Jegyzőkönyv
Készült: 2013. december 13-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, Fekete László, Dr. Gondos
István, Jáger József, Korózs Lajos, Dr. Nagy Imre, Oroján Sándor, Dr. Ördög
István, Sveiczer Sándor Péter, Szabó Gyula, Szabó Róbert, Szűcsné Major Ildikó, Tóth Csaba közgyűlési tagok, Dr. Barta Viktor főjegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak
Az ülés megkezdése előtt sor került a Telekessy István területfejlesztési díj átadására. A díjat
Dr. habil Dinya László egyetemi tanár, Forgó Gábor polgármester, Tóth Sándor vezérigazgató, valamint a Forma Kft. kapta.
Szabó Róbert
Köszöntötte a közgyűlés tagjait és a meghívottakat. Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be.
Megállapította, hogy a megyei közgyűlés 15 tagja közül 15 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A közgyűlés ülését megnyitotta.
Az SZMSZ 24. § (3) bekezdése szerinti határidőben egy sürgősségi indítvány került benyújtásra „Sürgősségi indítvány a regionális fejlesztési ügynökségeknek a területileg érintett megyei önkormányzatok tulajdonába adásával kapcsolatos intézkedések megtételére” címmel.
Tájékoztatott, hogy a sürgősségi indítvány napirendre tűzéséről a közgyűlésnek vita nélkül,
egyszerű többséggel kell határoznia a napirend elfogadásakor. Javasolta, hogy a közgyűlés a
sürgősségi indítványt a meghívóban szereplő zárt ülés elrendelése előtt 9. napirendként tárgyalja meg. Ennek megfelelően a zárt ülés keretében megtárgyalásra kerülő, a meghívóban 9.
és 10. sorszám alatt megjelölt napirendek számozása 10-re és 11-re változik.
Kérte, szavazzanak a sürgősségi indítvány 9. napirendi pontként történő napirendre vételéről
és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk.
Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
91/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés döntött a regionális fejlesztési ügynökségeknek a területileg érintett megyei önkormányzatok tulajdonába adásával kapcsolatos intézkedések megtételére irányuló sürgősségi
indítvány 9. napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a
bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk.

Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Szabó Róbert
Kérte, szavazzanak a sürgősségi indítvánnyal kiegészített napirend elfogadásáról.
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
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92/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a 2013. december 13-i ülés napirendjét a sürgősségi indítvánnyal
kiegészítve a következők szerint elfogadta:
NAPIREND ELŐTT
Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 23. §)
NAPIREND
Előterjesztések

I.
1.

Elnöki jelentés
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

2.

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

3.

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának
2014. évi időbeni ütemezésére
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

4.

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2014. év I. félévi üléstervére és a II. félévi ülésterv
tervezetére
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

5.

Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

6.

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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Tájékoztatók

II.
7.

Tájékoztató a megyei területrendezési terv hatályosulásának 2013. évi tapasztalatairól
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

8.

Tájékoztató a NORDA 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Gutyán Gergely
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Ügyvezetője
TUDOMÁSULVÉTEL

9. Sürgősségi indítvány a regionális fejlesztési ügynökségeknek a területileg érintett megyei önkormányzatok tulajdonába adásával kapcsolatos intézkedések megtételére

Előadó:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG
III.

Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §)

IV.

Kérdések (SZMSZ 40. §)
Bejelentések (SZMSZ 41. §)

V.

ZÁRT ÜLÉS

VI.
10.

Javaslat Heves Megye Nagykövete cím adományozására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

11.

Javaslat Az Év Heves Megyei Sportolója díj adományozására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

VII.

Közmeghallgatás (SZMSZ 14. §)
Szabó Róbert
Az SZMSZ 23. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben Szűcsné Major Ildikó képviselő asszony jelentette be napirend előtti hozzászólási szándékát „Az idősek védelme” címmel.
NAPIREND ELŐTT
Szűcsné Major Ildikó
Beszélt arról, hogy Abasár az utóbbi hónapokban nagy negatív visszhangot kapott. Hol a
szennyezett vízzel kapcsolatban, hol az idősotthon falain belül történő eseményekről írtak.
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Folyamatosan figyelemmel kíséri az eseményeket, a hírek egyre aggasztóbbak. Mint ismeretes, feljelentés történt, miután több bűncselekmény gyanúja is felmerült. Eltelt jónéhány hónap, az ügy tovább bonyolódott, a nyomozás tovább folytatódott és tovább folytatódik, azonban eddig semmilyen konkrétum nem látott napvilágot. Elmondta, hogy a napokban megkereste a feljelentő, aki arról tájékoztatta, hogy áthelyezést kértek az ügyben egy másik megyébe, ugyanis nincsenek megelégedve a rendőrség munkájával, szerintük nem tesznek meg
mindent az ügy érdekében. Miközben a nyomozás folyik, az idősek ott élnek. A tét nem kicsi,
az idősek életéről és az ott dolgozók egzisztenciájáról van szó. Nyomatékosan kért mindenkit,
hogy tegyenek meg mindent azért, hogy az igazság minél előbb napvilágot lásson.
Szabó Róbert
Köszöntötte Nagy Zsoltot, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatóját. A
közgyűlés és a megyei rendőr-főkapitányság között kialakított gyakorlatnak megfelelően a
képviselőknek lehetőségük van közvetlenül kérdést intézni alezredes úrhoz.
Szűcsné Major Ildikó
Napirend előtti felszólalására utalva elmondta, a megyei főkapitány biztosította a képviselőket, arról, hogy az abasári idősotthon ügyében minden segítséget megadnak, ezzel szemben
személyesen más tájékoztatást kapott. Megkérdezte, mi ezzel kapcsolatban az álláspont, hogy
áll a folyamat, megkapták-e az imént említett kérvényt, innentől kezdve milyen lépések várhatók?
Nagy Zsolt
Elmondta, a rendőr-főkapitányság vezetője 2013. december 11-i hatállyal a nyomozást saját
hatáskörbe vonta és a megyei rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályát jelölte ki a folytatásra.
A feljelentőtől nem érkezett olyan bejelentés, amely Heves megye kizárását kérte a nyomozásból.
Dudás Róbert
A közbiztonság kapcsán utalt egy két nappal előbbi eseményre, amikor egy jó barátja nagymamája vált bűncselekmény áldozatává. Elmondta, hogy egy 85 éves gyöngyössolymosi lakosról van szó, aki a bűnözők körében szlengként terjengő és elhíresült „öregezés”-nek lett az
áldozata. Lakásában érte a komoly atrocitás, több csigolyája eltört, a hatvani kórházban pedig
belgyógyászati és nőgyógyászati vizsgálaton is átesett, aminek az eredményéről még nincs
információja. Felhívta a figyelmet arra, hogy különösen oda kell figyelni azokra a korosztályokra, társadalmi rétegekre, akik védtelenebbek az ilyen elkövetőkkel szemben. Elsősorban
az idősekre, nőkre és gyermekekre gondolt. A felderítésnek kiemelt prioritást kell élveznie. A
helyszínelés lefolytatása után a hozzátartozók bemehettek a lakásba, akik figyelmesek lettek
több olyan tárgyra, amit a rendőrök csak a hozzátartozók jelzése után vettek fel a bizonyítékok közé, ezért figyelmeztetett az alaposság fontosságára. Tisztában van azzal, hogy a rendőrség a folyamatban lévő ügyről nem ad felvilágosítást, az állampolgárok ezt tudomásul veszik
és nem érdeklődnek. Viszont ha évekig tart egy nyomozás, nem biztos, hogy hatékony eredményt és példastatuálást szolgál. Arra kérte a rendőrséget, ne kiemelten kezeljék, viszont fokozottan figyeljenek oda erre és minden hasonló esetre is.
Nagy Zsolt
Az ügy fontosságára tekintettel a helyszíni szemlét a megyei rendőr-főkapitányság folytatta
le. Nem kapott olyan információt a kollégáitól, ami arra vonatkozna, hogy a helyszíni szemlét
követően bármilyen elvégzetlen vagy nemtörődöm munka folyt volna. Megígérte, hogy utánanéz és tájékoztatja a képviselő urat. Biztos abban, hogy kollégái a legjobb tudásuk szerint
végezték és végzik munkájukat. A büntetőeljárások elhúzódásával kapcsolatban elmondta,
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hogy amíg nincs olyan tárgyi bizonyíték a rendőrség birtokában, amivel a vádemelést alá lehet támasztani, addig az eljárást folytatni kell.
Szűcsné Major Ildikó
Emlékeztetett, a rendőrfőkapitány ígértet tett arra, hogy a Gyöngyös Duránda részében járőrszolgálatot biztosítanak. Tájékozódása után azt tudta meg, hogy ez még nem indult el. Megkérdezte, hogy rosszak-e az értesülései, vagy ha jók, akkor ez a szolgálat mikor valósul meg?
Nagy Zsolt
Tudomása szerint az említett városrészben 24 órás rendőri jelenlét van, ugyanúgy, ahogyan
Heves megye több, kiemelt bűnözéssel sújtott területén is.
Szabó Róbert
Megköszönte a válaszokat, valamint az alezredes úr jelenlétét.
1. napirend
Elnöki jelentés
Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően tájékoztatta a közgyűlést a fontosabb elnöki intézkedéseiről, továbbá a közgyűlés november hónap végén hozott határozatainak végrehajtásáról.

Fekete László
Az előző közgyűlésen ígéretet kapott az elnök úrtól arra, hogy a gyöngyösi autistákkal kapcsolatban megvizsgálja a támogatás lehetőségét. Nem talált ilyet a napirendek között, ezért
megkérdezte, történt-e valamilyen lépés ezzel kapcsolatban.
Szabó Róbert
Beszámolt arról, hogy az Elnöki Kabinetet megkérte egy időpont-egyeztetésre, mert személyesen szeretne tájékozódni az egyházmegyénél folyó munkáról, majd azt követően vizsgálja
meg, hogy hogyan lehetne az intézménynek segíteni. A látogatásról egyeztetés folyik, a következő közgyűlésen már bizonyára be tud számolni a lépésekről.
Kérte, szavazzanak az elnöki jelentésben foglalt beszámoló elfogadásáról a fontosabb elnöki
feladatokról szóló tájékoztató tudomásulvétele mellett.
Megállapította, hogy a közgyűlés az elnöki jelentésben foglalt fontosabb elnöki feladatokról
szóló tájékoztató tudomásulvétele mellett 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
93/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatának végrehajtásáról készült beszámolót
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal
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Szabó Róbert
2. napirend
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
Tájékoztatta a közgyűlést, a közelmúltban Dr. Jakab Istvánné azzal a kéréssel fordult hozzá,
hogy az általa 2005-ben alapított Dr. Jakab István Emlékgyűrű 2014-től a Heves Megyei Önkormányzat önálló díjaként kerülhessen átadásra. Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság ülésén elhangzott képviselői kérdés alapján elmondta, hogy az eddigi díjátadások vonatkozásában ténylegesen felmerült költségek ismeretében az emlékgyűrű átadásának költsége, mely
magában foglalja a gravírozott pecsétgyűrűt és a mappában elhelyezett oklevél költségeit is,
hozzávetőlegesen 100.000 Ft. Az összeg nem tartalmazza az átadást követő fogadás költségeit.
A rendelettervezet már tartalmazza az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság egyhangúlag elfogadott és általa, mint előterjesztő által befogadott módosító indítványát is. Az előterjesztést a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, valamint a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága a közgyűlés ülését megelőzően tárgyalta. Az előterjesztést valamennyi bizottság támogatta.
Szabó Gyula
Megköszönte Kontra úr nevében is, hogy elnök úr befogadta az apró, de jó módosító indítványokat, valamint a pénzügyi vonatkozású tájékoztatást. Elmondta, hogy a módosításra vonatkozó javaslat arról szólt, hogy a korábbi alapítványtevőnek legyen joga javaslatot tenni.
Szabó Róbert
A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:
Heves Megyei Önkormányzat
12/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és adományozásuk
rendjéről szóló 9/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Heves Megye Közgyűlése Magyarország Alaptörvényének helyi önkormányzatokról szóló
32. cikk (1) bekezdés i) pontja, továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjára is - a következő rendeletet alkotja:
1. §
A Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről
szóló 9/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„1. § A Megyei Közgyűlés a megye közéleti, társadalmi, tudományos, közoktatási, közigazgatási, közművelődési, irodalmi-művészeti életében, testnevelési és sporttevékenységében, környezetének védelmében, egészségügyi ellátásában, a megye területfejlesztéssel, területrendezéssel és vidékfejlesztéssel összefüggő feladatainak ellátásában, a megye közbiztonságának
javítása, illetve a bűnüldözés, bűnmegelőzés és katasztrófavédelem érdekében tett eredmények elismerésére, valamint a megye fejlődése szempontjából kiemelt ágazatnak tekintett idegenforgalmában, továbbá a megye kulturális értékeinek, hagyományainak megismertetésében,
nemzetközi hírének növelésében szerzett kimagasló érdemek elismerésére az alábbi kitüntető
díjakat alapítja:
-

„Heves Megyéért” kitüntető díj
Telekessy István területfejlesztési díj,
Heves Megye Nagykövete cím,
Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díj,
Dr. Jakab István Emlékgyűrű.”
2. §

