
 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2018. június 29-én, a Heves Megyei Közgyűlés 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, Hege-

dűs János József, Dr. Juhász Attila Simon, Kómár József, Kovács Béla, Orbán Gá-

bor Gyula, Orosz Bálint János, Szabó Róbert, Szűcsné Major Ildikó, Tóth Csaba, 

közgyűlési tagok, Dr. Bényi Szabolcs Tamás alelnök, Dr. Barta Viktor főjegyző, 

valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak  

 

A közgyűlés ülését megelőzően a Telekessy István Területfejlesztési Díj átadására került sor. 

 

 

Szabó Róbert 

Köszöntötte a közgyűlés tagjait és a meghívottakat. Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. Megál-

lapította, hogy a közgyűlés 15 tagja közül 14 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A megyei 

közgyűlés ülését megnyitotta.  

 

Javasolta, hogy a kiküldött meghívó szerinti sorrendben a közgyűlés elsőként - a közelmúltban ki-

alakított gyakorlatnak is megfelelően - a tájékoztatókat tárgyalja meg. Ez összhangban van az 

SZMSZ rendelkezéseivel is, továbbá az ülésen megtárgyalásra kerülő, következő évi ülésterv ösz-

szeállításakor is ez az elv az irányadó. 

 

Tájékoztatott arról, hogy a meghívó készítésekor Dr. Bujdosó Zoltán, a Mátra Térségi TDM Turisz-

tikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója jelezte, egyéb irányú elfoglaltsága miatt a tájékoztatóját a 

közgyűlés ülésének végén, a zárt ülés előtt szeretné megtartani. Tájékoztatta továbbá a közgyűlést 

arról is, hogy a meghívóban szereplő 3. napirendet, azaz a Szupergyors Internet Program keretében 

történő vezetékes infrastruktúra fejlesztések alakulásáról szóló tájékoztatót, valamint a meghívó 

szerinti 12. napirendi pontot, azaz az SZMSZ módosítására irányuló előterjesztést a bizottságok 

előzetesen nem tárgyalták meg. 

 

Az SZMSZ 41. § (1) bekezdése szerinti határidőben kettő sürgősségi indítvány került benyújtásra, 

„Sürgősségi indítvány a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett Terület- és Településfej-

lesztési Operatív Program felhívásokra benyújtott egyes támogatási kérelmek kapcsán az Irányító 

Hatóság által megküldött összesített döntési javaslat megtárgyalására” címmel, valamint „Sürgős-

ségi indítvány a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumának és 

felügyelőbizottságának megválasztására, valamint alapító okiratának módosítására” címmel. A sür-

gősségi indítványok a képviselők részére megküldésre kerültek. A sürgősségi indítványok napirend-

re tűzéséről a közgyűlésnek vita nélkül, egyszerű többséggel kell határoznia a napirend elfogadása-

kor. Javasolta, hogy a sürgősségi indítványokat a közgyűlés 17. és 18. napirendi pontként tárgyalja 

meg, így a meghívó szerinti 17. napirendi pont számozása 19-re változik. 

 

Kérte, szavazzanak a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett TOP felhívásokra benyújtott 

egyes támogatási kérelmek kapcsán az IH által megküldött összesített döntési javaslat 

megtárgyalására irányuló sürgősségi indítvány 17. napirendi pontként történő napirendre vételéről 

és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. 
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Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

34/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés döntött a „Sürgősségi indítvány a területi kiválasztási eljárásrendben 

meghirdetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásokra benyújtott egyes támo-

gatási kérelmek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött összesített döntési javaslat megtár-

gyalására” című előterjesztés 17. napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a 

sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk.  

 

       Felelős: Szabó Róbert 

         Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

       Határidő: Azonnal 

 

Szabó Róbert 

A HMVTA kuratóriumának és felügyelőbizottságának megválasztására, valamint alapító okiratának 

módosítására irányuló sürgősségi indítvány kapcsán tájékoztatott arról, hogy a vonatkozó törvényi 

rendelkezés értelmében a testületnek a személyi döntéseket is tartalmazó előterjesztést zárt ülés 

keretében szükséges tárgyalnia tekintettel arra, hogy az azzal érintett személyek közül ketten is zárt 

ülés tartását kérték. 

 

Kérte, szavazzanak a zárt ülés keretében tárgyalandó sürgősségi indítványnak 18. napirendi 

pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem 

kell előzetesen megtárgyalniuk. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

35/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés döntött a „Sürgősségi indítvány a Heves Megyei Vállalkozás- és 

Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumának és felügyelőbizottságának megválasztására, valamint 

alapító okiratának módosítására” című előterjesztésnek zárt ülés keretében tárgyalandó 18. 

napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a 

bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. 

 

       Felelős: Szabó Róbert 

         Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

       Határidő: Azonnal 

 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak a sürgősségi indítványokkal kiegészített napirend elfogadásáról azzal, hogy a 

meghívó szerinti 3. napirendet, azaz a Szupergyors Internet Program keretében történő vezetékes 

infrastruktúra fejlesztések alakulásáról szóló tájékoztatót, valamint az SZMSZ módosítással foglal-

kozó 12. napirendet a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

36/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2018. június 29-i ülés sürgősségi indítványokkal kiegészített napi-

rendjét elfogadta azzal, hogy a 3. napirendet, azaz a Szupergyors Internet Program keretében törté-
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nő vezetékes infrastruktúra fejlesztések alakulásáról szóló tájékoztatót, valamint az SZMSZ módo-

sítással foglalkozó 12. napirendet a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. §) 

 

NAPIREND 

 

I. Tájékoztatók - Előterjesztések 

 

1. Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóságának 2017. évi tevé-

kenységéről 

Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

   TUDOMÁSULVÉTEL 

 

2. Tájékoztató Heves megye mezőgazdasági helyzetéről 

Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

  TUDOMÁSULVÉTEL 

 

3. Tájékoztató a Szupergyors Internet Program keretében történő vezetékes infrastruktúra 

fejlesztések alakulásáról  

Előterjesztő: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

  TUDOMÁSULVÉTEL 

 

4. Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról 

Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

  TUDOMÁSULVÉTEL 

 

5. Tájékoztató a Nemzeti Befektetési Ügynökség Heves megyét érintő 2017. évi tevékenységé-

ről 

Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

   TUDOMÁSULVÉTEL  

 

6. Tájékoztató az Eger és Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület 2017. évi 

szakmai tevékenységéről 

Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

   TUDOMÁSULVÉTEL 

 

7. Tájékoztató a Heves Megyei Értéktár Bizottság (HMÉB) 2018. évi I. féléves munkájáról 

Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

    TUDOMÁSULVÉTEL 
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8. Tájékoztató a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. év I. félévi tevékenységéről 

Előterjesztő: Dr. Barta Viktor 

    Heves megye főjegyzője 

    TUDOMÁSULVÉTEL 

 

9. Tájékoztató Heves Megye Integrált Területi Programjának végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

    TUDOMÁSULVÉTEL 

 

10. Tájékoztató az „EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosító számú felzárkózás-politikai együttmű-

ködés program megvalósítása Heves megyében” című pályázat előrehaladásáról 

Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

   TUDOMÁSULVÉTEL 

 

11. Elnöki jelentés  

Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

    HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

 

12. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 

15.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

  RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 

 

13. Javaslat az Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Kft. 

végelszámolás útján történő megszüntetéséhez szükséges alapítói döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

  HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 

 

14. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2018. év II. félévi üléstervére és a 2019. év I. félévi ülés-

terv tervezetére 

Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

    HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

 

15. Javaslat a Heves Megyei Környezetvédelmi Program (2018-2022) elfogadására 

Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

    HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

 

16. Tájékoztató a Mátra Térségi TDM Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi szakmai tevékenysé-

géről 

Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

   TUDOMÁSULVÉTEL 
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17. Sürgősségi indítvány a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett Terület- és Település-

fejlesztési Operatív Program felhívásokra benyújtott egyes támogatási kérelmek kapcsán az 

Irányító Hatóság által megküldött összesített döntési javaslat megtárgyalására 

Előterjesztő: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

  HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

 

II. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §) 

 

III. Kérdések (SZMSZ 62. §) 

 

IV. Bejelentések (SZMSZ 63. §) 

 

V. Zárt ülés 

 

18. Sürgősségi indítvány a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány 

kuratóriumának és felügyelőbizottságának megválasztására, valamint alapító okiratának 

módosítására 

Előterjesztő: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

  HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 

 

19. Javaslat a Heves Megyéért kitüntető díj adományozására  

Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

    HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 

 

Szabó Róbert 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

Az SZMSZ 38. §-a alapján Érsek Zsolt képviselő úr jelentette be napirend előtti hozzászólási szán-

dékát. Hozzászólásának címe: Meddig tűrjük még a hatvani polgármester rágalmait?  

