonyára nincs akadálya a
meghívásnak, az ülések nyilvánosak. A képviselők figyelmébe ajánlotta az orojan.blog.hu-t,
ami egy színvonalas, személyes blog, amely a megye közéletét dolgozza fel. A legutóbbi
bizottsági ülés eredményét is ezen az oldalon publikálta, ahol a bizottság döntést hozott arról,
hogy a következő időszakban minden esedékes bizottsági ülésen a területfejlesztési
koncepcióról tájékoztatást ad a hivatal.
Szabó Róbert
Beszélt arról, hogy a hivatal azon Partnerségi Terv alapján dolgozik, amit a közgyűlés
elfogadott. A határozatban le volt írva, hogy kik a meghívotti körök, a hivatalnak nem áll
jogában másokat megszólítani, nem hibáztak. Jelezte a kabinetvezetőnek, hogy a jövőben
legalább a frakcióvezetők kapjanak értesítést.
Szűcsné Major Ildikó
Véleménye szerint az elnök úr mulasztott, nem a hivatal. Kérését elmondta a bizottsági ülésen
és az előző közgyűlésen is. Bár nem szakember, de kapcsolatban áll frakciója olyan
szakértőkkel, akikkel megtárgyalhatóak a koncepcióban foglaltak.
Szabó Róbert
Ígéretet tett arra, hogy ezentúl minden társadalmasítási eseményre meghívást küldenek a
képviselőknek.
Dudás Róbert
Megerősítette, hogy Szűcsné Major Ildikó kérése elhangzott, az elnök úr pedig köszönettel
vette a felajánlott, más frakcióból érkező segítséget. Többször volt már példa arra, hogy addig
tart az ígéret, amíg a következő napirend tárgyalása nem kezdődik. Oroján képviselő úrnak
pontosításként elmondta, hogy a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága ülésén
az hangzott el, hogy a bizottsági ülésektől függetlenül, akár minden hónapban is vissza lehet
térni a koncepciótervezésre.
Szabó Róbert
Ha nem is hívott meg mindenkit a hivatal, de a közgyűlés ülése lehetőség arra, hogy
érdemben, szakmai szinten meg lehessen vitatni az anyagot. Kérte a képviselőket, hogy
mondják el gondolataikat a koncepcióval kapcsolatban. Örvendetes lenne, ha a közgyűlés is
érdemi vitát folytatna a témáról.
Oroján Sándor
Pontosításként elmondta Dudás úrnak, hogy a bizottsági ülésen azt szavazták meg a
képviselők, hogy minden ülésen tájékoztató formájában tárgyalnak a Heves megyei
területfejlesztési koncepció elkészítésének állapotáról. A koncepció tartalmával kapcsolatban
úgy vélte, hogy az egri főiskola egy komoly szakmai munkát végzett, széles körben
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egyeztettek különböző Heves megyei társadalmi szervezetekkel és egy jó alapul szolgáló
dokumentum készült.
Fekete László
Véleménye szerint, „amit a képviselő kér, azt az elnök úrnak kutya kötelessége teljesíteni”.
Ne okozzon gondot a hivatali dolgozóknak, hogy egy meghívót e-mailben ki kell küldeni. Az
MSZP frakció is kérte már sok esetben a különböző eseményekre való meghívást, ezek sem
teljesültek.
Szabó Róbert
Álszent dolognak tartotta, hogy bár nagyon sok rendezvényre küld meghívót a hivatal, a
képviselők sok rendezvényen nem vesznek részt ennek ellenére. Pl. a „Székelyföld
gyöngyszemei” rendezvényen sem sok képviselővel találkozott. Amire ígéretet tett, abban el
szokott járni. A februári ülésre küld meghívót a hivatal, remélhetőleg jelen lesznek a
képviselők.
Szűcsné Major Ildikó
Megkérte az elnök urat, hogy mellőzze a cinizmust vele kapcsolatban, mert sértő számára.
Szabó Róbert
Nem a képviselő asszonyhoz szólt, hanem Fekete úrhoz, nem állt szándékában megsérteni, ha
mégis megbántotta, akkor elnézést kér.
Fekete László
Ha az elnök úr neki szánta a cinizmust, elutasította azt, ő sem beszélt így az elnök úrral. A
képviselők majd eldöntik, hogy mi az, ami érdekli őket és mi nem.
Szabó Róbert
Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1
nem szavazott) a következő határozatot hozta:
140/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése megállapítja, hogy a készülő új „Heves Megyei Területfejlesztési
Koncepció (2014-2020)” előkészítő fázis elkészült munkarészei megfelelnek a további
tervezés alapjául.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2013. április 30., illetve a
„Heves Megyei Területfejlesztési
Koncepció (2014-2020)” elfogadásáig
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Szabó Róbert
10. 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 során 2012. szeptember és október
hónapjaiban a hevesi, a füzesabonyi kistérség településeit, illetve Bükkszék, Hevesaranyos és
Egercsehi községek időközben lezárható projektjeit ellenőrizték le a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai. Az ellenőrzések a két hónapban összesen 215 db projektet
érintettek, melyből szeptember hónapban a hevesi kistérségből már 53 db projektet lezárt a
közgyűlés. Jelen előterjesztés 162 db TEKI, LEKI, CÉDA és CÉDE pályázati támogatással
megvalósuló projekt lezárásáról szól. Novemberben az egri kistérség, illetve a korábban a
Heves Megyei Önkormányzat által elnyert pályázatok ellenőrzése kezdődött meg. A 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.
A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága az előterjesztést a közgyűlési anyagok
kiküldését követően, november 27-én tárgyalta, a bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Kérdés, észrevétel nem volt. Tekintettel arra, hogy az előterjesztés alapján az ellenőrzés alá
vont támogatási szerződések külön határozati javaslatban kerültek rögzítésre, kérte a közgyűlést, hogy a határozati javaslatok elfogadásáról egyszerre szavazzanak, de az egyes határozati
javaslatok külön számot kapjanak. Megkérdezte, az elhangzott javaslattal kapcsolatban van-e
ellenvetés? Ellenvetés nem volt, kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta azzal, hogy az egyes határozati javaslatok külön számot kapnak:
141/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Erk Község
Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.
100000201K Kolozsvári úti (398 hrsz.) felszíni vízelvezető rendszer felújítása
Felszíni vízelvezető rendszerének felújítása (Jókai, Rákóczi, Felszaba100001702K
dulás utcák, Fő tér)
100004503K Rákóczi út felújítása
Belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása (Erk III. főgyűjtő
100003604K
rendszertől a befogadóig, 88, 92 hrsz.)
100001504K Településrendezési terv készítése
Fő tér 1. sz. alatti polgármesteri hivatal belső felújítása, akadálymentesí100008305K
tése
100002206L Széchenyi út 7. szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.
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142/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Hevesvezekény
Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.
100004320K
100005901K
100003401K
100004802K
100004702K
100006103K
100004203K
100003606L
100006106L

Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése-felújítása
Fő út 27. sz. alatti orvosi rendelő felújítása
Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése
Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése-felújítása (406 hrsz.)
Rózsa utca felszíni vízelvezető rendszer kiépítése-felújítása (78 hrsz.)
Fő út 23-47/a sz. közötti járdafelújítás
Településrendezési terv készítése
Belterületi útfelújítás II. ütem (Klapka, Petőfi, Kinizsi utak)
Fő út 62. szám alatti Napközis óvoda korszerűsítése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

143/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Pély Község
Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.
100006101K
100003901K
100005403K
100001403K
100004504K
100003705K
100006206L

Belvízrendezési program 2. ütemének kivitelezése
Belterületi úthálózat felújítása az Arany János, Ady Endre úton
Szabadság és Bajcsy Zs. utcák felújítása
Településrendezési terv készítése
Útépítés (Fő u. 206-224. között)
Felszíni vízelvezető rendszer felújítása III. ütem (községközpont)
Attila és Kossuth utcák (a Fő u. és Bajcsy u. közötti szakasz) építése
(burkolat felújítása)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

144/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Tarnaszentmiklós
Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.
100006201K Táncsics út útfelújítása
100008404K Útfelújítás (Vörös Hadsereg út 15-69. sz. között, II. ütem)
100003405K Útfelújítás (Vörös Hadsereg út III. ütem)
100004606L Hevesi utca szilárd burkolatú építése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.
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145/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Tiszanána Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100004601K
100004602K
100007503K
100003204K
100008605K
100002706L

Csokonai, Petőfi, Hunyadi utak útfelújítása
Bartók és Csokonai utak felújítása
Arany János u. 58. sz. alatti óvoda felújítása
Belterületi útfelújítás (Arany J. és Zrínyi út)
Fő út 108/1. sz. alatti polgármesteri hivatal felújítása I. ütem (födém és
tetőfelújítás)
Fő út 108/1 szám alatti Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

146/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Tarnazsadány
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100008903K

Kossuth u. 17. sz. alatti Polgármesteri Hivatal villanyfűtés kiváltása gázfűtésre
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

147/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Tenk Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100004002K
100006303K
100000804K
100004205K
100002106L

Diófa és József A. utcák útfelújítása
Felszabadulás út, Honvéd, Diófa, Dobó, Gárdonyi, Hősök, Kossuth
utak felújítása
Fő u. 54. sz. alatti faluház tetőszerkezetének felújítása
Szabadság u. 18. sz. alatti napközi otthonos óvoda konyhájának felújítása
Fő út 54. szám alatti faluház felújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.
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148/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Erdőtelek Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
10031/2001.
CÉDA
10025/2002.
CÉDE

100006801K
100001401K
100001402K
100006603K
100000703K
100004904K
100000606L
100001006L
100000106L

Fő út 105. szám alatti Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem
Bel- és csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása (Petőfi út, Vásártéri
csatorna, Mária úti csatorna)

Széchenyi, Szent I., József A., Kossuth, Vörösmarty u. csapadékvíz
elvezetésének felújítása és MOTH csatorna felújítása
Bajcsy Zs. u. 3. szám alatti Napköziotthonos Óvoda korszerűsítése,
konyhabővítés illetve Fő út 119 szám alatt Gondozási Központ kialakítása
Belterületi utak építése (Dobó, Lehel, Arany, Vasvári, Vásártér, Tavasz, Rákóczi utca)
Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása (Bajcsy Zs., József Attila, Szabadság út)
Településrendezési terv felülvizsgálata
Felszíni vízelvezető rendszerek felújítása (Damjanich u., Úttörő,
Béke út, Rákóczi úti magas ponttól Szent István útig, Kossuth, Felsőtelki út, Márai és Tenki utak kereszteződése)
Damjanich és Hanyi-ér közötti szakasz csapadékvíz elvezető rendszer felújítása
Tenki u. 47. szám alatti önkormányzati tulajdonú középület (Művelődési Ház) akadálymentesítése
Önkormányzati tulajdonú középületek (Polgármesteri Hivatal, Általános Iskola, Művelődési Ház) felújítása, nyílászárók cseréje
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

149/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Kisköre Város
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100004901K
100006702K
100004402K
100006003K
100001703K

Szabadvíz strand felújítása és bővítése
Szennyvízcsatorna építése IV. ütem (Ady, Bartók, Damjanich, Deák, Újvilág utcák)
Széchenyi út 24. szám alatti Polgármesteri Hivatal udvari homlokzat felújítása
Hunyadi út építése
Petőfi út építése
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100001704K
100000105K
100003406L

Útépítés (Alkotmány út)
Útépítés (Rákóczi út)
Kölcsey és Hegedűs út építése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

150/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Bükkszék Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100002905K

Gárdonyi út kiépítése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

151/2012. (XI. 30.) 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.
100003205K

Útfelújítás (Petőfi út I. ütem)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

152/2012. (XI. 30.) 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.

100003605K

Útfelújítás (Szabadság u. 12-121. sz. között)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

153/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Átány Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
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100007002K
100002002K
100002102K
100009303K
100005003K
100003504K
100007805K
100006306L
100006406L

Rózsa utca útfelújítása
Szövetség út útfelújítása
Átány község településrendezési tervének megvalósítása
Bem út felújítása II. szakasz
Hanyi-ér mederkotrása felújítása
Útfelújítás (Ötvöstábornok út)
Útfelújítás (Szabadság út)
Templom és Béke utak felújítása II. ütem
Polgármesteri Hivatal csatorna javítása, épületének külső felújítása
(1297 hrsz)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

154/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Kömlő Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100000302K
100008103K
100000103K
100002804K
100010605K
100000506L
100006506L

Ady Endre út útburkolat felújítása
Járdafelújítások (Fő, Bocskai, Egri, Kossuth utcák)
Bocskai és Rákóczi utak útburkolatának felújítása
Útépítés (Árpád út)
Kömlő Község vízellátásának alapszinten történő biztosítása
Szabadság, József Attila utak építése
Fő út 30. szám alatti orvosi rendelők energiatakarékos fűtésre
való átállása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

155/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Füzesabony
Város Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100002720K
100005420K
10008901K
100003701K

Füzesabony, keleti iparterület járda és közvilágítás létesítése
Árpád, Templom, Damjanich utcák illetve a Jókai u. egy szakaszának útfelújítása
Füzesabony, "telepi temető" ravatalozójának bővítése és átalakítása
Ady, Kinizsi, Petőfi, Lehel, Madách, Jókai, Hősök utcák útfelújítása
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100006302K
100008702K
100006202K
100008403K
100009003K
100008303K
10012/2004.
CÉDE
100006504K
100009304K
100006805K
100002705K
100003106K

Útfelújítás nyugati terület (József A., Batthyány, Kodály, Rózsa,
Nagyszohoda, 48-as, Kölcsey, Bocskai, Juhász Gyula)
Településrendezési terv készítése Füzesabony, Besenyőtelek,
Dormánd, Egerfarmos, Mezőszemere, Mezőtárkány, Szihalom
településeknek
Füzesabony keleti területének útfelújításai (Nagyrét, Lenkey, Dobó, Tompa M., Diófa, Csaba, Virág, Vörösmarty utcák)
Tüzér, Orgona, Hősök, Béke utcák útfelújítása
Füzesabony, belterületi úthálózat felújítása III. (Fenyő, Erdődy G.,
Kandó, Alkotmány, Táncsics utcák)
Füzesabony, útfelújítás (Madách, Berek, Bethlen, Meggyfa, Mátyás Király utcák)
Füzesabony, Rákóczi út 48. földszint, Városi Bíróság 268 m² alapterületű vagyoni értékű használati jogának megvásárlása
Útfelújítás Honvéd (Kerecsendi és Szabadság között) és Dózsa
Gy. út (Szabadság és Maklári között)
Útfelújítás (Huszár, Egri, Névtelen, Ifjúság utak)
Útfelújítás 2005/ I. ütem (Baross u. keleti szakasz, Egyetértés u.
középső szakasza)
Füzesabony, Besenyőtelek, Dormánd ivóvízellátása és ivóvízkezelése
Útfelújítás (Turul út - Szabadság és Szentkorona út közötti szakasz) Egyetértés út keleti szakasza, Csillag út)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

156/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Kápolna Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100006903K
100002604K
100005705K
100002106K

Rákóczi u. 5. sz. alatti óvoda rekonstrukció
Településrendezési terv készítése
Szent István utca burkolat felújítása
Ravatalozó korszerűsítése (716 hrsz.)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

157/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Kál Nagyközség
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.

40

100005904K

Településrendezési terv készítése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

158/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Kompolt Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
Vas-mangántalanító korszerűsítése (Kompolt, Fő út 3. 028/2
hrsz.)
10016/2002.CÉDE Géza fejedelem u. burkolat felújítás és térburkolat létesítés
Malom-árok (Ó Tarna) gyaloghíd felújítása
100006502K
Fő út 3. szám alatti vízmű és vízmű telep rekonstrukciója
100002302K
Belvízelvezető rendszer felújítása
100006803K
Településrendezési terv elkészítése
100002003K
Ravatalozó épület felújítása (0244 hrsz.)
100005504K
Szent István tér 1. sz. alatti egészségház felújítása
100007704K
Kompolt, új házhelyterület ivóvízhálózat bővítése (Tölgyfa,
100005305K
Sport, Diófa, Gesztenyefa, Homoki utcák)
Faluközpont kialakítása (térburkolat, járdaépítés, parkosítás és
100011205K
közterületi fémbútorok elhelyezése) (907/12 hrsz.)

100001901K

Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

159/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Besenyőtelek
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.

100008501K
100008302K
100006802K
100008603K
100007903K
100008704K
100008904K
100004405K

Ságvári, Mező, Árpád, Táncsics, Komáromi utak felújítása
József A. u. 50. sz. és Fő u. 45. sz. alatti temetőkerítés felújítása
Belterületi utak felújítása (Zrínyi, Bajcsy Zs., Erdélyi, Vörösmarty, Világosi köz)
Fő út 50. sz. alatti óvoda felújítása
Dobó Katalin út felújítása (kedvezőtlen telepszerű lakókörzetben)
Útfelújítás (Szabadság út)
Jókai u. 1. sz. alatti Napköziotthon külső homlokzatának, tetőszerkezetének felújítása
Rákóczi u. kátyúzása, felújítása
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100011305K

Honvéd utca felújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

160/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Mezőszemere
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
10040/2001.CÉDA
100004401K
100006403K
100005204K
100003105K
100000906K

Somogyi B. út 4. szám alatti Időskorúak Szociális Otthona bővítése, felújítása
Május 1. út 36. szám alatti Polgármesteri Hivatal korszerűsítése
Általános iskola kazánház, központi konyha és orvosi rendelő
fűtéskorszerűsítése (680-681hrsz.)
Szabadság út 125. sz. alatti orvosi rendelő felújítása, akadálymentesítése
Ravatalozó felújítása, urnatemető kialakítása (596 hrsz.)
Csapadékvíz elvezetés korszerűsítés (834, 792 hrsz)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

161/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Mezőtárkány
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100000902K
100000603K
100008504K
100011005K

Ravatalozó korszerűsítése, bővítése (90, 92 hrsz.)
Kossuth u. 81. sz. alatti Polgármesteri Hivatal felújítása, korszerűsítése
Rákóczi u. 19. sz. alatti ÁMK művelődési ház felújítása, korszerűsítése
Rákóczi út 19. sz. alatti ÁMK Művelődési Ház épületének felújítása, korszerűsítése II. ütem
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

162/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Szihalom Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.