A Rendelet 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Dr. Jakab István Emlékgyűrű adományozható mindazon személyeknek, akik Heves
megyei illetőségű intézmény közalkalmazottjaként és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott dolgozójaként; helyi önkormányzat képviselő-testületének
hivatala, közös önkormányzati hivatala közszolgálati és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló dolgozójaként; a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati és egyéb
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló dolgozójaként; kormányhivatal és területi szerveinek kormányzati szolgálati és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló dolgozójaként; Heves Megyei Közgyűlés és helyi önkormányzatok képviselő-testületének és bizottságainak tagjaként, választott és megbízott tisztségviselőjeként Heves megye közigazgatása
érdekében, valamint a megye lakosságának közszolgáltatásokkal történő ellátása terén kiemelkedő tevékenységet láttak el, Heves megye hazai és nemzetközi megismertetésében, elismertségének növelésében, települései fejlődésében elévülhetetlen érdemeket szereztek, továbbá azon külföldi természetes személyek részére, akik a Heves megyei kapcsolatok kialakításában, Heves megye külföldi megismertetésében érdemeket szereztek.”
3. §
A Rendelet 6/A. § számozása 5/A. §-ra változik és a Rendelet a következő 5/B. §-sal egészül
ki:
„5/B. § A Dr. Jakab István Emlékgyűrű adományozásának rendje
(1) Az emlékgyűrű évente legfeljebb egy magánszemély részére adományozható.
(2) Az emlékgyűrű adományozására az eredeti alapító, a megyei közgyűlés tagjai, állandó
bizottságainak tagjai és Heves megye országgyűlési képviselői tehetnek - legalább 1 oldal
terjedelmű indoklással ellátott - javaslatot.
(3) A javaslatokat a Heves Megyei Közgyűlés valamennyi állandó bizottsága megtárgyalja és
véleményezi.
(4) A beérkezett javaslatokat az emlékgyűrű odaítélésére irányuló javaslatával együtt a közgyűlés elnöke terjeszti a bizottságok elé. A bizottságok a közgyűlés elnökének emlékgyűrű
odaítélése tárgyában tett javaslatát megtárgyalják. Az emlékgyűrű odaítéléséről a közgyűlés
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elnökének – a bizottságok előzetes véleményét is tartalmazó – javaslata alapján a megyei
közgyűlés dönt.
(5) Az emlékgyűrűt a megyei közgyűlés adományozza. Az emlékgyűrű odaítéléséről a megyei közgyűlés minősített többségű szavazattal dönt.
(6) A közgyűlés az adott év legkésőbb május utolsó napjáig dönt az emlékgyűrű vonatkozásában az indoklással ellátott javaslatoknak a közgyűlés elnöke részére történő megküldési
határidejéről és az emlékgyűrű odaítélésének időpontjáról. Az odaítélt emlékgyűrűt ünnepélyes keretek között minden év december hónapban a Közgyűlés elnöke adja át.
(7) Az emlékgyűrű adományozása során a kitüntetett részére oklevél is átadásra kerül. Az
oklevél díszes grafikai kivitelben készül. Az oklevelet a közgyűlés elnöke és Heves megye
főjegyzője írja alá.
(8) Az oklevél tartalmazza az adományozó nevét, a cím megnevezését, a kitüntetett nevét,
valamint az adományozás idejét. Az emlékgyűrű aranyból készült pecsétgyűrű, amely a „fejrészben” véséssel Heves megye közigazgatási térképének körvonalát, az alsó gyűrűvonal belső oldalán az emlékgyűrű elismerésben részesült természetes személy teljes nevének vésett
szövegét tartalmazza.”
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

Szabó Róbert
3. napirend
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat
adományozásának 2014. évi időbeni ütemezésére

által

alapított

kitüntető

díjak

A vonatkozó önkormányzati rendeletek alapján a Heves Megyei Közgyűlés az adott év legkésőbb május utolsó napjáig dönt a díjak kapcsán az indoklással ellátott javaslatoknak a közgyűlés elnöke részére történő megküldési határidejéről, a díj odaítélésének és átadásának időpontjáról. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a Heves Megyei Önkormányzat által alapított
kitüntető díjak adományozásának 2014. évi időbeni ütemezésére vonatkozó javaslatait.
Az előterjesztést a bizottságok közül a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, valamint a Megyei
Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága a közgyűlés ülését megelőzően tárgyalta. Az
előterjesztést valamennyi bizottság támogatta.
Fekete László
Bizottsági ülésen is felhívta a figyelmet arra, meg kellene gondolni azt, hogy helyes-e az, ha
szinte minden ülésen kitüntető díj kerül átadásra valamilyen formában. Hiányolta a régebben
meglévő, de időközben megszűnt „Jó tanuló, jó sportoló” díjat. Véleménye szerint a fiatalságot nem szabad kihagyni a kitüntetésekből, sokan nagyon jól szerepelnek a sportban, egyben
a tanulmányaikban is. Az gondolható, hogy ahhoz, hogy a Heves megye sportjáért kitüntetést
kapja vagy más egyebet, arra még várni kell, ahhoz több eredményt kellene elérni. Szerinte
fontos, hogy a közgyűlés kifejezze, fontosak neki a fiatalok.
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Szabó Róbert
A javaslatot jónak tartotta, valóban megfontolásra érdemes. Megkérte a kabinetvezetőt, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogyan vehető vissza a díjrendeletbe.
Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
94/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés támogatja a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető
díjak adományozásának 2014. évi időbeni ütemezésének előterjesztés szerinti tartalommal
történő elfogadását és felhatalmazza elnökét arra, hogy a kitüntető díjak adományozásával
kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést megtegye.
1.

2.

Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díj:
A javaslatokat 2014. január 31-ig kell a közgyűlés elnökének megküldeni.
A díj odaítélésének időpontja: 2014. február 28.
A díj átadásának időpontja: 2014. április 24. (a Rendőrség Napja rendezvény
keretében)
Telekessy István területfejlesztési díj:
A javaslatokat 2014. március 31-ig kell a közgyűlés elnökének megküldeni.
A díj odaítélésének időpontja: 2014. április 25.
A díj átadásának időpontja: 2014. június 27.

3.

A Heves Megyéért” kitüntető díj:
- A javaslatokat 2014. május 31- ig kell a közgyűlés elnökének megküldeni.
- A díj odaítélésének időpontja: 2014. június 27.
- A díj átadásának időpontja: 2014. szeptember 26.

4.

Dr. Jakab István Emlékgyűrű (a közgyűlés kitüntető díjrendelet módosítására irányuló
döntésétől függő hatállyal):
A javaslatokat 2014. szeptember 30-ig kell a közgyűlés elnökének megküldeni.
A díj odaítélésének időpontja: 2014. november
A díj átadásának időpontja: 2014. december

5.