 

Érsek Zsolt 

Hozzászólásában utalt a Hatvani Hírlap 2018. június 27-én megjelent cikkére, melyben Horváth 

Richárd, Hatvan polgármestere „rosszindulatú, gonosz, pitiáner történetnek nevezte, hogy a megye 

már megint nem támogatja a hatvani pályázatokat. Mi lehet az igazság? Ebben a cikkben foglaltak 

szerint polgármester úr hadba hívta a 21 ezer lakosú Hatvant a megyével szemben. Hogy létezik az, 

hogy mi, megyei közgyűlési tagok tegnap délután 2-kor kaptunk egy sürgősségi indítványt a Heves 

megyei TOP-os pályázatok irányító hatóság által megküldött, összesített döntési javaslatáról, addig 

Hatvan polgármestere már szerdán szapulja a megyét, hogy már megint nem támogatjuk a 100%-os 

hatvani pályázatokat? Nem mellesleg a sürgősségi javaslatban, amely a megyei közgyűlés tagjai elé 

került, a hatvani pályázat sem a támogatandó, sem a nem támogatandó pályázatok között nem is 

szerepel. Hogy lehet az, hogy az állítólagos titoktartási nyilatkozatra kötelezett tagok által megho-

zott DEB javaslatban a hatvani polgármester szerint a hatvani pályázatok elutasításra kerültek, 

ugyanakkor az előttünk levő sürgősségi javaslat minderről semmit nem mond? Kérem válaszát arra 

a kérdésre, hogy a hatvani polgármester vádjai igazak-e, és ha igen, akkor az mikor kerül a Heves 

Megyei Közgyűlés titoktartási kötelezettséget vállaló tagjainak a tudomására, ha nem valósak a 

vádak, akkor - tudom, Jobbikos képviselőtársaimnak ez nem fog tetszeni - miért nem reagálunk 

hasonló hangnemben a polgármester úr sértegetéseire?” 
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Szabó Róbert 

A napirend előtti hozzászólásoknál vitára nincs lehetőség. A feltett kérdésekre viszont illő válaszol-

ni. Kérte a képviselőket, erről ne nyissanak vitát a hozzászólás után. Valóban kérdés, hogy a hatvani 

polgármester honnan tudja, hogy a zárt ülésen milyen döntés születik titoktartási nyilatkozat aláírá-

sa mellett. A polgármester úr akkor járna el tisztességesen, ha a forrásait is megnevezné. Az ominó-

zus kis DEB ülésen született döntések egy része a közgyűlés elé került, más része azért nem, mert 

azok régebben a közgyűlés által már elutasított pályázatok voltak, amik újraértékelésre kerültek. Ezt 

követően a kis DEB, majd a döntés-előkészítő bizottság is megalkotta a véleményét. Ezután a bi-

zottság kialakított álláspontját az eljárásrend alapján képviselte Budapesten. Mivel köti a titoktartási 

nyilatkozat, erről többet nem nyilatkozhat. Elszomorító és elítélendő, hogy bármelyik megyei pol-

gármester ilyen vádakkal illesse a megyei önkormányzatot. Egy polgármester a helyi közösséget 

képviseli, fontos, hogy megfelelő viszonyt ápoljon akár a megyei döntéshozókkal, akár az ország-

gyűlési képviselővel, a kormányzattal pártállástól, világnézettől függetlenül, hiszen a településén 

élő minden embert képviselnie kell. Nem szerencsés, ha nyilvánosan, megalapozatlanul vádaskodik 

valaki. Amennyiben a képviselőknek igényük van a vitára, úgy arra, a napirendi pontok megtárgya-

lása után van mód. 

 

Szabó Róbert 

Köszöntötte Czinege László rendőr-dandártábornok urat, Heves megye rendőrfőkapitányát. A köz-

gyűlés és a megyei rendőr-főkapitányság között kialakított gyakorlatnak megfelelően a képviselők-

nek lehetőségük van közvetlenül kérdést intézni főkapitány úrhoz. 

 

Kérdés, észrevétel nem érkezett. 

 

1. napirend 

Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóságának 2017. évi tevé-

kenységéről 

 

A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazga-

tósága elkészítette a Heves megyét érintő tevékenységéről szóló tájékoztatóját, melyet a közgyűlési 

előterjesztés melléklete részletesen tartalmaz. A napirend tárgyalásánál köszöntötte Rapcsák Róbert 

megyei üzemeltetési és fenntartási osztályvezető urat.  

 

Rapcsák Róbert 

A 2017. évi tevékenységről szóló tájékoztatóból kiemelte, hogy az négy fő részből áll. Ezek: Heves 

megye közúthálózatának bemutatása, közútkezelői feladatok a megyében, közlekedésbiztonsági 

beavatkozás a 25. sz. főúton, illetve a közúthálózat felújítására fordított források. A megyei igazga-

tóság által kezelt közúthálózatból 132,2 km autópálya, az utak 2/3-a alsóbb rendű út, 97,9 km ke-

rékpár út is található megyében. 2017-ben elvégzett tevékenységek költsége: 1 774 117 379 Ft a 

gyorsforgalmi úthálózatra, 2 461 201 599 Ft a közúthálózatra került felhasználásra. A kezelői fel-

adatokra 97 224 723 Ft-ot, az általános üzemeltetési feladatokra 432 757 699 Ft-ot, út- és hídüze-

meltetési feladatokra 1 099 390 082 Ft-ot, téli tisztántartásra 1 249 289 067 Ft-ot fordított az igaz-

gatóság. A 25-ös számú főúton történt balesetek miatt az igazgatóság 2016 októberétől 2017 január-

jáig 9,3 km hosszan a következő beavatkozást hajtotta végre: burkolatmarást követően 2200 t asz-

falt kopóréteg épült, 1800 m²-en burkolat rovátkolás zajlott. Az útszakaszon található forgalom-

technikai elemek (a burkolati jelek és útburkolati prizmák) felújítására, valamint új KRESZ táblák 

elhelyezésére került sor, 1,7 km hosszú szakaszon megvalósult a szemben haladó forgalmi sávok 

fizikai elválasztása is terelőfal beépítésével. Ezt követően a katasztrófavédelemmel közös gyakor-

latra került sor, mely bebizonyította, hogy megfelelően működik a „rendszer”, mert 2016 decembe-

re óta az anyagi káros balesetek mellett mindössze 1 db személyi sérüléssel járó baleset történt a 

7+000 - 8+200 km szelvények között. 2017-ben elkezdett felújítási feladatok voltak a 100 milliárd 

forint hazai, költségvetési forrásból 2402. számú út Lőrinci-Petőfibánya irányában, illetve zajfal 
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építése az M3 Gödöllő bal pályánál. 2017-ben elkezdődött tervezési munkák közül a 27 útszakaszon 

hazai, illetve 5 útszakaszon TOP forrásból történő beavatkozás.  

 

Szabó Róbert 

A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban fog-

laltakat tudomásul vette. 

 

Dudás Róbert 

Megköszönte a részletes tájékoztató elkészítését. Gyakorló polgármesterként elmondta, hogy 2017-

ben takarítva voltak az utak, úgy vélte, a közút a lehetőségeihez mérten megtette feladatát, ugyan-

akkor a megye útjain sokszor kritikán aluli útminőséggel lehet találkozni, melyek komoly baleset-

veszélyt jelentenek. A kátyúzásnál sokszor lehet megfelelően elvégzett munkával találkozni, azon-

ban van olyan, hogy lapáttal vagy lábbal megtaposott „javítás” történik. A kistelepülések nehéz 

helyzetben vannak, a nem megfelelő úthálózat pedig teljesen elzárja őket a későbbi fejlődéstől. 

Várható ezeknek az alsóbb rendű utaknak a felújítása? A fűnyírás kapcsán megjegyezte, hogy rend-

szeresen végzik, viszont sok esetben „fűfal” van az utak mentén. Mennyire fokozható a munka gya-

korisága? A szemétlerakás is nagy gondot jelent, sajnos az emberek a meglévő szemetet az út szélén 

rakják le. Hol tart a gyöngyösi elkerülő út és az Észak-Mátrában a Heves megyét is érintő gyorsfor-

galmi útszakasz építése? Várható egyáltalán? 

 

Rapcsák Róbert 

A kátyúzással kapcsolatban megemlítette, hogy több technológiát alkalmaznak. A meleg aszfaltos 

megoldásnál minden esetben körbe vannak vágva a kátyúhelyek, be vannak tömörítve, le vannak 

zárva fugaszalaggal az adott felületek. A szórással történő technológia esetében az adott gép egyik 

tartályában emulzió van, a másikban kőzúzalék. Ezeket az alsóbbrendű és makadám utakon hasz-

nálják. Az átmeneti kátyúzásoknál előfordulhat, hogy speciális anyaggal történik a feladat végrehaj-

tása. Ez lehet nagyobb felületen is, a tömörítés a forgalom hatására következik be. Elég korszerű 

tömörítő eszközökkel rendelkezik az igazgatóság, adott minden ahhoz, hogy a kátyúzás megfelelő 

minőségben történjen. Az alsóbb rendű úthálózatra még rengeteg forrást kell fordítani. 200-300 km-

es útszakaszon be lehetne avatkozni. Egy hétéves felújítási terv beadása a héten történt meg, ebben 

a felújítandó szakaszok szerint rangsorolni kellett ezeket az utakat. A szemétszállítást illetően el-

mondta, általában eldugott területekről van szó, ahová a lakosság rendszeresen illegálisan pakolja le 

a szemetet. Ilyenkor a közút a hatóság felszólítására elszállítja a szemetet saját kapacitása terhére.  

 

Faragó Tamás 

Utalt arra, hogy Gyöngyösön az újonnan elkészült buszmegállónál a Török Ignác útra való 

rákanyarodás problémát jelent. Gyöngyös felől a Mátra felé nem lehet balra kanyarodni, a 

Borforgalmitól sem lehet átmenni. Rengeteg a szabálysértő, aki a tábla ellenére is elkanyarodik. 

Kérte a helyzet mielőbbi orvoslását. A gyöngyösi képviselő-testületi ülésen az az információ 

hangzott el, hogy a közút nem engedi a balra kanyarodást. Az elkerülő utakat illetően elmondta, 

talán az lenne a legfontosabb, hogy összekötni a régi 3-as útszakaszt és a 24-es utat egy Gyöngyöst 

elkerülő úttal. Erre már megvannak a hatástanulmányok, a terv elő van készítve. Remélhetőleg ez a 

következő mátrai tervekben benne lesz.  

 

Rapcsák Róbert 

Az elkerülő utakat illetően beszélt arról, hogy Magyarországon kétféle építtető létezik, az egyik a 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a másik a közútkezelő. Az ilyen elkerülő utak fejlesztését a 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő végzi, a közút ebben csak közreműködőként vesz részt, így nem 

tud nyilatkozni ezzel kapcsolatban. A Török Ignác utcai jelzőlámpa kérdésével foglalkoznak 

munkatársai. Az építtető az önkormányzat volt. Tudomása szerint az utcába indirekt módon lehetne 

behajtani.  
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Dudás Róbert 

Ahogyan azt az osztályvezető úr elmondta, a három és négy számjegyű utak felújítási tervezete 

elkészült. Vélhetően nem nyilvános dokumentációról van szó, azonban megkérdezte, milyen 

lehetőség van arra, hogy a Heves Megyei Közgyűlés képviselőjeként tájékozódni lehessen a 

jövőbeni felújításról?  

 

Rapcsák Róbert 

Hangsúlyozta, tervezetről van szó. Egy szisztéma szerint forráselosztás alapján a megyei 

úthálózatra vonatkoztatva – külön a gyorsforgalmi és a mellékúthálózatra – kapnak egy keretet, 

hogy a hét évre elosztva osszák be, mely utaknak a legfontosabb a felújítása. Szinte minden út 

szerepel a szakmai anyagban, ami a megye útjai közül azonnali beavatkozást igényelne. Az anyag a 

budapesti központba kerül, országosan összesítik, majd meghatározzák a felújítható utakat. A 

kiértékelés és a visszaosztás még nem történt meg, újonnan elkészített tervről van szó.  

 

Szabó Róbert 

Megköszönte a tájékoztató összeállítását, kérte a tájékoztató tudomásulvételét. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.  

 

Szabó Róbert 

 

2. napirend 

Tájékoztató Heves megye mezőgazdasági helyzetéről 

 

A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei 

Igazgatósága elkészítette tájékoztató anyagát Heves megye mezőgazdasági helyzetéről. A napirend 

tárgyalásánál köszöntötte Szendrei László urat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei 

Területi Szövetségének elnökét. 

 

Szendrei László 

A tájékoztatót a következő, 2018-as eseményekkel egészítette ki: 85 településen agrárbizottságot 

hoztak létre, melyek tevékenysége 105 települést érint. Ezek a bizottságok a föld adásvétellel kap-

csolatban foglalnak véleményt. Jelenleg folyamatban van a megye összes járásában ezeknek az ag-

rárbizottságoknak a létrehozatala, így Heves megyében nem lesz olyan település, ahonnan nem lesz 

információ a föld adásvétellel kapcsolatban. Örömmel számolt be arról, hogy május 1-jén felállt a 

jégkármérséklő rendszer a megyében, ami 41 települést érint. A meteorológiai szolgálat 27 napon 

adott ki jégre vonatkozó riasztást, ennyiszer került sor a rendszer aktiválására. Visonta területén volt 

valamennyi minimális jégkár, de az időjósok szerint sokkal nagyobb lett volna az ezüstjodid hasz-

nálata nélkül. A megyében elkezdődött az aratás, az őszi árpa ára és minősége közepesnek mondha-

tó, a búza betakarítását a gyengébb minőségűvel kezdték a gazdák. Az időjárás nem kedvez az ara-

tásnak, a minőség és a mennyiség is folyamatosan romlik. Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a minden megyében működő 14 osztályát 9-re csökkentette a ha-

tékonyabb, intenzívebb működés miatt.  

 

Szabó Róbert 

A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban fog-

laltakat tudomásul vette. 

 

Szűcsné Major Ildikó 

Megköszönte a mindenre kiterjedő és igényes tájékoztató elkészítését. Mi az oka annak, hogy He-

ves megyében a 2008-2017. közötti időszakban mindig az látható, hogy a termésátlag mind az 

észak-magyarországi, mind az országos átlag alatt marad? 2013-hoz képest elképesztő mértékben 
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visszaszorult a megyében a sertésállomány. Vannak arra vonatkozó kezdeményezések, hogy az ál-

lomány számában növekedés történjen? Tisztában van vele, hogy nem éri meg és a felvásárlási ár is 

alacsony. A szőlőterületek nagysága a mátrai borvidéken az elmúlt hosszabb időszakban 2000 hek-

tárral csökkent úgy, hogy vannak fiatal gazdák, akik próbálkoznak telepítéssel. Vannak erre vonat-

kozóan elképzelések, ráhatás a termelőkre, hogy próbálkozzanak? Valamilyen szinten tudnak hatni 

az alacsony felvásárlási árra? Úgy vélte, ez is okozhatja a nagymértékű visszaesést.  

 

Szendrei László 

Leszögezte, Heves megye nem igazán gabonatermesztő vidék. Az országos átlagtól való eltérést 

nagyban befolyásolja, hogy olyan területeken is folyik a tevékenység, ami nem igazán erre alkal-

mas. A táblázatból kitűnik, hogy a termőterület folyamatosan csökken, az egy hektárra vetített 

mennyiség viszont folyamatosan nő. A sertéstenyésztésre vonatkozó kérdéssel kapcsolatban el-

mondta, hogy sikerült a megyében az afrikai sertéspestistől megóvni az állományt. A gazdálkodók 

nagy erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy ez így is maradjon. Sajnos az állattenyésztés, azon 

belül a sertéstenyésztés nem húzóágazat sem országosan, sem a megyén belül. Azokat a gazdákat 

próbálják megtartani, akik még szeretnének sertéssel foglalkozni, a gazdálkodók viszont általában 

az idősebb korosztály tagjai, koruknál fogva a rendszerből fokozatosan kikerülnek, a fiatalok pedig 

nem akarnak olyan tevékenységet kezdeni, ami nem rentábilis számukra. A kamara igyekszik min-

dent megtenni azért, hogy a felvásárlási árakat tudják növelni, mert az EU nem engedi a sertésága-

zatot támogatni. A szőlővel kapcsolatban szólt arról, hogy van a hegyközség és a Nemzeti Agrár-

gazdasági Kamara. Az előbbi alá tartoznak a szőlősgazdák. Aki a hegyközség tagja, nem köteles 

tagdíjat fizetni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának. A hegyközségeknek kellene nagyobb ráha-

tással bírni a felvásárlási árakra. A szőlőterület visszaszorulóban van, de az egy hektárra vetített 

termésmennyiség emelkedik.  

 

Szabó Róbert 

Megköszönte a tájékoztató összeállítását, kérte a tájékoztató tudomásulvételét. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.  

 

Szabó Róbert 

 

3. napirend 

Tájékoztató a Szupergyors Internet Program keretében történő vezetékes infrastruktúra 

fejlesztések alakulásáról  

 

Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos úr megküldte tájékoztatását Heves Megye Közgyűlése részé-

re a Digitális Jólét Program keretében megvalósuló Szupergyors Internet Program infrastruktúra 

fejlesztésről, melyet a közgyűlési előterjesztés melléklete részletesen tartalmaz. A napirend tárgya-

lásánál köszöntötte Debreceni Győző urat, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 

Adathálózati Főosztályának vezetőjét, a Szupergyors Internet Program vezetőjét. 

 

Debreceni Győző 

Részletesen beszélt a programról, mely az Európai Unió egyik célkitűzése a Digitális Agenda 

alapjain nyugszik. Számos hazai jogszabály tette lehetővé az internet ilyen nagyarányú fejlesztését. 

Így a 2014-es Nemzeti Infokommunikációs Stratégia, 2015-ben a Digitális Nemzet Fejlesztési 

Program, később a Digitális Jólét Programról, majd magáról a Szupergyors Internet Program 

megalapításáról szóló kormányhatározat. Ezt követően elkezdődött a megvalósítás, mely 

szükségszerű, hisz az élet nagyon sok területe, de főleg a gazdasági élet átterelődik a digitális 

platformokra. Pl. a kiskereskedelmi forgalom 20%-ot meghaladó mértékben az internetes 

platformokon zajlik. Ez a munka a DJP égisze alatt Deutsch Tamás vezetésével zajlott eddig. A 

szakpolitikai hátteret az Innovációs és Technológiai Minisztérium látja el. A KIFÜ az ITM 
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háttérintézményeként felelős a SZIP megvalósításáért. A megvalósítás folyamatában szoros 

kapcsolatot tartottak a piaccal, a szakmai érdekképviseleti szervekkel. A program egy felméréssel 

kezdődött, ez azt mutatta, hogy a háztartások kb. 1/3-a nem érte el 2015-ben a 30 megás internet 

lefedettséget. A hálózatok megtervezése következett, ami alapján ki lehetett számítani a költségeket. 

Része volt még a tervezésnek egy üzleti modell kiszámítása, mellyel meg lehetett határozni, hány 

%-os állami támogatás szükséges. A pályáztatásnál 71-72% volt az állami támogatás rész. A 

kivitelezés 2016. év végén kezdődött. Felügyeletmérnöki hálózatot építettek ki, mely követi a 

kiviteli tervezést és a megvalósítást a műszaki átadás-átvételig. A projekt összege meghaladja a 150 

milliárd forintot, joggal mondható, hogy Magyarország legnagyobb hálózatfejlesztési projektje ez.  

 

Szabó Róbert 

Kérdés, észrevétel nem volt. Megköszönte a tájékoztató összeállítását, kérte annak tudomásulvéte-

lét. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.  

 

Szabó Róbert 

 

4. napirend 

Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról 

 

A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság elké-

szítette a Bizottság munkájáról szóló tájékoztatót. A napirend tárgyalásánál köszöntötte a bizottság 

elnökét, Fülöp Gábor urat. A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 

megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. Megköszönte a tájékoztató összeállítását, kérte annak tudomásulvéte-

lét. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.  

 

Szabó Róbert 

 

5. napirend 

Tájékoztató a Nemzeti Befektetési Ügynökség Heves megyét érintő 2017. évi tevékenységéről 

 

A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Nemzeti Befektetési Ügynökség elkészítette tájékoz-

tató anyagát a Heves megyét érintő 2017. évi tevékenységéről, melyet az előterjesztés melléklete 

tartalmaz. Az ügynökség részéről jelezték, hogy a közgyűlés ülésén nem tudják személyesen képvi-

seltetni magukat, így esetleges kérdések esetén írásbeli válaszadásra az ügynökség megkeresésre 

kerül. A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az ab-

ban foglaltakat tudomásul vette. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. Megköszönte a tájékoztató összeállítását, kérte annak tudomásulvéte-

lét. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.  
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Szabó Róbert 

 

6. napirend 

Tájékoztató az Eger és Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület 2017. évi 

szakmai tevékenységéről 

 

A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére az Eger és Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzs-

ment Egyesület elkészítette a szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatót. A napirend tárgyalásánál 

köszöntötte Ürmösné Győri Diánát, az Egri TDM Egyesület menedzserét. A tájékoztatót a Megyei 

Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. Megköszönte a tájékoztató összeállítását, kérte annak tudomásulvéte-

lét. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.  

 

Szabó Róbert 

 

7. napirend 

Tájékoztató a Heves Megyei Értéktár Bizottság (HMÉB) 2018. évi I. féléves munkájáról 

 

A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Értéktár Bizottság elkészítette a bi-

zottság 2018. év I. féléves munkájáról szóló tájékoztatóját, melyet a közgyűlési előterjesztés mel-

léklete részletesen tartalmaz. A bizottság részéről Herman István elnök úr jelezte, hogy a közgyűlés 

ülésén nem tud személyesen részt venni. A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek 

Bizottsága megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.  

 

Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.  

 

Szabó Róbert 

 

8. napirend 

Tájékoztató a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. év I. félévi tevékenységéről 

 

A hivatal az ügyrendben rögzített feladatkörében a 2018. év I. félévében végzett tevékenységéről a 

tájékoztatóban foglaltak szerint számol be. A tájékoztatót a közgyűlés valamennyi állandó bizottsá-

ga megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.  

 

Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.  

 

Szabó Róbert 

 

9. napirend 

Tájékoztató Heves Megye Integrált Területi Programjának végrehajtásáról 

 

Az előterjesztés tájékoztatja a közgyűlést a Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) 

végrehajtásával kapcsolatos feladatokról, intézkedésekről. A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és 

Nemzetközi Ügyek Bizottsága 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 

 

10. napirend 

Tájékoztató az „EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosító számú felzárkózás-politikai 

együttműködés program megvalósítása Heves megyében” című pályázat előrehaladásáról 

 

Az előterjesztésben rögzítettek szerint tájékoztatja a közgyűlést a hivatkozott projekt előrehaladásá-

ról. A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága, valamint az Ügyrendi és 

Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.  

 

Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.  

 

Szabó Róbert 

 

11. napirend 

Elnöki jelentés 

 

Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően tájékoztatja a közgyűlést a fontosabb 

elnöki intézkedéseiről, továbbá a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés az elnöki jelentésben foglalt beszámoló elfogadásáról, a legutóbbi 

elnöki jelentésben részletezetteket követően végzett fontosabb elnöki feladatokról szóló tájékoztató 

tudomásulvétele mellett 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

37/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót el-

fogadta.  

 

Felelős: Szabó Róbert 

Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

Határidő: Azonnal 

 

Szabó Róbert 

 

12. napirend 

Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

 

Javasolta az önkormányzati főtanácsadói, tanácsadói munkakör ismételt bevezetését, és ennek alap-

ján az SZMSZ kiegészítését, mely a hivatal létszámának bővítésével nem jár, a hivatal létszám elő-

irányzata változatlan marad. Az előterjesztésről a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie.  
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Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező rendeletet alkotta.  

 

Heves Megye Közgyűlésének 

6/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 

a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Heves Megye Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalko-

tói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

 

1. § A Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) ön-

kormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) V. fejezet „A Közgyűlés szervei”, a „40. A megyei 

önkormányzati hivatal” alcím 102. §-a helyébe a következő rendelkezés lép. 

 

„102. § A közgyűlés önkormányzati főtanácsadói, önkormányzati tanácsadói (továbbiakban: politi-

kai főtanácsadó, politikai tanácsadó) munkaköröket hozhat létre az önkormányzat hivatalában a 

közgyűlés és bizottságai döntésének előkészítéséhez, illetve a megyei közgyűlés elnöke tevékenysé-

géhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására a Kttv. 239. §-ában foglalt feltételekkel. A politi-

kai főtanácsadói, politikai tanácsadói munkaköröket jelen rendelet 9. mellékletében kell felsorolni 

és részletezni.” 

 

2. § Az SZMSZ kiegészül jelen rendelet melléklete szerinti 9. melléklettel. 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

    Szabó Róbert      Dr. Barta Viktor 

Heves Megyei Közgyűlés elnöke         Heves megye főjegyzője 

 

 

 

6/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelet melléklete 

 

„9. melléklet 

 

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalban létrehozott  

politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörök 

 

- Elnöki referens 

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalban a megyei közgyűlés elnökének tevékenységéhez köz-

vetlenül kapcsolódó feladatok ellátására létesített politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói 

munkakörökben foglalkoztatottak száma összesen 1 fő.” 
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Szabó Róbert 

 

13. napirend 

Javaslat az Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Kft. 

végelszámolás útján történő megszüntetéséhez szükséges alapítói döntések meghozatalára 

 

A napirend nyilvános ülés keretében történő tárgyalásához - mivel az személyi kérdést is érint - az 

érintett előzetesen írásban hozzájárult. Annak ellenére, hogy a kft. közreműködőként részt vett pro-

jektmegvalósításban, az alapítás céljaként kitűzött, profilba illeszkedő pályázati források viszonyla-

gos korlátozottsága miatt a cég tevékenységének kiüresedése indokolttá teszi a jogutód nélküli 

megszüntetés mérlegelését és a cég végelszámolás keretében történő megszüntetése tárgyában való 

döntéshozatalt. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében a végelszámolás tekintetében a 

közgyűlésnek az előterjesztésben részletesen rögzítettek szerint két lépésben kell majd döntéseket 

hoznia. Az előterjesztést a közgyűlés valamennyi bizottsága megtárgyalta és támogatta annak elfo-

gadását. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülésén elhangzott kezdeményezés alapján jelen előter-

jesztéshez csatolásra került a cég 2017. évi beszámolója is a közgyűlés tájékoztatása céljából. Az 

előterjesztésről a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie.  

 

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozta: 

 

38/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat 

1. ) A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elhatározza az Egri Törvényszék Cégbírósága 

által Cg. 10-09-035476 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak-magyarországi Társadalmi Célú Hu-

mánerőforrásfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszűnését és 

elrendeli a cég végelszámolását.  

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a végelszámolás kezdő időpontját 2018. július 1. nap-

jában állapítja meg.  

 

2.) A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg. 10-09-

035476 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrásfej-

lesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolójának Tóth Zsolt ügyvezetőt (an.: 

Szalóki Margit, születési ideje: 1964. január 9., lakcíme: 3000 Hatvan, Jókai utca 22.) választja 

meg, aki feladatait ingyenesen látja el.  

 

3.) A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét, hogy ezen döntést az 

Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság ügyvezetőjével, Tóth Zsolttal közölje, valamint arra, hogy a vele kötött megbízási szerző-

dét a végelszámolói feladatok ellátására vonatkozóan – a Közgyűlés döntésének megfelelő tarta-

lommal - módosítsa. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a cég végelszámolással történő 

megszüntetése kapcsán a végelszámolás befejezésekor alapítói jogkörben hozandó közgyűlési dön-

tést megelőző időben az  eljárás során szükségessé  váló alapítói nyilatkozatokat  és intézkedéseket  
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megtegye. 

 

                                                     Felelős:     Szabó Róbert 

                                                                       Heves Megyei Közgyűlés elnöke         

                                                   Határidő:  Értelem szerint, figyelemmel az Észak-

magyarországi Társadalmi Célú Humán-

erőforrásfejlesztő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság végelszámolásából 

adódó nyilatkozattételi és eljárási határ-

időkre 

 

Szabó Róbert 

 

14. napirend 

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2018. év II. félévi üléstervére és a 2019. év I. félévi ülésterv 

tervezetére 

 

A jóváhagyásra beterjesztett ülésterv a megyei önkormányzat feladat- és hatáskörét megállapító 

hatályos jogszabályokon alapul. Kérte, hogy az önkormányzat működéséhez hozzátartozó döntések 

meghozatala érdekében a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el a közgyűlés 2018. év 

II. félévi üléstervét és a 2019. év I. félévi ülésterv tervezetét. Az előterjesztés bizottsági támogatott-

ságát tartalmazza. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozta: 

 

39/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2018. év II. félévi üléstervét és a 2019. év I. félévi ülésterv tervezetét 

a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:  Szabó Róbert  

Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő:  Értelem szerint 

 

Melléklet 39/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozathoz 

 

Heves Megyei Közgyűlés 2018. év II. félévi ülésterve 

 

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2018. szeptember 28. 
 

NAPIREND 
 

1. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Heves megyében működő irodájá-

nak munkájáról  

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. regionális igazgatója és a Te-

rületfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 
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2. Tájékoztató Heves megye gazdasági helyzetéről  

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Dr. Bánhidy Péter, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke és a Terü-

letfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

3. Tájékoztató a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány tevékenységéről  

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  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. 

 

4. Tájékoztató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága szak-

mai tevékenységéről 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Lukács György, a Heves Megyei Adó- és Vámigazgatóság igazgatója és a Területfej-

lesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

5. Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi tevékenységéről 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke, valamint a Területfejlesztési és Terület-

rendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

6. Elnöki jelentés 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 
 

7. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet módosítására (szükség esetén) 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 

8. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2018. év I. félévi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

  

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

9. Javaslat a Dr. Jakab István Emlékgyűrű adományozására 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
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10. Felvilágosításkérések 

11. Kérdések 

12. Bejelentések 

 

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2018. november 30. 