42

100007301K
100001203K
100002304K
100009405K

Belterületi útfelújítás (Bercsényi, Mikszáth, Árpád, Petőfi utcákban)
Szihalom - Mezőszemere települések vízellátó rendszerének öszszekötése
Szihalom, belterületi vízrendezés részleges megvalósítása a Hunyadi, Ady, Tárkányi, Jókai, Rákóczi, Bocskai, Mikszáth, Dobó
utcákban)
Temető felújítás (útépítés, víz és villanyvezeték építés, urnafal
építése) (hrsz 16.)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

163/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Egerfarmos
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100005704K
100007605K

József A. u. 22. sz. alatti óvoda felújítása, vizesblokk korszerűsítése
Rákóczi út 1. sz. alatti Könyvtár és művelődési ház európai normáknak megfelelő vizesblokk kialakítása zárt szennyvíztárolóval
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

164/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Aldebrő Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
10026/2000.CÉDA
100002402K
100000604K

Arany János u. 68. szám alatti Művelődési Központ épületének
felújítása I. ütem
Arany J. u. 65/a. sz. alatti Egészségház belső és külső felújítása
Árpád u. 1. sz. alatti Népház energiatakarékosságot biztosító korszerűsítése, felújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

165/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Tófalu Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
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100001104K
100006904K
100005505K

Útépítési, felújítási munkák (Vasvári, Jókai, Petőfi utak)
Településrendezési terv készítése
Útfelújítás (Táncsics utca)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

166/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Nagyút Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100001006K

Településrendezési terv készítése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

167/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Poroszló Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100007602K
100004003K
100005503K
100005004K
100000705K
100001106K

Településrendezési terv készítése
Fő út 4. sz. alatti Mentőállomás fűtéskorszerűsítése
Fő u. 5. sz. alatti Teleház kialakítása
Úthálózat fejlesztés (Templom köz, Vásár, Malom u. összekötése
a Vasút úttal, Kastély, Halász, Széchenyi, Gárdonyi utak)
Útépítés (Bem és Dankó utcák)
Belvízelvezető árok felújítása (1483/18 hrsz.)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

168/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Újlőrincfalva
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
10007/2002.CÉDE
100002702K
100001103K

Kossuth L. u. 26. szám alatti Községháza tetőszerkezetének teljes
körű felújítása
Petőfi út - útalap felújítás, aszfaltozás és csapadékvíz elvezetési
rendszer felújítása
Járdafelújítás (Kossuth, Petőfi, Ady, Rákóczi, Fő, Ságvári utak)
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100004803K
100000704K
100004005K

Ravatalozó és az ingatlanon átvezető bekötő út felújítása (024/2 és
024/3 hrsz.)
Fő u. 36. sz. alatti konyha HACCP szerinti korszerűsítése
Kossuth út 28. sz. alatti közösségi ház belső felújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

169/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Sarud Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
Táncsics és Szabadság út felújítása
100002001K
Kossuth u. 64-66. sz. alatti Általános Iskola ablakfelújítása
100008202K
Arany János és Jókai Mór utak építése
100008203K
Útfelújítás (Rákóczi, Táncsics, Ady, Kacsóh Pongrácz, Móricz
100005104K
utcák)
Útfelújítás (Üdülősor és Tisza utca)
100003305K
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

170/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Dormánd Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100005701K
100002803K
100006104K
100008805K
100002806K

Polgármesteri Hiv. felújítása (homlokzat felújítás, nyílászárók
cseréje)
Dózsa Gy. út 78. sz. alatti Ált. Iskola és Óvoda nyílászáróinak
cseréje
Ravatalozó építése (397/7 hrsz.)
Járdafelújítás (Dózsa György út)
Dormánd Község szennyvízelvezetése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

171/2012. (XI. 30.) 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.
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100001003C

Bükkszentmárton, Széchenyi út felújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

172/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Hatvan Város
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100000801C

Hatvan, szennyvíztisztító telep intenzifikálása (5332 hrsz.)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

173/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Tarnaörs Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100003001C

Móricz Zsigmond út építése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

174/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Verpelét
Nagyközség Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100003101C

Verpelét, útfelújítás (Honvéd, Csokonai, Liget, Zrínyi utak)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

175/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Pély Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
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100003301C

Pély. belterületi úthálózat fejlesztése az Arany János, Ady Endre
úton
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

176/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Kömlő Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100003401C
100003501C

Általános iskola fűtésrendszerének felújítása
Kömlő, Bocskai út felújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

177/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére az AutomobilEger '97 Kft.-vel megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához, miután
a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul
teljesítette.
100001002C

Informatikai fejlesztés (Eger, Faiskola út 5.)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

178/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére az Agroker-Eger
Kft.-vel megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához, miután a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul
teljesítette.
100002002C

Eger, Kistályai u. 18. szám alatti telepi teljes infrastruktúra kiépítése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

179/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Egerszalók
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
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lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100003502C

Egerszalók, Dózsa Gy. És Petőfi utak felújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

180/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Kompolt Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.

100003602C
100003902C

Kompolt, Géza fejedelem u. burkolat felújítása és térburkolat létesítése
Kompolt, 028/2 hrsz. alatti vízmű és vízműtelep rekonstrukciója
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

181/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Tiszanána Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100004002C

Tiszanána, Bartók és Csokonai utak felújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

182/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Sarud Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100001303C

Sarud, Arany János és Jókai Mór utak építése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.
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183/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Kisköre Város
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100001403C
100001203C

Kisköre, Petőfi út építése
Kisköre, Hunyadi út építése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

184/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Füzesabony
Város Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100001503C

Füzesabony, Tüzér, Orgona, Hősök, Béke utcák útfelújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

185/2012. (XI. 30.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Nagyfüged
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100001103C

Nagyfüged, Kossuth u. 9. szám alatti Általános Iskola nyílászáróinak cseréje
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. december 17.

Szabó Róbert
11. napirend
Tájékoztató a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. II-III. negyedévi tevékenységéről
A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. I. negyedévi tevékenységéről a közgyűlés
részére annak márciusi ülésén beszámolt. Ennek folytatásaként a hivatal az ügyrendben rögzített feladatkörében a 2012. II. és III. negyedévben végzett tevékenységéről a tájékoztatóban
foglaltak szerint számol be. A tájékoztatót valamennyi bizottság megtárgyalta és az abban
foglaltakat tudomásul vette.
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Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Szabó Róbert
12. napirend
Tájékoztató Heves megye gazdasági helyzetéről
A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elkészítette a tevékenységéről szóló tájékoztatót. A napirend tárgyalásánál köszöntötte
Bánhidy Pétert, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárát.
Dr. Bánhidy Péter
A gazdasági kamarákról szóló törvény a kamarák feladatává tette a területfejlesztési koncepciók gazdaságfejlesztési részében történő közreműködést. Az anyag komplex módon kapcsolódik a helyzetértékeléshez és bizonyos fokig előremutató is. A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési Intézete 2003-ban készített egy olyan részletes anyagot, amely az észak-magyarországi régió elszegényedésével és konkrétan Heves megyével foglalkozik. A tanulmány kifejti a gazdasági összefüggéseket Trianontól kezdődően.
Heves megye mostani helyzetét nem lehet megérteni egy ilyen elemzés nélkül. Beszélt arról,
hogy egy olyan gazdasági fórumra került sor, ahol a megye 9 meghatározó cégének a vezetője
értékelte a gazdaság helyzetét és tett javaslatokat, melyeket a megyei önkormányzat felé továbbít majd a kamara.
Szabó Róbert
A tájékoztatót valamennyi bizottság megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette.
Dudás Róbert
Megköszönte a kamarának a komplex, mindenre kiterjedő anyagot. Utalt a napirend előtt általa elmondottakra, amikor a vidék leszakadásról beszélt. Az anyagból is visszaköszönnek azok,
amiket ő is megemlített. Többek között, hogy rohamosan nő a külföldre távozási szándék, a
tanulók 20-40%-a külföldi munkavállalást tervez, illetve a belföldi vándorlás keletről nyugatra. Ezek a trendek között vannak nyilvántartva és az egyik, talán legfontosabb hatása a vidék
leszakadása.
Dr. Nagy Imre
Érthető számára, hogy a tájékoztatók a napirend szerkesztése szempontjából hátrébb vannak,
és a bizottsági után a fejlesztési koncepció elemzés készítői figyelembe vehették ezeket az
anyagokat, de jobb lett volna, ha a következő két tájékoztató megelőzi a koncepciós anyag
tárgyalását, mert szerinte a kamarai anyag néhol erősebb és reálisabb, mint a másik előkészítő
anyag. Véleménye szerint a kamarai anyagot egyfajta csatolt anyagként kellene kezelni majd
a területfejlesztési koncepció készítésénél.
Oroján Sándor
Megköszönte a kamara értékes anyagát és a területfejlesztési koncepcióhoz történő hozzájárulásukat. Dudás úrhoz szólva beszélt arról, hogy jogos az aggálya a vidék leszakadásával kapcsolatban, viszont felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar nemzet halálának gondolata már
Vörösmarty idejében felmerült és mégis itt élnek a magyarok ebben a hazában. Dr. Nagy Imrének elmondta, hogy a kereskedelmi kamara anyaga, a gazdasági értékelés benne van a területfejlesztési koncepció helyzetértékelő részében, nem kell külön csatolmányként feltüntetni.
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Felhívta a figyelmet a munkaerőpiac kettősségére, amely nemcsak Heves megyei, hanem országos jelenség. A jellemző, hogy egyszerre van jelen egy jelentős munkaerőhiány a befektetni kívánó vállalkozók számára és egyben nagyszámú munkanélküliség is a térségben. Ez az
átképzési programokkal és a közoktatási reformmal kapcsolatos döntések fontosságára hívja
fel a figyelmet.
Szabó Róbert
A kivándorlás kérdése valóban komoly társadalmi probléma és egyfajta trend nemcsak
Magyarországon, hanem a közép-európai régióban egyaránt. Pontos statisztikai adatokat
nehéz találni erre vonatkozóan. A fiatalok nyelveket tudnak, kíváncsiak, sokan elmennek.
Egyetértett Dudás úrral abban, hogy a kormánynak mindent el kell követnie az elvándorlás
megakadályozása érdekében. Az értelmiség és a magasan képzett munkaerő vándorlása a
legnagyobb problémát jelenti a gazdaságnak. Ebből adódik az Oroján úr által említett
nagyfokú strukturális munkanélküliség Heves megyében, amire megoldást kell találni, ez a
fejlesztési tervnek is egyik nagy kihívása. Ha vidékfejlesztésről és agrártámogatásról van szó,
akkor fontos lenne azokat a munkaerő-igényes mezőgazdasági ágazatokat preferálni az uniós
támogatáson keresztül, ami nagy mennyiségű szakképzetlen munkaerőt tudna felszívni. Heves
megyét járva azt látja, hogy azokon a területeken, ahol nagy a roma lakosság aránya és sok a
szakképzetlen munkaerő, ott vannak nagy társadalmi problémák, ahol nincsenek meg a
tradicionális, nagy és szakképzetlen munkaerő-igényű mezőgazdasági ágazatok. Például
Heves megye középső részén, ahol a szőlő- és gyümölcstermesztés viszonylag nagy területen
történik, ott megvan a felszívó erő. Ezzel szemben a dél-hevesi térségben, ahol nagy területen
gabona található és két kombájnnal le lehet aratni, nem fogja elszívni a munkaerőt.
Véleménye szerint fontos kérdés a mezőgazdaságban, hogy a termelőket érdekeltté lehet-e
tenni abban, hogy ezeket a munkaerő-igényes ágazatokat preferálják.
Dr. Ördög István
Szerinte az ellenzék mindenképpen fogást akar találni a kormányon és „elenged olyan
lózungokat is”, hogy most tömegesen mennek a gyerekek külföldre. Ezt nagyon káros
hatásúnak tartják. Az országot a népsűrűség tekintetében is meg kell vizsgálni. A kérdés, hogy
véglegesen mennek ki, vagy egy ideig akarnak csak kint dolgozni és utána visszajönnek. Nem
mindegy, hogy visszajöhetnek és milyen körülmények között. Gyöngyösön jelen pillanatban
ezer lakás eladó. Ezek közt van olyan, amelyet évek óta meg sem kérdeznek, hogy mennyibe
kerül. Kistelepüléseken a Kádár rendszer idején hat szobás lakások épültek, amelyek ma egy
idős ember lakta állapotban vannak. Akkor még olyan jövőkép volt, hogy majd a gyerekek
visszajönnek és majd paprikatermesztéssel foglalkoznak. A gyerekek nem jöttek vissza.
Véleménye szerint az, hogy kimennek a gyerekek külföldre, nem minden szempontból rossz,
viszont jobb anyagi körülmények között jönnek vissza. Hogy milyen munkát végeznek, az
már más kérdés. Azok az országok megengedhetik maguknak, hogy az ottani lakosok nem
biztos, hogy azt a munkát elvégzik, amit a magyar vagy a török elvégez.
Megköszönte a kereskedelmi és iparkamarának az elkészített anyagot, melyben komoly
munka van. A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a magyar vállalkozásokat segíti
elsősorban, mindent megtesz annak érdekében, hogy hozzáadott érték keletkezzen magyar
munkaerők bevonásával. A mikrohitel bizottság tagjaként az a tapasztalata, hogy sokkal több
vállalkozás fordul a vállalkozásfejlesztési központhoz és kap komoly támogatást a
mikrohitelből.
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Szabó Róbert
Véleménye szerint az ingatlanpiacért nem a kivándorlás, ami egyértelműen felelős, annak más
gazdasági oka van, kicsit többet építettek pár évvel ezelőtt, mint kellett volna. Sok olyan
ismerőse van, aki az egyetem elvégzése után leginkább Angliában dolgozott, de vissza is
jöttek Magyarországra. A kérdéssel kapcsolatban optimista, viszonylag kevés az olyan példa,
akik hosszú távon kint is maradnak. A magyar nem túl mobilis nép. Nehéz történelmi időben
sokan kivándoroltak, de békeidőben kevésbé jellemző, hogy ne jönnének haza.
Szűcsné Major Ildikó
Ahogyan az elnök úr is elmondta, a vidékfejlesztés arról szól, hogy fontos a társadalmi és a
szociális funkciója. Szakemberek évek óta azt hangsúlyozzák, hogy a diverzifikációnak óriási
szerepe van, sőt azon belül is nagyon meg kell nézni, hogy akár egy zöldségtermelésnél, mert
egyébként van paradicsomszüretelő gép is, ott is el kell gondolkodni azon, hogy egy ilyen
beruházást hajtunk-e végre, vagy inkább foglalkoztatunk jónéhány embert. Ezért is fontos,
hogy a következő programtervezés hogyan valósul meg. Az ország életében jelen pillanatban
a legfontosabb kérdés, hogy a vidékfejlesztés hogyan valósul meg. A vidék felemelkedése
ebben rejlik. Megvannak a szakvélemények, szakemberek, jól kitalált dolgok vannak,
alkalmazni kell. A romákat illetően egyetértett abban, hogy az integrálásuk a
foglalkoztatottságukban rejlik.
Dudás Róbert
Ördög úr hozzászólására reagálva elmondta, hogy szerinte egy szakember sem osztja azt a
véleményt, hogy „vagyunk elegen”. Sajnálatos, hogy békeidőben a világ egyik legjobban
fogyó nemzete a magyar nemzet. A globalizált világ azt hozta magával, hogy a szakképzetlen
munkaerőnek nincs felvevőpiaca. Egyetértett az elnök úr szavaival, fontos lenne az alacsony
iskolázottságú, szakképzetlen munkaerő kiaknázása. A kulcskérdés a vidékfejlesztés ebben. A
külföldre vándorlók között bizonyára van olyan, akit a kíváncsiság hajt, de szerinte ez a
töredék. Sokkal inkább érvényesülni, megélni vágyók hagyják el az országot. Azt, hogy
letelepszik külföldön, vagy idő elteltével anyagilag kicsit megerősödve hazatér, még nem
tudja senki. Oroján úr Vörösmartyt említette, ezzel kapcsolatban elmondta, hogy abban az
időben Magyarország még nem volt a legjobban fogyó nemzet békeidőben.
Szabó Róbert
A szakképzetlen munkaerőnél még a másik nagy probléma, hogy a legkevésbé mobilisak,
ezért kell a vidékfejlesztésben a szakképzetlen munkaerőnek valamilyen fajta perspektívát
mutatni.
Oroján Sándor
A kivándorlással kapcsolatban elmondta, hogy kortársainak és barátainak nem mondaná, hogy
maradjanak Magyarországon és ne menjenek külföldre, ha ott jobb lehetőségekkel találkoznak
és jól érzik magukat. Nem várható, hogy a fiatalok azért maradjanak itthon, mert annyira
szeretik a hazájukat, ha elszólítja őket a megélhetési szükség. Nagy kérdés, hogy sikerül-e az
oktatási rendszert, az onnan kiáramló munkaerőt nagyjából összehozni a munkaerő-piaci
igényekkel. A közeljövő egyik kihívása az lesz, hogy az ipari igényeket az oktatás kínálatával
össze kell tudni kötni. Erre jó példa az Eszterházy Károly Főiskola, ahol a legmodernebb
informatikai
eszközökkel
sikerül
modern
pedagógiát
oktatni.
Az
iskola
kompetenciaközpontnak számít és az ország élvonalába tartozik. Az elvándorlás nemcsak
oktatási, hanem területfejlesztési kérdés is. Nem mindegy, hogy a következő hétéves
ciklusban milyen típusú fejlesztések zajlanak. Marad-e az a gyakorlat, hogy eu-konform
játszóterek épülnek és díszburkolat készül, ami szintén fontos, de talán fontosabb, hogy a
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humán erőforrásba minél nagyobb mértékben lehessen beruházni. A következő időszakban a
munkaerő kompetenciafejlesztésére kell helyezni az elsődleges hangsúlyt. Szűcsné képviselő
asszony felvetetette azt a gondolatot, hogy szabad-e az automatizálást vagy gépek vásárlását
támogatni uniós forrásból ahelyett, hogy továbbra is a humán erőforrás oldaná meg az
egyszerű fizikai munkát. Szerinte igenis szabad, mert a globális versenyben az első és
legfontosabb kérdés ma az, hogy beindul-e a gazdaság motorja, az ország tud-e újra
növekedést produkálni. Ez előbbre való cél, mint amik abban az időszakban fogalmazódtak
meg, amikor a növekedés evidencia volt mindenki számára és a fenntarthatóság került
előtérbe, többek között a szociális fenntarthatóság és a vidék népességmegtartó erejének a
kérdése. Véleménye szerint az oktatásban és az eu-s pályázatokban is nyitni kell az ipari
szükségletek felé.
Szabó Róbert
Egyetértett az Oroján úr által elmondottakkal. Minden fejlesztési fórumon, amelyen részt
vesz, azt az elvet követi a fejlesztéspolitika, hogy „kevesebb térkő, több munkahely”
szükséges.
Fekete László
Gratulált Bánhidy úrnak, a kamara nagyon alapos munkát végzett a beszámoló elkészítésével.
Elég méltatlan, hogy a képviselők másról beszélnek. Bízott benne, hogy elnök úr nem ért
egyet Oroján úrral, aki azt mondta, hogy nem tud mit mondani a kortársainak azzal szemben,
hogy kimegy külföldre, azt kellene mondani, hogy maradjanak itthon. Elnök úr azzal, hogy
azt mondja, nyugodtan menjenek külföldre, próbáljanak szerencsét, nem helyes a kormányzó
oldalról. Ki kellene találni valamit arra, hogy itthon maradjanak. A gazdasági programmal
kapcsolatban az a véleménye, hogy nagyon megnőtt a szegény emberek száma, a felvásárló
piac nincs meg. Ördög úrtól azt kérdezte, hogy 47 ezer forintból meg lehet élni? Ilyen
összegek mellett nincs felvásárlópiac. Itt kellene valamit kitalálni, ezt a piacot kell valamilyen
szinten megerősíteni.
Szabó Róbert
Oroján úr mondandójának második felére értette azt, hogy egyetért vele.
Dr. Ördög István
Fekete úrnak mondta, hogy a korábbi kormány azt bizonygatta, hogy nem kell a minimálbért
felemelni, a mostani kormány azért harcol, hogy minél magasabb legyen a minimálbér. Tehát
a kormánypárt nincs amellett, hogy 47 ezer forintot keressenek emberek. Abból nem lehet
megélni. Ami a gazdasági helyzetértékelést illeti, azt gondolja, hogy egy üresen álló, nem
eladható és nem hasznosítható bármilyen ingatlan holt érték mindenki számára. Azért hívta fel
a figyelmet erre, mert óriási problémáról van szó. Ha valaki el tudná adni a 20 milliós
ingatlanát és másra tudná fordítani a pénzt, az megmutatkozna fogyasztásban, egyébben.
Abban lehet bízni, hogy a külföldön dolgozó gyerekek hazajönnek anyagilag megerősödve és
megvásárolják ezeket az ingatlanokat. „Vagy a külföldiekben bízhatunk?”
Szabó Róbert
Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
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Szabó Róbert
13. napirend
Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről
A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központ Szakigazgatási Szerve elkészítette a megye munkaerő-piaci helyzetéről szóló
tájékoztatót.
Nagy Barnabás
Oroján úrnak volt egy olyan megjegyzése, hogy a munkaerőpiacnak kettős arca van. Ezzel
egyetértett, viszont a volumenre is figyelni kell. Egy kamarával közösen végzett kutatás
kimutatta, hogy munkaerőhiány van elsősorban fémipari és elektronikai szakmunkásban,
műszerészben, gépészmérnökben, villamosmérnökben. Csakhogy ezek a mértékek százas
nagyságrendűek, ugyanakkor a másik oldalon húszezer fős álláskeresőt tart nyilván a
munkaügyi központ. A húszezer főből 9000-nek legfeljebb 8 általános iskolai végzettsége
van, 2500 fő pedig pályakezdő. Ez egy ördögi kör, mert a munkáltató azt mondja, nem szereti
a pályakezdőt, nincs munkatapasztalata. Ha nincs munka, nem tud elhelyezkedni, nem tud
munkatapasztalatot sem szerezni. Az adatokból látható, hogy a munkanélküliség az egész
megyét áthatja. Ennek elsőrendű oka a technikai fejlődés. Ahogyan Oroján úr is mondta,
ennek ellenére nem szabad a magas szintű technológiai fejlődést elhanyagolni, mert az a jövő
útja. A II. félévben beindult az „első munkahely garancia program”, amelynek hatására
novemberi adatok szerint 2630-ról 2480-ra csökkent a pályakezdő álláskeresők száma.
Szabó Róbert
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Szabó Róbert
14. napirend
Tájékoztató az Észak-magyarországi Operatív Program előrehaladásáról
A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség elkészítette az Észak-magyarországi Operatív Program előrehaladásáról
szóló tájékoztatót. A napirend tárgyalásánál köszöntötte Varga László urat, az ügynökség
igazgatói kabinetvezetőjét.
Varga László
Szó volt arról, hogy a 2014-2020-as tervezéshez szakmai szervezetek, szakértők is kellenek.
Tapasztalatai szerint Heves megyében is szép számmal megvannak azok a szervezetek,
szakértők, akiknek segítségét érdemes igénybe venni. Kérte, hogy amennyiben szükséges, a
NORDA szakmai segítségét is vegyék igénybe a tervezéshez.
Elmondta, hogy a regionális fejlesztési ügynökség egyik feladata az, hogy legkésőbb 2013.
december 31-ig minden uniós forrással kapcsolatos döntést meghozzon. Jelenleg a teljes keret
85%-ában már született döntés. A másik feladat a szerződéskötések előkészítése. A keret
75%-a erejéig a szerződéskötés megtörtént. A 25% már 2013-ban is megköthető. Az
