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Elmaradt a Heves Megyei Közgyűlés két bizottságának ülése kedden, mert a Megyei
Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága és az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság elnöke,
valamint több bizottsági képviselő sem jelent meg. Szabó Róbert ma sajtótájékoztatón jelentette
be, hogy a jövő heti megyei közgyűlésre egy olyan előterjesztést fog beterjeszteni, amelynek
egyetlen célja lesz: aki a jövőben nem jelenik meg testületének ülésén, az testületi munkájáért
nem kap tiszteletdíjat. Alább olvasható a sajtótájékoztatóról készült közlemény, mely szó szerint
tartalmazza az elhangzottakat.

„Mint ahogyan arról már értesülhettek, a Heves Megyei Közgyűlés két bizottsági ülése is
elmaradt kedden. A Heves Megyei Közgyűlésnek három bizottsága van, e testületek
munkájára, előzetes álláspontjára támaszkodik a Heves Megyei Közgyűlés döntései során. A
bizottsági üléseket a bizottság elnöke hívja össze és ő vezeti le. Ha az ülésen nem jelenik meg
a bizottság elnöke, nincs lehetőség a bizottsági ülést megtartani. Kedden ez történt a
megyeházán: több bizottsági képviselő távolmaradása mellett a Megyei Fejlesztési és
Nemzetközi Ügyek Bizottsága és az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság elnöke sem jelent meg,
így az ülések elmaradtak. A bizottságoknak fontos kérdésekben kellett volna álláspontjukat
kialakítani, többek között Heves megyei fejlesztések vonatkozásában.

Jómagam kedden, az elmaradt bizottságok időpontjában, Orbán Viktor miniszterelnök úr
meghívására és társaságában vettem részt egy egyeztetésen, ahol a megyei területfejlesztési
programok végrehajtásáról és pénzügyi forrásairól tárgyaltunk. Ne feledjük: a Heves Megyei
Önkormányzat több mint 41 milliárd forint fejlesztési forrás felhasználásának koordinálásáért
felelős. Óriási az összeg, óriási lehetőség ez Heves megyének, és óriási a felelőssége a
döntéshozóknak.

Nekem, a Heves Megyei Közgyűlés elnökeként, a közgyűlés működését, döntésképességét kell
szem előtt tartanom. A keddi eseményekig nem volt okom arra, hogy kételkedjek egy-egy
hiányzás alkalmával, hiszen betegség, egyéb rendkívüli élethelyzet adódik néha. Azonban
kedden – egy fő kivételével – a hiányzók közül senki nem indokolta a távolmaradás okát. A
távolmaradás, az el nem végzett munka számomra tűrhetetlen. Eddig is rend volt a
megyeházán, ezután sem fogom senkitől eltűrni kötelességének elmulasztását.
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A megyei közgyűlést és bizottságainak tagjait a választások során feladattal bízták meg a
Heves megyei emberek. A feladat elvégzését pedig mindenki eskü alatt vállalta, mindenki a
legjobb tudása szerint. A feladat elvégzéséért, a munkáért a képviselők és a bizottsági tagok
egyaránt fizetséget kapnak. Ezért azt várom el, hogy mindenki becsületesen elvégezze a
munkáját, megjelenjen akkor és ott, ahol kötelessége van. A képviselő munkája, kötelessége,
és egyben felelőssége, hogy részt vegyen a döntéshozásban.

Értékítéletem szerint az életnek egyszerű szabályai vannak: fizetség az elvégzett munka után
jár. Ha nem végezted el a munkád, akkor fizetség sincs. Ennek szellemében, a jövő heti megyei
közgyűlésre egy olyan előterjesztést fogok beterjeszteni, ami egységesen vonatkozik majd
minden képviselőre, bizottsági tagra, minden kormánypárti és minden ellenzéki politikusra. Az
előterjesztésemnek egyetlen célja lesz: aki a jövőben nem jelenik meg testületének ülésén,
annak testületi munkájáért nem fizetünk tiszteletdíjat.

Még a közgyűlés előtt le kívánok ülni mindhárom politikai frakció vezetőjével, bízva abban, hogy
előterjesztésemet a Heves Megyei Közgyűlés minden tagja támogatni fogja. Nézeteim szerint a
politikai képviseletnek van egy fontos alapszabálya: ott kell lenni a döntéshozatalnál. Ha ennek
érdekében szabályokkal kell garantálni ezt a rendet, akkor szabályokkal fogom.”

Eger, 2016. február 18.

Szabó Róbert
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