 

NAPIREND 

 

1. Tájékoztató a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő árvíz- és bel-

vízvédelmi tevékenységéről 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Szilágyi Attila, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Igazgatója és a Területfej-

lesztési és Területrendezési Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

2. Tájékoztató az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő árvíz- és 

belvízvédelmi tevékenységéről 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Rácz Miklós, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság igazgatója és a Terület-

fejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

3. Tájékoztató a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő árvíz- és bel-

vízvédelmi tevékenységéről 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Lovas Attila, a Közép-Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója és a Területfej-

lesztési és Területrendezési Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

4. Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Fenyves Péter, a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának veze-

tője és a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

5. Tájékoztató az Egri Tankerületi Központ és a Hatvani Tankerületi Központ működéséről 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Ballagó Zoltán az Egri Tankerületi Központ igazgatója, Horváth Márta a Hatvani 

Tankerületi Központ igazgatója és a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály 

vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 
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6. Tájékoztató a TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosító számú „Heves Megyei Foglalkozta-

tási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című pályázat megvalósításának előre-

haladásáról 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

7. Elnöki jelentés 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

 

8. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet módosítására (szükség esetén) 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

9. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2018. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

10. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervére 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

11. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Ön-

kormányzat közötti Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság, valamint a Pénzügyi és El-

lenőrző Bizottság. 

 

12. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának 

2019. évi időbeni ütemezésére 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

13. Felvilágosításkérések 

14. Kérdések 

15.  Bejelentések 
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KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2018. december 14. 
 

NAPIREND 
 

1. Tájékoztató a Heves Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Herman István, a Heves Megyei Értéktár Bizottság Elnöke, valamint az Elnöki Kabi-

net vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

2. Tájékoztató a Heves Megyei Integrált Területi Program (ITP) előrehaladásáról 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

3. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosítószámú „Felzárkózás-politikai együtt-

működési program megvalósítása Heves megyében” című pályázat megvalósításának elő-

rehaladásáról 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága, valamint az 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 

 

4. Elnöki jelentés 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

 

5. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet 

megalkotásához (szükség esetén) 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

6. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet módosítására (szükség esetén) 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

7. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2019. év I. félévi üléstervére és a 2019. év II. félévi ülés-

terv tervezetére 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
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8. Javaslat Heves Megye Nagykövete cím adományozására 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

9. Javaslat „Az Év Heves Megyei Sportolója” díj adományozására 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

10. Javaslat a megyei területrendezési terv egyeztetési változatának elfogadására 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Szabó László, Heves megye főépítésze és a Területfejlesztési és Területrendezési 

Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága, valamint az 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 

 

11. Beszámoló a Europe Direct Tájékoztató Központ 2018. évi tevékenységéről és javaslat a 

Europe Direct Tájékoztató Központ 2019. évi működtetésére vonatkozó szerződés megkö-

tésére 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

12. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről 

Előterjesztő:  Dr. Barta Viktor, Heves Megye Főjegyzője  

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

   

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

13. Beszámoló a megyei területrendezési terv hatályosulásának 2015-2018. évi tapasztalatai-

ról 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Szabó László, Heves megye főépítésze, valamint a Területfejlesztési és Területren-

dezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

14. Felvilágosításkérések 

15. Kérdések 

16. Bejelentések 

 

KÖZMEGHALLGATÁS 

 

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője 
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Heves Megyei Közgyűlés 2019. év I. félévi ülésterv tervezete 
 

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2019. január 25. 
 

NAPIREND 
 

1. Tájékoztató Heves megye lakosságának egészségi állapotáról 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Dr. Molnár Márta, a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának 

vezetője, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

2. Elnöki jelentés 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

 

3. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.26.) ön-

kormányzati rendelet módosítására  

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

4. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

5. Javaslat a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj adományozására 

(A közgyűlés által elfogadott ütemezés függvényében.) 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

6. Javaslat a Heves Megyei Klímabarát Díj adományozására 

(A közgyűlés által elfogadott ütemezés függvényében.) 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

7. Javaslat a 2019. évi igazgatási szünetnek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál törté-

nő 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. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés Elnökének 2019. évi szabadságütemezésének elfogadá-

sához 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 

 

9. Felvilágosításkérések 

10. Kérdések 

11. Bejelentések 

 

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2019. április 26. 

 

NAPIREND 

 

1. Beszámoló a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2018. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Heves Megye Rendőr Főkapitánya és a Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 

 

2. Tájékoztató a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója és a Területfejlesztési és 

Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 

 

3. Tájékoztató a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének 2018. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének Elnöke és a Jogi és Szervezési 

Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 

 

4. Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóságának 2018. évi tevé-

kenységéről 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Szabó Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóságának igaz-

gatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

5. Tájékoztató a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságának tevékenységéről 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Zay Ferenc, megyei igazgató, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osz-

tály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 
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6. Tájékoztató a TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Heves Megyei Foglalkozta-

tási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című pályázat megvalósításának előreha-

ladásáról 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

7. Tájékoztató saját hatáskörben hozott döntésről 

Előterjesztő:  Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság Elnöke 

Előkészítő:  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 

 

8. Elnöki jelentés 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

 

9. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

10. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányza-

ti rendelet módosítására (szükség esetén) 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

11. Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat benyújtására 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

12. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési tevé-

kenységéről szóló jelentés elfogadására 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

13. Javaslat könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottság. 
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14. Javaslat a Telekessy István területfejlesztési díj adományozására 

(A közgyűlés által elfogadott ütemezés függvényében.) 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

15. Javaslat a megyei területrendezési terv elfogadására 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Szabó László, Heves megye főépítésze, valamint a Területfejlesztési és Területren-

dezési Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága, valamint az 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 

 

16. Felvilágosításkérések 

17. Kérdések 

18. Bejelentések 

 

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2019. június 28. 

 

NAPIREND 

 

1. Tájékoztató a Heves Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Herman István, a Heves Megyei Értéktár Bizottság Elnöke, valamint az Elnöki Kabi-

net vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

2. Tájékoztató az Eger és Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület 2018. évi 

szakmai tevékenységéről 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Szádeczky Kornélia, az Eger és Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment 

Egyesület elnöke, valamint az Elnöki Kabinet vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 
 

3. Tájékoztató a Mátra Térségi TDM Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai tevékeny-

ségéről 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Dr. Bujdosó Zoltán, a Mátra Térségi TDM Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője, 

valamint az Elnöki Kabinet vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

4. Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi tevékenységéről 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke, valamint a Területfejlesztési és Terület-

rendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 



25 
  

5. Tájékoztató a Nemzeti Befektetési Ügynökség Heves megyét érintő 2018. évi tevékenységé-

ről 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség Elnöke, valamint a Területfejlesztési 

és Területrendezési Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

6. Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Fülöp Gábor, a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság elnöke, valamint a 

Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője  
 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

7. Tájékoztató Heves megye mezőgazdasági helyzetéről  

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Jakab Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei Területi Szervének 

igazgatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője  
 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

8. Tájékoztató Heves Megye Integrált Területi Programjának végrehajtásáról 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

9. Tájékoztató a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. év I. félévi tevékenységéről 

Előterjesztő:  Dr. Barta Viktor, Heves Megye Főjegyzője  

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

   

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

10. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosítószámú „Felzárkózás-politikai együtt-

működési program megvalósítása Heves megyében” című pályázat megvalósításának elő-

rehaladásáról 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága, valamint az 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 

 

11. Elnöki jelentés 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

 

12. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet módosítására (szükség esetén) 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
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13. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2019. év II. félévi üléstervére és a 2020. év I. félévi 

ülésterv tervezetére 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

14. Javaslat a Heves Megyéért kitüntető díj adományozására 

(A közgyűlés által elfogadott ütemezés függvényében.) 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

15. Felvilágosításkérések 

16. Kérdések 

17. Bejelentések 

 

Szabó Róbert 

 

15. napirend 

Javaslat a Heves Megyei Környezetvédelmi Program (2018-2022) elfogadására 

 

A Heves Megyei Közgyűlés áprilisi ülésén elfogadta a Heves Megye Környezetvédelmi Programja 

dokumentum egyeztetési változatát, melyet társadalmasításra bocsátott. A partnerségi tervben sze-

replő szakmai szervezetek, szomszédos megyei önkormányzatok és Heves megye települései részé-

ről érkezett észrevételeket magában foglaló táblázatot az előterjesztés I. számú melléklete tartal-

mazza. A Szakmai Kerekasztal szereplőinek és az írásbeli állásfoglalásra felkért véleményezőknek 

építő jellegű észrevételei, javaslatai szintén bedolgozásra kerültek. Az előterjesztés bizottsági támo-

gatottságát tartalmazza. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.  