Heves Megye Nagykövete cím:
A javaslatokat 2014. október 31-ig kell a közgyűlés elnökének megküldeni.
A cím odaítélésének időpontja: 2014. december
A cím átadásának időpontja: a 2015. évi Heves Megye Napja rendezvény
keretében

6.

„Az Év Heves Megyei Sportolója” díj:
A javaslatokat 2014. november 15-ig kell a közgyűlés elnökének megküldeni.
A díj odaítélésének időpontja: 2014. december
A díj átadásának időpontja: 2015. január
Felelős:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
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Határidő:

Értelem szerint

Szabó Róbert
4. napirend
Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2014. év I. félévi üléstervére és a II. félévi ülésterv
tervezetére
Az SZMSZ értelmében az üléstervre vonatkozó javaslatot a közgyűlés elnöke félévente terjeszti elő. Az ülésterv összeállításához javaslatot kért a közgyűlés tagjaitól, a bizottságok nem
képviselő tagjaitól és a hivataltól. Indítványozta a határozat mellékletét képező 2014. év I.
félévi üléstervének, továbbá a II. félévi ülésterv tervezetének elfogadását.
Az előterjesztést a bizottságok közül a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, valamint a Megyei
Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága a közgyűlés ülését megelőzően tárgyalta. Az
előterjesztést valamennyi bizottság támogatta.
Fekete László
Hangsúlyozta, hogy a tervezés mindig fontos, mutatja a közgyűlés komolyságát is az ülések
száma. „Végiggondolva ezt, és ha a hallott hírek alapján májusban lenne az önkormányzati
választás, addig két ülés lesz, akkor ez elég komoly munka a megyei önkormányzat szintjén a
jövő évre vonatkozóan.” Szerinte a tervet egész évre el kellene készíteni, nemcsak októberig.
Az új közgyűlés a megválasztása után esetleg majd módosítja. Ha mégsem, „akkor nem lehet
tudni, hogyha az a cél, hogy addig, ameddig ennek a közgyűlésnek szól a megbízatása, az, ha
hamarabb van, nem biztos, hogy megint szerencsés az október.” Megfontolásra javasolta,
hogy decemberre is készüljön ülésterv.
Szabó Róbert
A közgyűlés a mostanihoz hasonlóan járt el 2010-ben is. Valóban lesz egy önkormányzati
választás, ami valószínűleg érinti a közgyűlés munkáját. Nincs tudomása a májusi választásról, szerinte októberben lesz. A közgyűlés elnökeként kérte a hivatalt a tervezet elkészítésére,
választási dolgok nem kerültek beszámításra. Hangsúlyozta, hogy ahogy eddig, a jövőben is
akkor kell ülésezni, amikor szükséges. Az ülésterv pedig szükség esetén bármikor módosítható.
Szabó Gyula
Utalt arra, hogy az előző napirendben került elfogadásra pár olyan szabály, ami feladatot ad a
majdani közgyűlésnek október, november és december hónapban. Ha tudható, hogy lesznek
ilyen jellegű kötött feladatai a testületnek, miért nem kerülnek összefoglalva a tervezett munkatervbe? Egyáltalán nem akarja meghatározni a következő közgyűlés munkáját, de szerinte
jó lenne valamit örökségül hagyni nekik. Bizottsági ülésen is elmondta, nem nagyon ért azzal
egyet, hogy a választások miatt nincs végigtervezve az év. Szerinte nem túltervezve, de a kötelező feladatokat összeszedve szükség lenne a kibővítésre. Túltervezni egyébként sem lehetne, mert az egész ciklusban arra vártak, hátha lesz valami tényleges feladata a grémiumnak.
Véleménye szerint olyan érdemi feladat, ami indokolttá tenné a megyei közgyűlés működését,
nem sok van. Az intézmények leépítése után az volt a válasz, hogy „majd a területfejlesztés”.
Ezek szerint még a következő évben sem lesz érdemi feladata a közgyűlésnek a területfejlesztésben? A munkatervben ugyanis semmivel többet nem látott, mint ami 2013-ra tervezve lett.
Elnök úrhoz fordulva megkérdezte, a megyei szövetségi üléseken nem hangoznak el olyan
dolgok, amik arra utalnak, hogy érdemi feladata lesz a közgyűlésnek?
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Szabó Róbert
Az a tapasztalata, hogy a területfejlesztési munka tekintetében a közgyűlési képviselők között
áthidalhatatlan ellentétek vannak az álláspontokban. Nem azt látja, hogy a közgyűlésnek ne
lenne feladata és munkája. Emlékeztetett, az előző közgyűlésen is elfogadtak a képviselők egy
fontos dokumentumot, amihez az ellenzék hozzá sem szólt. Egy többszáz oldalas dokumentumról van szó, amiben nagyon sok munka fekszik. A feladat természetében valóban más,
mint az eddigiek. Az ülésterv tervezettel kapcsolatban elmondta, az októberi választások után
számos feladata lesz az új testületnek, nem feltétlenül szükséges ezt akár tervezeti szinten is
szabályozni, a döntés lehetősége az övék lesz.
Szabó Gyula
Valószínűleg félreértés történt, mert nem a területfejlesztési anyagról beszélt, az pontos és
színvonalas dokumentum. De ha ennyi a közgyűlés feladata, akkor azt „egyszer elfogadjuk és
feloszlik a közgyűlés, vagy mi történik utána?” A folyamatos munkát hiányolta a területfejlesztésben, majd ezt követően. Megjegyezte, hogy az anyagot sem a közgyűlés, hanem külső
szakemberek, az ezzel foglalkozó bizottság készíti. A képviselők csak megvitatják, elfogadják. Ennyi a munkája és kész a területfejlesztési tevékenysége a közgyűlésnek? A másik kérdést illetően hangsúlyozta, hogy semmiképp nem akarja meghatározni a következő közgyűlés
feladatát, de akkor miért lett elfogadva a kitüntetéseknél, hogy novemberben vagy decemberben mit fognak csinálni? Ez igazából nem annyira fontos, de szerinte bele kellene írni.
Szabó Róbert
Hangsúlyozta, hogy a közgyűlésnek nem feltétlenül akkor van sok munkája, ha sok határozatot hoz. A fejlesztési politika komoly paradigmaváltáson esett át az elmúlt években, a fejlesztésre szánt összeg sorsáról a korábbiakkal ellentétben egy választott testület, vagyis a közgyűlés dönthet. Magyarországon először direkt beleszólása van a képviselőknek abba, hogy mik
szerepeljenek a programban, milyen kiírások szülessenek, mire legyen költve a rendelkezésre
álló forrás. Véleménye szerint fontos feladatról van szó, figyelembe kell venni, hogy átmeneti
folyamat zajlik, ami jelenleg a lezárás felé tart és a 2014-2020-as ciklusban teljesedik ki.
Oroján Sándor
Meglátása szerint a szocialista párt szereti elővenni a „Nem csinálunk semmit” című lemezt,
amit elmondanak időről időre, néha miniszterelnöki szinten, néha a Heves Megyei Közgyűlésben. Nem ért egyet ezekkel a megjegyzésekkel. Ha a képviselő úr nem érzi, hogy az eddig
végzett tevékenység munka volt, akkor az ezért járó tiszteletdíjat adja vissza, vagy ajánlja fel
jótékonysági célra.
Szabó Róbert
Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
95/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014. év I. félévi üléstervét és a 2014. év II. félévi - helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontjáig terjedő időre
vonatkozó – ülésterv tervezetét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
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Határidő:

Értelem szerint

Melléklet a 95/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozathoz
Heves Megyei Közgyűlés 2014. év I. félévi ülésterve
KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2014. február 28.
NAPIREND
1. Elnöki jelentés
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Jogi és Szervezési Osztály vezetője
2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
08.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok.
3. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok.
4. Javaslat Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díj adományozására
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok.
5. Javaslat a Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció (2014-2020) elfogadására
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok.
6. Javaslat a megszűnt Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai
decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések módosítására, zárására
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.
7. Javaslat a 2014. évi igazgatási szünetnek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál
történő megállapítására
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.
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8. Beszámoló a Europe Direct Tájékoztató Központ 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság.
9. Felvilágosítás-kérések
10. Kérdések
11. Bejelentések
KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2014. április 25.
NAPIREND
1. Elnöki jelentés
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Jogi és Szervezési Osztály vezetője
2. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok.
3. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok.
4. Javaslat Dr. Jakab István Emlékgyűrű adományozására
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok.
5. Javaslat a Heves Megyei Területfejlesztési Program (2014-2020) és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kialakításához kapcsolódó megyei részdokumentumok II. fázisának elfogadására
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok.
6. A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság beszámolója a 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Heves megye rendőrfőkapitánya és a Jogi és Szervezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.
7. A Heves Megyei Polgárőr Szövetség tájékoztatója a 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Heves Megyei Polgárőr Szövetség elnöke és a Jogi és Szervezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.
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8. Tájékoztató a 2013. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok.
9. Tájékoztató Heves Megye turisztikai helyzetéről
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Molnár Anita, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi és a Tisza-tavi
Regionális Marketing Igazgatóságának vezetője és az Elnöki Kabinet vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.
10. Felvilágosítás-kérések
11. Kérdések
12. Bejelentések
KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2014. június 27.
NAPIREND
1. Elnöki jelentés
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Jogi és Szervezési Osztály vezetője
2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok.
3. Javaslat „Heves Megyéért” kitüntető díj adományozására
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok.
4. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2014. év II. félévi üléstervére
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok.
5. Javaslat a megszűnt Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai
decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések módosítására, zárására
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.
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Tájékoztató a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. év I. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Barta Viktor, Heves Megye Főjegyzője
Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok.

6.

Tájékoztató a Nemzeti Külgazdasági Hivatal Heves Megyei Külgazdasági
Információs Pontjának tevékenységéről
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Pinczés Olga, régióvezető és az Elnöki Kabinet vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.
7.

8. Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Fülöp Gábor, elnök és az Elnöki Kabinet vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.
9. Tájékoztató Heves megye mezőgazdasági helyzetéről
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Vágner Ákos, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei Területi szervezetének titkára és a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.
10. Felvilágosítás-kérések
11. Kérdések
12. Bejelentések
KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2014. szeptember 26.
NAPIREND
1. Elnöki jelentés
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Jogi és Szervezési Osztály vezetője
2. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2014. év I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok.
3. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó megyei
részdokumentumok III. fázisának elfogadására
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok.
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4. Tájékoztató a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány tevékenységéről
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Farkas Zoltán, a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány
kuratóriumi elnöke és a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.
5. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Heves megyében működő irodájának munkájáról
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Deé András, regionális igazgató és a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.
6. Tájékoztató Heves megye gazdasági helyzetéről
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Dr. Bánhidy Péter, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és a
Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.
7. Tájékoztató a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár- és
belvízvédelmi helyzetéről
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Perényi Gábor, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság igazgatója és a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.
8. Tájékoztató az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár- és
belvízvédelmi helyzetéről
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Rácz Miklós, az ÉKÖVIZIG igazgatója és a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.
9. Tájékoztató a Közép-Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár- és
belvízvédelmi helyzetéről
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Lovas Attila, a Közép-Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója és a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.
10. Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Fenyves Péter, a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szakigazgatási Szervének vezetője és a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.
11. Felvilágosítás-kérések
12. Kérdések
13. Bejelentések
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Szabó Róbert
5. napirend
Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a hivatal vonatkozásában a
jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. A hivatali munkavégzés követhetőbb figyelemmel kísérése érdekében a hivatal I. félévi tevékenységéről szóló
tájékoztatás ez év júniusában megtörtént. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a hivatal
2013. év II. félévi tevékenységéről szóló beszámolót.
A beszámolót a bizottságok közül a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, valamint a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága a közgyűlés ülését megelőzően tárgyalta. A beszámolót valamennyi bizottság támogatta.
Fekete László
Oroján képviselő úr mondandójára reagálva megjegyezte, hogy szerinte látszik a megyei közgyűlés napirendjeinek a fontosságából, hogy miről tudnak vitatkozni a képviselők. Napirendről, üléstervről, a hivatal munkájáról, kitüntetésekről. Ezek valóban fontosak, tényleg nagyon
fontos a megyei fejlesztés is, a főiskola alapos munkát végzett, nem vitatta, hogy sok munkája
fekszik benne az elnök úrnak, a kabinetnek, de elég szerénynek tartotta. Az adott napirendhez
kapcsolódóan megkérdezte, hogy Herman alelnök úr nem dolgozik már az önkormányzatnál?
Kérdéseket szeretett volna feltenni neki, ugyanis az előkészítésben olyat olvasott, hogy „megszerveztük ifj. Herman István részvételét” a XV. noszvaji kemencés napokon, majd a
kerecsendi falunapokon. Nem értette, hogy mi volt az a sok munka, ami ezekkel a programokkal járt? Olyan fontos dolgokat hajtott ott végre az alelnök úr, vagy csak elment és meglátogatta az eseményt? Valójában milyen munkát végzett a hivatal az előkészítésben? Az előterjesztésben látta, hogy elnök úr aláírt novemberben támogatási szerződést a vécsi sportegyesülettel. Létezik az önkormányzatnál olyan, hogy sportegyesületet tud támogatni? A bizottsága
sportbizottság is egyben, de ott nincs ilyen lehetőség. Milyen fajta szerződésekről van itt szó?
Szabó Róbert
Az utóbbi kérdésre válaszolva elmondta, hogy az elnöki keretből támogatta a sportegyesületet. Direkt sportcélra fordítandó támogatás nincs, ezt kicsit kárpótolva igyekszik arra figyelni,
hogy az elnöki keret jórészét sporttámogatásra ajánlja fel. Fekete képviselő úr arról beszélt,
hogy az alelnöki munkáról szóló beszámoló túl alapos. Megjegyezte, hogy nehéz a képviselő
úr elvárásainak megfelelni, eddig az volt a probléma, hogy az alelnök úrról nem tud semmit.
Tény, hogy mind az elnök, mind az alelnökök látogatását szervezés előzi meg. A kollégákat
megkérte, hogy előzetesen mindig tájékozódjanak a rendezvény jellegéről, az illető vendég
szerepéről, egyeztessenek minden felmerülő kérdésben.
Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
96/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés elfogadja Heves megye főjegyzőjének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésének f) pontja alapján
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a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Felelős:
Határidő:

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője
Azonnal

Szabó Róbert
6. napirend
Javaslat a megszűnt Heves Megyei Területfejlesztési Tanács által hazai decentralizált
források terhére megkötött támogatási szerződések zárására
Tájékoztatott, hogy az előterjesztés mellékletét képező táblázat tartalmazza a hivatal munkatársai által lefolytatott ellenőrzéseket, amelyekről összességében elmondható, hogy a beruházások és a támogatás felhasználása a jogszabályokkal összhangban történt a kedvezményezetteknél, szerződésszegés gyanúja egyetlen esetben sem merült fel. Az előterjesztést a Megyei
Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága a közgyűlés előtt tárgyalta és azt a bizottság támogatta.
Tekintettel arra, hogy az előterjesztés alapján az ellenőrzés alá vont támogatási szerződések
külön határozati javaslatban kerültek rögzítésre, kérte, hogy a határozati javaslatok elfogadásáról a közgyűlés egyszerre szavazzon, de az egyes határozati javaslatok külön számot kapjanak.
Kérdés, észrevétel, nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás a következő határozatot hozta:
97/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Zagyvaszántó
Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.
100000406K Településrendezési terv készítése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2013. december 20.

98/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.
Eger, ZF Hungária Kft. telephelye melletti nyílt árok építése (10493
100001706D
hrsz.)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2013. december 20.
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99/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Kisnána Község
Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.
100002306K Kisnána, Petőfi u. 32. sz. alatti általános iskola felújítása (II. ütem)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2013. december 20.

100/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Egerszólát
Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.
Egerszólát, Egri út 2. szám alatti polgármesteri hivatal épületének felújí100001506D
tása és bővítése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2013. december 20.

101/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Ostoros Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100001306D Ostoros, Tulipán utca felújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2013. december 20.

102/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Gyöngyös Város
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
Gyöngyös, Karácsondi köz 8. szám alatti gyepmesteri telep
100000206D
épületfelújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2013. december 20.

103/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Ecséd Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
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100001506K

Ecséd, Szabadság út 141. sz. alatti Richter Gedeon Általános Iskola
tetőszerkezetének korszerűsítése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2013. december 20.

104/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Hort Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
Hort, útfelújítás (Rákóczi út)
100000806K
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2013. december 20.

105/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Petőfibánya
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
Petőfibánya, útfelújítás (Fenyőfa út)
100000706K
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2013. december 20.

106/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Egerbakta Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
Egerbakta, járdaépítés (Siroki út)
100001606K
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2013. december 20.

107/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Noszvaj Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
Noszvaj, Gárdonyi út 21. szám alatti óvodabővítés
100000406D
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2013. december 20.
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108/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Domoszló
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
Domoszló, Kossuth úti járdafelújítás II. ütem
100001006D
Felelős:
Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Határidő:
2013. december 20.
109/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Gyöngyösoroszi
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
Gyöngyösoroszi, útfelújítás (Petőfi út)
100000106K
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2013. december 20.

110/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Felsőtárkány
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
Felsőtárkány, Köztemető infrastruktúra fejlesztése (826 hrsz.)
100001806D
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2013. december 20.

111/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Mátraszentimre
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
Mátraszentimre, Arany J. u. 7. szám alatti orvosi rendelő felújítá100001606D
sa, átalakítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2013. december 20.

112/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Vécs Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
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100002906K

Vécs, járdafelújítás (Kossuth út, Petőfi utca)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2013. december 20.

113/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Andornaktálya
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
Andornaktálya, Rákóczi és Mezőkövesdi úti járdafelújítás II. üte100000506D
me
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2013. december 20.

114/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Nagytálya
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
Nagytálya, Kossuth L. utca ároktisztítása, padkarendezése
100000306D
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2013. december 20.

115/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Atkár Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
Atkár, Fő út (817/7 hrsz.) alatti Művelődési Ház és könyvtár kül100110205D
ső felújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2013. december 20.

116/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Apc Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
Apc, Fő utca 48. sz. alatti általános iskola felújítása I. ütem
100001906K
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2013. december 20.
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117/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Maklár Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
Maklár, Vasút utca vízelvezetése
100001406D
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2013. december 20.

118/2013. (XII. 13.) 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.
Hatvan, parkolóépítés a Szent Mihály utcában II. ütem
100002206K
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2013. december 20.

Szabó Róbert
7. napirend
Tájékoztató a megyei területrendezési terv hatályosulásának 2013. évi tapasztalatairól
Kiemelte, hogy a megyei területrendezési tervek hatályosulása érdekében jelentős változásnak
számít, hogy a településszerkezeti tervek véleményezését jogszabályváltozás okán a megyei
önkormányzat nevében közvetlenül a megyei főépítész végzi. Korábban ezt a tevékenységet,
átruházott hatáskörben eljárva a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága végezte
a megyei főépítész szakmai előkészítése alapján. A vonatkozó jogszabályok alapján a megyei
főépítész folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását. Heves megye
főépítésze tapasztalatairól jelen tájékoztató útján nyújt tájékoztatást a közgyűlés részére. A
rendezési eszközök hatályosulásával kapcsolatban a tájékoztató részletesen tartalmazza a jogszabályok által meghatározott, négy csoportba sorolható megyei szintű feladatokat.
A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága a közgyűlés előtt megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
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Szabó Róbert
8. napirend
Tájékoztató a NORDA 2013. évi tevékenységéről
A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a NORDA elkészítette a tevékenységéről szóló
tájékoztatót. A napirend tárgyalásánál köszöntötte Gutyán Gergelyt, az Észak-magyarországi
Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetőjét.
Gutyán Gergely
A tájékoztatót diavetítéssel egybekötve kiegészítette a következőkkel: A régióba 760 milliárd
forint támogatási összeg érkezett az elmúlt hét évben, a legmagasabb összeget az északmagyarországi operatív program résztvevői kapták. Nagy hangsúlyt kapott a
gazdaságfejlesztési prioritás, a turizmusfejlesztési prioritás - ezen belül a felsőtárkányi
Bambara hotel került kiemelésre -, településfejlesztési prioritás, a közlekedés- és
környezetfejlesztési prioritás. Sikeres volt a kormányzati gyorsítás az elmúlt három évben, a
leszerződött pályázatok magasabb értéket képviselnek forintálisan. Az Észak-magyarországi
Operatív Programban nem lesz forrásvesztés, sikerül minden támogatást lekötni, illetve a
kedvezményezetteknek felhasználniuk. A leszerződött pályázatok átfutási ideje csökkent,
2013-ban már 87 nap alatt sikerült szerződést kötni. Szerződéskötés után elindul a kivitelezés,
majd a kifizetés. A kifizetések átfutási ideje szintén 2013-ban volt a leggyorsabb. A kifizetés
után a pályázatok lezárulnak. A pályázatok lezárása az Új Széchenyi Terv idejére tehető. Az
egy főre jutó legtöbb forrás Heves megyébe került. A megye a regionális operatív programok
forrásfelhasználásában országos szinten a második. A NORDA-val olyan gazdasági társaság
kerül majd a megyei önkormányzatok tulajdonába, ami maximálisan készen áll arra, hogy a
2007-2013-as időszakot lezárja, illetve a 2014-2020-as időszakra egy olyan bázist és alapot
biztosítson, amivel a következő hétéves terv is nyugodtan teljesíthető.
Szabó Róbert
A kiegészítésből kicsit hiányolta a Heves megyei sikereket, bár a Bambara hotel benne volt,
de a legtöbb forrást tartalmazó táblázat elég meggyőző volt a megyét érintően.
Dr. Nagy Imre
A NORDA tevékenységét kifejezetten jónak és fontosnak ítélte. Megkérte az ügyvezető urat,
beszéljen a szervezetről, adjon tájékoztatást a létszámról, a szervezet nagyságáról, illetve
arról, hogy a költségvetésük milyen forrásból tevődik össze.
Gutyán Gergely
A NORDA Nonprofit Kft. miskolci székhellyel működik, de Egerben és Salgótarjánban is van
egy-egy iroda. Összesen 94 aktív dolgozót foglalkoztatnak, 3 dolgozó gyermeknevelés miatt
passzív állományban van. A 94 főből 8 Egerben, 5 fő pedig Salgótarjánban dolgozik. A
finanszírozás az ún. SLA szerződésen keresztül történik. A költségvetés valamivel több, mint
1 milliárd forint, ebből a legnagyobb részt a személyi és a dologi jellegű rész képezi. Emellett
a NORDA vállalkozási tevékenységet is végez. Erre példaként a 2014-2020-as tervezési
időszaknak a tervezésben való részvételét említette, amelyet az ÁROP projekten belül
mindhárom megyei önkormányzatnak végez a kft. Ezen kívül részt vesznek olyan nemzetközi
projektekben is, mint pl. a Creator.
Szabó Róbert
Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.
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Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Szabó Róbert
9. napirend
Sürgősségi indítvány a regionális fejlesztési ügynökségeknek a területileg érintett megyei önkormányzatok tulajdonába adásával kapcsolatos intézkedések megtételére