ügynökség legfontosabb feladata pillanatnyilag a támogatások kifizetése. A teljes keret 45%-
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ának kifizetése megtörtént. A prioritások tekintetében komolyabb mértékű felhasználási
probléma nem lesz 2015. december végéig. A programot 2013. december 31-ig kell befejezni
olyan szempontból, hogy minden döntést meg kell hozni, minden szerződést meg kell kötni, a
végrehajtás időpontja viszont 2015. december 31-e.
Szabó Róbert
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Szabó Róbert
15. napirend
Tájékoztató a katasztrófavédelmet érintő 2012. évi jogszabályi változásokról, az ebből
fakadó szervezeti és feladatrendszer módosulásáról, a katasztrófavédelem által 2012.
évben elvégzett munkájáról
A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
elkészítette a tevékenységéről szóló tájékoztatót. A napirend tárgyalásánál köszöntötte Csontos Ambrus dandártábornok urat, az igazgatóság vezetőjét.
Csontos Ambrus
A katasztrófavédelem szervezete gyökeresen megváltozott 2012-től, egységes rendvédelmi
szerv lett egységes állami irányítás mellett. Feladatrendszere bővült. A három fő pillér a tűzvédelem, a polgári védelem és az iparbiztonság. A katasztrófavédelem főhatósági jogosítványt
kapott, összefogja, koordinálja a szakhatóságok, hatóságok munkáját. A hatósági munka kiszélesedett, szigorúbbá vált. Az a kritika érte a katasztrófavédelmet, hogy csak bírságolni tud.
Véleménye szerint a megelőzés feladata kell, hogy legyen a katasztrófavédelemnek, a jogszabályok kikényszerítése érdekében a bírság eszközéhez kell nyúlni, nincs mérlegelési jogkör,
intézkedési kényszer van a katasztrófavédelmi igazgatóságon, amely nem öncélú, a megelőzés
a cél. A védelmi igazgatás szintén átalakult, a védelmi bizottság vezetője 2012. január 1-jétől
a kormánymegbízott úr lett, továbbá 2013. január 1-jétől megszűnnek a helyi védelmi bizottságok, feladatukat az új járások vezetői veszik át. Minden járásközpontban jelen lesz a katasztrófavédelem. Az új járásközpontokban vagy egy tűzoltó őrs jön létre, vagy egy katasztrófavédelmi megbízott dolgozik. Pétervásárán tűzoltó őrs lesz, Bélapátfalván az önkormányzati
tűzoltóság kiválóan működik, oda egy hivatásos szakembert delegál a katasztrófavédelem. A
tervek szerint Füzesabonyba szintén tűzoltó őrs telepítése történik. Hosszú távú terv, hogy a
belvárosban működő gyöngyösi tűzoltó őrs részére zöldberuházás keretében új laktanya épüljön. Kérte a képviselőket, hogy amennyiben módjuk van, támogassák ezt az elképzelést.
Megköszönte mindazok munkáját, akik az eddigiek során segítették és támogatták a katasztrófavédelem, illetve a tűzoltóság munkáját.
Szűcsné Major Ildikó
Megköszönte a beszámolót, illetve a végzett munkát. Gyöngyösiként tisztában van azzal,
hogy milyen eszközzparkkal és milyen erőfeszítéssel látják el munkájukat a tűzoltók. Remélhetőleg mind az állomány, mind a finanszírozás és az épület kérdése megoldódik a jövőben.
Tóth Csaba
Az átszervezés során jól átláthatóvá vált, ami a katasztrófavédelemhez tartozik. Hatvanban
több olyan köztéri program zajlik, ahol a résztvevők száma meghaladja az ezer főt. A
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bejárásokon számos esetben olyan jó javaslatot adnak a szakemberek, amelyek a
rendezvények biztonságos lebonyolításához hozzájárulnak.
Dr. Nagy Imre
Személyes tapasztalata, hogy a katasztrófavédelemnek az elmúlt időszakban sokkal
összetettebb feladatköre lett, az intézményrendszer átalakult. Közben a társadalmi helyzet
miatt egyre érzékenyebb mindenki pont ezekre a területekre, ami valószínűleg azt jelenti,
hogy nehezebb körülmények között kell elvégezni a feladataikat. Ehhez társul, hogy nem is
könnyű anyagi helyzetben kell megszervezni a munkájukat. Az, hogy bizonyos
önkormányzati területről állami vonalra kerül át a védelmi bizottsági munka, remélhetőleg
nem jelenti azt, hogy a közgyűlés nem kap tájékoztatást a katasztrófavédelem munkájáról.
Kitartást kívánt a további munkavégzéshez.
Szabó Róbert
A tájékoztatót valamennyi bizottság megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette.
Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Szabó Róbert
16. napirend
Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Az SZMSZ 6. § (3) bekezdése szerint az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
a közgyűlés felé tájékoztatást kell adni. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló
tájékoztató a közgyűlés tagjai részére kiosztásra került.
Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Szabó Róbert
V.

Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §)

VI.

Kérdések (SZMSZ 40. §)

VII. Bejelentések (SZMSZ 41. §)
VIII. ZÁRT ÜLÉS
17. napirend
Javaslat a Telekessy István területfejlesztési díj adományozására
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontjának és az SZMSZ 13. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a javaslat tárgyalása zárt ülés keretében történik.
Az SZMSZ 13.§ (3) bekezdése értelmében a zárt ülésen a közgyűlés tagjai, a bizottságok nem
képviselő tagjai, a nem a közgyűlési tagok közül választott alelnök, a főjegyző, az aljegyző, a
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jegyzőkönyvvezető, a technikai feladatokat ellátó dolgozó, továbbá a könyvvizsgáló és a döntést előkészítő köztisztviselő, szakértő vesz részt.
Zárt ülést rendelt el.
K. m. f.
Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