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozta: 

 

40/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés megtárgyalta és jóváhagyta a Heves Megye Környezetvédelmi Prog-

ramja (2018-2022) dokumentumot. 

 

      Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Dr. Barta Viktor 

        Heves megye főjegyzője 

Határidő: Azonnal 
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Szabó Róbert 

 

16. napirend 

Tájékoztató a Mátra Térségi TDM Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi szakmai tevékenysé-

géről 

 

A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Mátra Térségi TDM Turisztikai Nonprofit Kft. elké-

szítette a szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatót. A napirend tárgyalásánál köszöntötte Dr. 

Bujdosó Zoltán urat, a kft. ügyvezető igazgatóját. A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetkö-

zi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.  

 

Szabó Róbert 

 

17. napirend 

Sürgősségi indítvány a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett Terület- és Település-

fejlesztési Operatív Program felhívásokra benyújtott egyes támogatási kérelmek kapcsán az 

Irányító Hatóság által megküldött összesített döntési javaslat megtárgyalására 

 

Mint ahogy annak ismertetésére már a közgyűlés korábbi ülésein is sor került, a 272/2014. (XI. 5.) 

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 határo-

zatot hozott.” Egyetértés hiányában az IH egy alkalommal elrendeli a területi szereplő által megje-

lölt támogatási kérelmek újraértékelését. Az irányító hatóság 2018. június 27. napján egyetértés 

céljából megküldte az előterjesztésben részletezett TOP konstrukció szerinti pályázatok döntési 

javaslatait. Felhívta a figyelmet a korábbi közgyűlés ülését megelőzően valamennyi képviselő által 

már megadott titoktartási nyilatkozatra, amelyet a kormányrendeletnek a támogatási kérelmek érté-

kelésében részt vevők titoktartási kötelezettségére vonatkozó előírásai tettek indokolttá. A közgyű-

lés ülésének minősítésétől függetlenül e kötelezettség terheli valamennyi, az értékelésben részt vevő 

közgyűlési tagot. Javasolta, hogy a közgyűlés az egyes határozati javaslatokban foglaltaknak meg-

felelően konstrukciónként szavazzon. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. 

 

Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti I. számú határozati javaslatban foglalt TOP-3.2.1-2016 

számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra benyújtott projektről. 

Dr. Juhász Attila Simon képviselő úr nevezett konstrukció kapcsán a részére összeférhetetlenség 

tárgyában korábban eljuttatott nyilatkozata alapján bejelentette összeférhetetlenségét, melynek okán 

nem kíván a szavazásban részt venni. 

 

Kérte, szavazzanak arról, hogy az előterjesztés szerinti I. számú határozati javaslatban foglalt, TOP-

3.2.1-2016 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című konstrukció vonatko-

zásában egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, előterjesztésben részletezett döntési 

javaslattal az I. számú határozati javaslatnak megfelelően. Dr. Juhász Attila Simon képviselő úr a 

szavazásban nem vesz részt. 
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Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Dr. Juhász Attila Simon a 

szavazásban nem vett részt: 

 

41/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapok-

ból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § 

(4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfej-

lesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 3.2.1-2016. számú 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-16-

HE1-2017-00028 azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési 

javaslattal egyetért. 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2018. június 30. 

 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti II. számú határozati javaslatban foglalt TOP-4.2.1-2016 

számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívásra be-

nyújtott projektről. 

 

Kérte, szavazzanak arról, hogy az előterjesztés szerinti II. számú határozati javaslatban foglalt, 

TOP-4.2.1-2016 számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című 

konstrukció vonatkozásában egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, előterjesztésben 

részletezett döntési javaslattal a II. számú határozati javaslatnak megfelelően. A szavazásban va-

lamennyi képviselő részt vesz. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozta: 

 

42/2018. (VI. 29.) 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-

2016. számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívásra 

benyújtott TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00006 azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság 

által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2018. június 30. 

 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti III. számú határozati javaslatban foglalt TOP-5.1.2-2016 

számú „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című felhívásra benyújtott projektekről. Dr. Gon-

dos István és Csik Balázs képviselő urak nevezett konstrukció kapcsán a részére összeférhetetlenség 

tárgyában eljuttatott nyilatkozataik alapján bejelentették összeférhetetlenségüket, melynek okán 

nem kívánnak a szavazásban részt venni. 
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Kérte, szavazzanak arról, hogy az előterjesztés szerinti III. számú határozati javaslatban foglalt, 

TOP-5.1.2-2016 számú „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című konstrukció vonatkozásában 

egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, előterjesztésben részletezett döntési javaslattal 

a III. számú határozati javaslatnak megfelelően. Dr. Gondos István és Csik Balázs képviselő urak a 

szavazásban nem vesznek részt. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Dr. Gondos István és Csik 

Balázs a szavazásban nem vettek részt: 

 

43/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapok-

ból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § 

(4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfej-

lesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 5.1.2-2016. számú 

„Helyi foglalkoztatási együttműködések” című felhívásra benyújtott TOP-5.1.2-16-HE1-2017-

00001, TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00002, TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00003 azonosító számú projek-

tek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2018. június 30. 

 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti IV. számú határozati javaslatban foglalt TOP-5.2.1-

2016 számú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” 

című felhívásra benyújtott projektről. Dr. Gondos István képviselő úr nevezett konstrukció kapcsán 

a részére összeférhetetlenség tárgyában korábban eljuttatott nyilatkozata alapján bejelentette össze-

férhetetlenségét, melynek okán nem kíván a szavazásban részt venni. 

 

Kérte, szavazzanak arról, hogy az előterjesztés szerinti IV. számú határozati javaslatban foglalt, 

TOP-5.2.1-2016 számú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok” című konstrukció vonatkozásában egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, 

előterjesztésben részletezett döntési javaslattal a IV. számú határozati javaslatnak megfelelően. Dr. 

Gondos István képviselő úr a szavazásban nem vesz részt. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Dr. Gondos István a szava-

zásban nem vett részt: 

 

44/2018. (VI. 29.) 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 5.2.1-

2016. számú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” 

című felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-16-HE1-2017-00001 azonosító számú projekt kapcsán az 

Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2018. június 30. 
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Szabó Róbert 

Javasolta, hogy a TOP-5.3.1-2016 számú „A helyi identitás és kohézió erősítése” című felhívásra 

benyújtott projektek vonatkozásában az Irányító Hatóság által a Heves Megyei Önkormányzat, mint 

területi szereplő részére megküldött, az Irányító Hatóság által támogatásra javasolt és a támogatásra 

nem javasolt támogatási kérelmek kapcsán a közgyűlés külön-külön határozatot hozzon. 

 

Kérte, szavazzanak elsőként az előterjesztés szerinti V. számú határozati javaslatban foglalt TOP-

5.3.1-2016 számú „A helyi identitás és kohézió erősítése” című felhívásra benyújtott projektekről. 

Dr. Juhász Attila Simon, Dudás Róbert, Kómár József és Orbán Gábor Gyula képviselő urak neve-

zett konstrukció kapcsán a részére összeférhetetlenség tárgyában eljuttatott nyilatkozataik alapján 

bejelentették összeférhetetlenségüket, melynek okán nem kívánnak a szavazásban részt venni. 

 

Kérte, szavazzanak arról, hogy az előterjesztés szerinti V. számú határozati javaslatban foglalt, 

TOP-5.3.1-2016 számú „A helyi identitás és kohézió erősítése” című konstrukció vonatkozásában 

egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, előterjesztésben részletezett döntési javaslattal 

a V. számú határozati javaslatnak megfelelően. Dr. Juhász Attila Simon, Dudás Róbert, Kómár Jó-

zsef és Orbán Gábor Gyula képviselő urak a szavazásban nem vesznek részt. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Dr. Juhász Attila Simon, 

Dudás Róbert, Kómár József és Orbán Gábor Gyula képviselő urak a szavazásban nem vettek részt: 

 

45/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapok-

ból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § 

(4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfej-

lesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 5.3.1-2016. számú „A 

helyi identitás és kohézió erősítése”  című felhívásra benyújtott TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00001, 

TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00002, TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00003, TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00004, 

TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00005, TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00006, TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00007, 

TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00008 TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00009, TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00010, 

TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00011, TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00012, TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00013, 

TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00014, TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00015, TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00016, 

TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00017 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által meg-

küldött döntési javaslattal egyetért. 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2018. június 30. 

 

Szabó Róbert 

Ezt követően kérte, szavazzanak a VI. számú határozati javaslatban foglalt, „A helyi identitás és 

kohézió erősítése” című felhívásra „Közösségfejlesztés és helyi identitás erősítése Egerszóláton” 

címmel TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00018 azonosítószámú, továbbá „Közösségfejlesztés és helyi 

identitás erősítése Kerecsenden” címmel benyújtott TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00019 azonosítószá-

mú projektekről, amelyeket a közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottsága előzetesen támogatott. Dr. Juhász Attila Simon, Dudás Róbert, Kómár József és Orbán 

Gábor Gyula képviselő urak nevezett konstrukció kapcsán bejelentették összeférhetetlenségüket, 

melynek okán nem kívánnak a szavazásban részt venni. 

 

Kérte, szavazzanak arról, hogy a VI. számú határozati javaslatban foglalt, „A helyi identitás és ko-

hézió erősítése” című felhívásra benyújtott TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00018 és TOP-5.3.1-16-HE1-
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2017-00019 azonosítószámú projektek vonatkozásában egyetértenek-e az Irányító Hatóság által 

megküldött döntési javaslattól eltérő, a támogatási kérelem újraértékelésére irányuló VI. számú ha-

tározati javaslattal. Dr. Juhász Attila Simon, Dudás Róbert, Kómár József és Orbán Gábor Gyula 

képviselő urak a szavazásban nem vesznek részt. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Dr. Juhász Attila Simon, 

Dudás Róbert, Kómár József és Orbán Gábor Gyula képviselő urak a szavazásban nem vettek részt: 

 

46/2018. (VI. 29.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapok-

ból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § 

(4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfej-

lesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 5.3.1-2016. számú „A 

helyi identitás és kohézió erősítése” című felhívásra benyújtott TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00018 és 

TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00019 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által meg-

küldött döntési javaslattal nem ért egyet, a projekteket támogatásra javasolja, kérve a támogatási 

kérelmek újraértékelését. 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2018. június 30. 

 

Szabó Róbert 

 

18. napirend 

Sürgősségi indítvány a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány 

kuratóriumának és felügyelőbizottságának megválasztására, valamint alapító okiratának 

módosítására 

 

A közgyűlés a további napirendeket zárt ülés keretében tárgyalja, ezek közül javasolta elsőként a  

Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumának és felügyelőbizottsá-

gának megválasztására, valamint alapító okiratának módosítására irányuló sürgősségi indítvány zárt 

ülés keretében történő megtárgyalását, tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatai-

ról szóló törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a sürgősségi indítvánnyal érintett személyek 

közül többen is kérték a zárt ülés tartását. 

 

A zárt ülés elrendelését megelőzően megkérdezte, a tárgyalt napirenden kívül kérdés, bejelentés 

van-e? 

 

III. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §) 
 

IV. Kérdések (SZMSZ 62. §) 
 

V. Bejelentések (SZMSZ 63. §) 

 

Orbán Gábor Gyula 

Megjegyzést tett az Érsek képviselő úr által említett hatvani önkormányzattal kapcsolatban. 

„Nagyon sajnálom, hogy Faragó Zoltán, általunk kitüntetett objektív tájékoztatás élharcosa nincs a 

teremben, pedig neki is megköszönném, ugyanis a hatvani történetekkel kapcsolatban a Hatvan 

Online-on megjelent egy cikk, amiben nyilvánvalóan az újságíró úr csak sejtet, de nem nevesít.” 

Idézett a cikkből: „Izgalmas kérdés, hogyan és kitől szerezhetett információt a szigorú titoktartás 
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mellett munkálkodó megyei döntéselőkészítő bizottságban hétfőn történtekről szerdára a harcias 

polgármester. A jelek alapján valaki a tagok közül szeghetett szabályt. Értesüléseink szerint a 

polgármester többször egyeztetett Sneider Tamás jobbikos jelölttel a kampányidőszakban és az is 

tény, hogy a bizottságban pedig van jobbikos tag.” Ezt követően megkérte a kormányközeli Hatvan 

Online-t, hogy bátran kérdezzenek, a személyére vonatkozóan visszautasította a rágalmazásnak tűnő 

utalást. „Jópár testületi üléssel ezelőtt a saját frakciómbeli testületi tagok sem tudtak arról, mi 

történik, mert nem mondtam el nekik sem.” 

 

Faragó Tamás 

Emlékeztetett, hogy az Mötv. 52.§ (3) bekezdése alapján a zárt ülés döntése nyilvános. 

 

Szabó Róbert 

Igazat adott a képviselő úrnak. Az ülésen született döntések nyilvánosak. Úgy vélte, sajnálatos helyi 

ügyről van szó Hatvan esetében, javasolta a vita lezárását.  

 

Érsek Zsolt 

Szerinte is le kell zárni a vitát, viszont az is tény, hogy ez a Heves Megyei Közgyűlés tekintélye és 

a saját apparátus tisztességes munkája miatt is romboló hatású. „Egy fecske nem csinál nyarat”, de 

ha ez a megye más településével is előfordul a későbbiekben, nehéz lesz kezelni.  

 

Szabó Róbert 

Egyetértett az Érsek képviselő úr által elmondottakkal, viszont büszke arra, hogy a másik 120 

település polgármesterével kulturált kapcsolatot tud fenntartani annak ellenére, hogy más 

településeknél is születnek elutasító határozatok, nemcsak Hatvan esetében. Hatvan eddig már 1,4 

milliárd forintot nyert a pályázatokon. A városnak rengeteg lehetősége van pl. az adóbevételekből, 

egyéb pályázati forrásokból. Álszent dolog, hogy az a polgármester, akinek ilyen lehetőségekkel 

rendelkezik a városa, a helyi médiában csak a TOP-ra kisarkítva ilyen nyilatkozatokat adjon, 

próbálja a város polgárait a megyei önkormányzat és a TOP döntéshozók ellen uszítani. Eközben 

arról nem beszél, hogy hány milliárd forintért mik épülnek Hatvanban, mekkora a település 

iparűzési- és egyéb adóbevétele. Tudomása szerint egy emberre vetítve két és félszerese a megyei 

átlagnak. Más településeken, ahol jóformán nulla ez a fajta adóbevétel, ők is sorba állhatnának, 

hogy ők kapjanak még többet. Nem jó dolog a településeket és a lakosokat egymás ellen hergelni.  

 

Érsek Zsolt 

Megköszönte az elnök úr véleményét, leszögezte, hogy kettőjük közt nincs vita, hiszen a megye 

fejlesztése érdekében az ellenzéki képviselők a kormánypárti képviselőkkel konstruktívan 

szavaznak. Szerinte határozottan ki kell jelenteni, hogy Heves Megye Közgyűlésének a tekintélyét 

senki nem kérdőjelezheti meg.  

 

Orbán Gábor Gyula 

Kérte az elnök urat, keresse a hatvani polgármestert, és az imént elmondottakat neki is mondja el.  

 

Szabó Róbert 

Eddig várta, hogy a polgármester úr jelentkezzen nála, kezdeményezze a beszélgetést. Tisztában 

van vele, hogy a megyei közgyűlés gyakori téma a hatvani médiában. Igyekszik a jövőben 

beszélgetést kezdeményezni Hatvan polgármesterével.  
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Szabó Róbert 

Zárt ülést rendelt el. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

              Szabó Róbert         Dr. Barta Viktor 

Heves Megyei Közgyűlés elnöke              Heves megye főjegyzője 