Az Országgyűlés december 9. napján tartott zárószavazással elfogadta a területfejlesztésről és
területrendezésről szóló törvény módosítását. A törvénymódosítás többek között rendelkezik
arról, hogy a regionális fejlesztési ügynökségek 2014. január 1-től a területileg érintett megyei
önkormányzatok tulajdonába kerülnek. A régió szerinti megyei önkormányzatok, adott esetben a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Nógrád és a Heves Megyei Önkormányzat az átadás-átvétel
kapcsán a társaságok irányításáról, tulajdonjogáról és a tulajdonosi jogok gyakorlásának módjáról megállapodás keretében döntenek.
Kérte, a közgyűlés hatalmazza fel arra, hogy ezen törvényi kötelezettség végrehajtása céljából, a területileg érintett megyei önkormányzatok képviselőivel a szükséges egyeztetéseket
lefolytathassa és az annak eredményeként keletkező okiratokat aláírhassa.
Dr. Nagy Imre
Méltatta a NORDA munkáját, sokat és keményen dolgoznak. Örvendetes, hogy az ügynökség
újra a megyei önkormányzat „közelébe” kerül, tartalmilag egyetértett a folyamattal. Viszont
mókásnak tartotta, hogy a kormány, a miniszter december 9-én fogadtatott el egy olyan
előterjesztést, amiről nyilvánvaló volt, hogy januárig el kell rendezni ezeknek a
szervezeteknek a sorsát. A 9-én elfogadott törvény azt mondja, hogy év végéig ezt át kell
venni, erre gyakorlatilag egy hét áll rendelkezésre, miközben egy közel 100 fős szervezet
működésének a biztosításáról van szó. Túl azon, hogy a törvény „ideadja” a szervezetet, látni
kellene, hogy hogyan szabályozzák a paragrafusok a folytonosságot, ami egyrészt a munkát,
másrészt a finanszírozást biztosítja. Jó lenne tudni, hogy a szervezet átvételekor a három
megyei önkormányzatnak ez mibe kerül, milyen kockázata van, eleget tud-e tenni az
átvételnek és mennyire stabil, biztosított a részben központinak tekinthető finanszírozás. Az
előterjesztés szerint a közgyűlés dönt az átvételről és a közgyűlés elnökének
felhatalmazásáról. Ez azt jelenti, hogy két megállapodásról van szó. A törvény azt mondja,
hogy át kell venni, de mi lenne, ha a megyei önkormányzat nem akarná átvenni? Az
előterjesztésben nem is szerepel az a mondat, hogy az önkormányzat át akarja venni. Mit
jelent a többi megyével való megállapodás, milyen feltételekkel?
Szabó Róbert
Számos kérdés merülhet fel az átvétellel kapcsolatban, a területfejlesztési törvény
egyértelműen rendelkezik arról, hogy mit kell tenni a jövőben, aszerint kell eljárni. Erre kért a
közgyűléstől felhatalmazást.
Szabó Gyula
Egyetértett a Nagy Imre által elmondottakkal. Véleménye, hogy egy ilyen horderejű ügyben
valamilyen együttműködést érdemes tanúsítani. Nem értett egyet azzal, hogy bizottsági
szinten ez nem került megvitatásra, szerinte a közgyűlés ülése nem alkalmas ilyen vitára.
Annak ellenére, hogy sürgősségi előterjesztés volt, a közgyűlés megkezdése előtt még lett
volna mód a megtárgyalásra a bizottság által. Érdemibb, együttműködőbb ülést lehetett volna
tartani. Elnök úr nagy felelősséget vesz magára. Feltételezte, hogy amennyiben elnök úr nem
ért egyet mindenben a többi megyével, nem írja alá majd a dokumentumot. Tisztában kell
lenni azzal, hogy az észak-magyarországi régióban nem egyforma a megyék pozíciója. Nem
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lesz könnyű megtalálni a megfelelő egészséges egyensúlyt és a kis megyék és a nagy megye
közötti döntésképes harmóniát. Remélhetőleg erről az elnök úr csupa pozitív dolgot tud majd
mondani, vagy ha úgy alakul a helyzet, megkérdi a képviselőket akár egy rendkívüli ülés
keretén belül is.
Szabó Róbert
A jövőben is tervezi a közgyűlés bevonását a kérdés megoldásába. A Regionális
Területfejlesztési Konzultációs Fórum a kérdést még nem tárgyalta. Amint a fórum tárgyal
erről és közös álláspont lesz kialakulóban, bizottsági és közgyűlési kereteken belül is szakmai
vita és tájékoztatás történik majd.
Dr. Nagy Imre
Egy tulajdonosi váltás valószínűleg még nem jelent szervezeti és egyéb kérdést. Sajnos elnök
úr válaszából „egyfajta képtelenség, vagy képben nem lévés” derült ki számára, mert négy
nap van hátra a zárószavazásig, ha komolyan gondolta volna a minisztérium, akkor felkészíti
a megyei elnököket a konkrét tennivalókról. Jó lett volna látni, hogy az önkormányzat
garanciát kap arra, hogy a kft. a közreműködő szervezeti funkcióját milyen szinten és milyen
várható anyagi kondíciók mellett tudja ellátni, ha átkerül a megyei önkormányzathoz. Nem
szívesen lenne 93 ember jól működő, közreműködő szervezetének a felszámoló tulajdonosi
képviselője. Anyagilag a Heves Megyei Önkormányzat, mint tulajdonos, majd felel a társaság
alaptőkéjének értékéig. Tisztázandó kérdés lenne, hogy van-e a társasági szerződésben
pótbefizetés előírva, vállalja-e az elnök úr azt, ha 2014-ben olyan helyzetbe hozná a kormány
a NORDA-t, hogy pl. van 50 millió forint minusza, akkor minden megyei önkormányzat
egyenes arányban fizesse be a pénzt. Gazdasági-társasági oldalról közelítve véleménye szerint
súlyos kérdések merülnek fel. Jó lenne látni, hogy mit akar elérni az önkormányzat a
tárgyalásokon, milyen módon lesz a tulajdonosi jogok gyakorlása, a társasági szerződésben a
tulajdonosi kötelezettségek rögzítése? A központi törvényhozó nem gondolt arra, hogy ezeket
részletesen szabályozza, vagy ha szabályozta, akkor bele kellett volna építeni az
előterjesztésbe.
Gutyán Gergely
Megnyugtatásul közölte, hogy a NORDA finanszírozásának az SLA szerződése 2015.
december 31-ig élő szerződés. Ebből a szempontból az aggodalom nem jogos. A gazdálkodás
stabil, sőt pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárul 2013 is, pótbefizetésre nem lenne
szükség. Teljesen jogos a képviselő azon felvetése, hogy ha három megyének kell
együttműködnie, akkor minden ponton rendezni kell a megállapodást. A kollégákat is meg
kell nyugtatni, hiszen minden változás az ember életében bizonyos stresszel jár. Ezt a
helyzetet tudja kezelni, ugyanis ez az a szakmaterület, amire nem tudnak az utcáról embert
találni. Tehát a dolgozók és a NORDA helyzete is teljesen stabil, nem zsákbamacskát vesz át
a három megyei önkormányzat, hanem egy jól működő gazdasági társaságot.
Szabó Róbert
Igazat adott abban Dr. Nagy Imrének, hogy vannak bizonyos kérdések, amiket az átadás
legelején tisztázni kell, mert igaz, hogy 2015-ig van finanszírozási szerződés, de utána is
működtetni kell a társaságot. Jelen pillanatban a cég működőképes, a működését az átvétel
érdemben nem befolyásolja, utána rá kell hangolni a céget arra, hogy részt tudjon venni a
következő hétéves fejlesztési ciklus megyei tervezésében és annak megvalósításában.
Kérte, szavazzanak.
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Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett (1 nem szavazott)
a következő határozatot hozta:
119/2013. (XII. 13.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvénynek a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. tulajdoni viszonyait érintő módosítására tekintettel úgy dönt, hogy felhatalmazza elnökét, hogy a módosítás révén keletkező törvényi kötelezettség végrehajtása céljából
a területileg érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Nógrád Megyei Önkormányzat képviselőivel a szükséges egyeztetéseket lefolytassa és az annak eredményeként keletkező okiratokat a Heves Megyei Önkormányzat képviseletében aláírja.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Értelem szerint,
a Tftv.-t módosító jogszabályban előírt határidő
figyelembevételével

Szabó Róbert
10. napirend
Javaslat Heves Megye Nagykövete cím adományozására
A díj adományozására vonatkozó előterjesztést az SZMSZ 13. § (1) bekezdés b) pontjának
megfelelően zárt ülés keretében folytatja a közgyűlés. Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a zárt
ülést követően közmeghallgatásra kerül sor.
A zárt ülés elrendelése előtt megkérdezte a képviselőket, kérdésük, észrevételük, bejelentésük
van-e.
III.

Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §)

IV.

Kérdések (SZMSZ 40. §)

V.

Bejelentések (SZMSZ 41. §)

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
jegyzőkönyvvezető, a technikai feladatokat ellátó dolgozó, továbbá a könyvvizsgáló és a döntést előkészítő köztisztviselő, szakértő vesz részt.
Zárt ülést rendelt el.
Szabó Róbert
A 10. és 11. napirend megtárgyalását követően tájékoztatta a közgyűlést, hogy munkáját a
továbbiakban nyílt ülés keretében folytatja.
VII. Közmeghallgatás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 54. §-a és az SZMSZ 14. §-a alapján a
közgyűlés évente legalább egyszer, előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart, ame-

28
lyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő
kérdéseket és javaslatokat tehetnek.
Megállapította, hogy a hozzászólói ív szerint nem volt jelentkező a közmeghallgatásra. Több
hozzászólás nem lévén, az ülést bezárta, jó pihenést kívánt.
K. m. f.
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