Jegyzőkönyv
Készült: 2017. július 14-én, a Heves Megyei Közgyűlés soron kívüli üléséről
Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme
Eger, Kossuth Lajos utca 9.
Jelen voltak:

Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek Zsolt, Faragó Tamás, Dr. Gondos István, Hegedűs János József, Dr. Juhász Attila Simon, Kómár József, Kovács Béla, Orosz Bálint János, Szabó Róbert, Szűcsné Major Ildikó, Tóth Csaba, Dr. Tóth József közgyűlési tagok, Dr. Barta Viktor főjegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak

Szabó Róbert
Köszöntötte a közgyűlés tagjait és a meghívottakat. Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. Megállapította, hogy a megyei közgyűlés 15 tagja közül 14 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A
megyei közgyűlés ülését megnyitotta. A Heves Megyei Közgyűlés soron kívüli ülésének összehívását a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet alapján az Irányító Hatóság
által 2017. július 10-én megküldött egyes TOP felhívásokra benyújtott pályázatok kapcsán szükséges döntések meghozatala indokolta.
Kérte, szavazzanak a napirend elfogadásáról.
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
58/2017. (VII. 14.) közgyűlési határozat)
A Heves Megyei Közgyűlés a 2017. július 14-i ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:
NAPIREND
I.

Előterjesztés

Javaslat a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program felhívásokra benyújtott egyes támogatási kérelmek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött összesített döntési javaslat megtárgyalására
Előterjesztő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
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1. napirend
Javaslat a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program felhívásokra benyújtott egyes támogatási kérelmek kapcsán az irányító
hatóság által megküldött összesített döntési javaslat megtárgyalására
Mint ahogy annak ismertetésére már a közgyűlés áprilisi és májusi soron kívüli ülésein is sor került,
a 272/2014-es Kormányrendelet 2017. március 23-án megjelent módosításának megfelelően „területi kiválasztási eljárásrend esetén a döntési javaslatot az irányító hatóság megküldi a területi szereplő részére egyetértés céljából. Ebben az esetben csak akkor hozható támogatási döntés, ha a területi szereplő a részére megküldött döntési javaslattal változatlan formában egyetértett és erről a
közgyűlés határozatot hozott.” Az irányító hatóság 2017. július 10. napján egyetértés céljából megküldte az előterjesztésben részletezett TOP konstrukciók szerinti pályázatok döntési javaslatait. Az
egyes pályázati felhívásokra benyújtott kérelmek vonatkozásában az IH által megfogalmazott támogatási javaslatok konstrukciónként táblázatos formában megküldésre kerültek a közgyűlés tagjai
részére. Felhívta a figyelmet az áprilisi és májusi soron kívüli közgyűlések üléseit megelőzően valamennyi képviselő által már megadott titoktartási nyilatkozatra, amelyet a kormányrendeletnek a
támogatási kérelmek értékelésében részt vevők titoktartási kötelezettségére vonatkozó előírásai tettek indokolttá. A mai soron kívüli közgyűlés ülésének minősítésétől függetlenül e kötelezettség
terheli valamennyi – az értékelésben részt vevő – közgyűlési tagot.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti I. számú határozati javaslatban foglalt, képviselői összeférhetetlenséggel nem érintett TOP 1.4.1.-2015 és TOP 3.2.2.-2015
számú konstrukciókban meghirdetett, a javaslatban nevesített projektekről.
Kérte, szavazzanak arról, hogy az előterjesztés szerinti I. számú határozati javaslatban foglalt konstrukciók vonatkozásában egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, előterjesztésben részletezett döntési javaslattal.
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
59/2017. (VII. 14.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. §
(4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett
• TOP 1.4.1-2015. számú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívására benyújtott
TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00011, TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00013, TOP-1.4.1-15-HE12016-00021, TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00024 azonosító számú projektek kapcsán,
• TOP 3.2.2-2015. számú, „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő,
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” című felhívására benyújtott TOP-3.2.2-15-HE1-2016-00001
azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal
egyetért.
Felelős:
Határidő:
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Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti II. számú határozati javaslatban foglalt konstrukcióról.
Tájékoztatta a közgyűlést, hogy Dudás Róbert, Faragó Tamás és Dr. Juhász Attila Simon az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű konstrukció kapcsán a közgyűlés elnöke részére - összeférhetetlenség tárgyában eljuttatott nyilatkozatok alapján - korábban már bejelentették összeférhetetlenségüket, melynek okán nem kívánnak a szavazásban részt venni.
Kérte, szavazzanak arról, hogy az előterjesztés szerinti II. számú határozati javaslatban foglalt
konstrukció vonatkozásában egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, előterjesztésben
részletezett döntési javaslattal.
Dudás Róbert, Faragó Tamás és Dr. Juhász Attila Simon képviselő urak a szavazásban nem
vesznek részt.
Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Dudás Róbert, Faragó Tamás és Dr.
Juhász Attila Simon képviselők a szavazásban nem vettek részt.
60/2017. (VII. 14.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. §
(4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 3.2.1-2015. számú
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívására benyújtott TOP-3.2.1-15HE1-2016-00008, TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00010, TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00016, TOP-3.2.115-HE1-2016-00020, TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00022, TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00023, TOP3.2.1-15-HE1-2016-00029, TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00034, TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00038,
TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00039, TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00040, TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00045
azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
2017. július 17.

Szabó Róbert
Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti III. számú határozati javaslatban foglalt konstrukcióról.
Tájékoztatta a közgyűlést, hogy Dr. Gondos István a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” elnevezésű konstrukció kapcsán a közgyűlés elnöke részére eljuttatott összeférhetetlenség tárgyában eljuttatott nyilatkozat alapján - korábban már bejelentette összeférhetetlenségét, melynek okán nem kíván a szavazásban részt venni.
Kérte, szavazzanak arról, hogy az előterjesztés szerinti III. számú határozati javaslatban foglalt
konstrukció vonatkozásában egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, előterjesztésben
részletezett döntési javaslattal.
Dr. Gondos István képviselő úr a szavazásban nem vesz részt.
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Dr. Gondos István képviselő a szavazásban nem vett részt.
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61/2017. (VII. 14.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. §
(4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 4.2.1-2015. számú
„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívására benyújtott
TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00003, TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00005, TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00007,
TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00010, TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00012, TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00014
azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
2017. július 17.

Szabó Róbert
Kérdés, észrevétel nem volt. Az ülést bezárta.
K. m. f.

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője

