Jegyzőkönyv
Készült: 2018. december 14-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, Hegedűs János József, Dr. Juhász Attila Simon, Kómár József, Kovács Béla, Orbán Gábor Gyula, Orosz Bálint János, Szabó Róbert, Szűcsné Major Ildikó, Dr. Tóth József, Tóth Csaba, közgyűlési tagok, Dr. Bényi Szabolcs Tamás alelnök, 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 közgyűlés 15 tagja közül 15 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A megyei
közgyűlés ülését megnyitotta.
Kérte, szavazzanak a napirend elfogadásáról.
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
75/2018. (XII. 14.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a 2018. december 14-i ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:
NAPIREND ELŐTT
Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. §)
NAPIREND
I.

Előterjesztések - Tájékoztatók

1.

Elnöki jelentés
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

2.

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

3.

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő Heves
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
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4.

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2019. év I. félévi üléstervére és a 2019. év II. félévi ülésterv tervezetére
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG

5.

Beszámoló a Europe Direct Tájékoztató Központ 2018. évi tevékenységéről és javaslat a Europe Direct Tájékoztató Központ 2019. évi működtetésére vonatkozó szerződés megkötésére,
valamint a kohéziós politikáról szóló rendezvények szervezésére irányuló pályázat benyújtására
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

6.

Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

7.

Beszámoló a megyei területrendezési terv hatályosulásának 2015-2018. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

8.

Tájékoztató a Heves Megyei Integrált Területi Program (ITP) előrehaladásáról
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

9.

Tájékoztató a Heves Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

10.

Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosítószámú „Felzárkózás-politikai
együttműködési program megvalósítása Heves megyében” című pályázat megvalósításának
előrehaladásáról
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

II.

Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §)

III. Kérdések (SZMSZ 62. §)
IV. Bejelentések (SZMSZ 63. §)
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V.

Zárt ülés

11.

Javaslat a Heves Megye Nagykövete cím adományozására
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

12.

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

VI. Közmeghallgatás (SZMSZ 24. §)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Azonnal

Szabó Róbert
Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy Czinege László rendőrfőkapitány úr előzetesen jelezte, a
testületi ülésen egyéb szakmai kötelezettségei miatt nem tud részt venni. A közgyűlés és a megyei
rendőr-főkapitányság között kialakított gyakorlatnak megfelelően a képviselőknek lehetőségük van
kérdést intézni a főkapitány úrhoz, amit távolmaradására tekintettel írásban válaszol meg.
Kérdés nem érkezett.
1. napirend
Elnöki jelentés
Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően tájékoztatja a közgyűlést a fontosabb
elnöki intézkedéseiről, továbbá a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.
Dudás Róbert
Emlékeztetett, hogy a két előző ülésen kérdést intézett az elnök úrhoz, erre azonban választ nem
kapott, az elnöki jelentésben sem talált arra utaló jelet, hogy intézkedett volna a kérdésben. Megkérdezte, a 2411-es út felújításának kivitelezőjével, illetve a közútkezelővel sikerült-e konzultációt
folytatni? A vidéki takarékszövetkezeti bezárások kapcsán elhangzott, hogy egy piaci szereplőről
van szó, azonban fontos, hogy amennyiben van rá lehetőség, mindent meg kell tenni, hogy a települések lakóit hátrányosan érintő lépés ne történjen meg. Sikerült az elnök úrnak érdemi lépést tennie
a kérdésben?
Szabó Róbert
Ahogyan az akkori ülésen is elmondta, támogatja Dudás képviselő urat, de nincs jogköre a kérdésben. Az út megépítése a Magyar Közút kompetenciája, tudomása szerint erre hazai forrásból van
lehetőség. Egyetértett abban, hogy a takarékszövetkezetek bezárása komoly probléma, de privát
„cég”-ről van szó. Már 2017-ben is jelezte ezt a takarékszövetkezet vezetőjének, némi engedményt
sikerült kicsikarni, ennek köszönhetően van, ahol mobil takarékpont működik, van olyan település,
ahol megmaradt az automata. Sajnos közgyűlési elnökként az eszköztára véges az ügyben.
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Dudás Róbert
Nem azt kérte az elnök úrtól, hogy intézze el, hanem azt, hogy járjon közben és próbáljon megtenni
mindent a bezárások ellen. Az ATM-ek létesítése szinte lehetetlen a kistelepüléseken, mert a fenntartás éves költsége 3 millió forint. Felvette más pénzintézetekkel a kapcsolatot az automaták kihelyezése érdekében. Azt a választ kapta, csak akkor kerülhet rá sor, ha nagyvállalat vagy nagyvállalkozó van az adott településen, ami próbálja biztosítani a bank forgalmát, esetleg a települési önkormányzat is nála nyitja meg a számláját. Ez utóbbi rendkívül bonyolult és hosszadalmas folyamat.
Szabó Róbert
Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a legutóbbi elnöki jelentésben részletezetteket követően végzett fontosabb
elnöki intézkedésekről szóló tájékoztató tudomásulvétele mellett a közgyűlés 13 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
76/2018. (XII. 14.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Azonnal

Szabó Róbert
2. napirend
Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.)
önkormányzati rendelet módosítására
Az előterjesztésben a közgyűlés Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságában megüresedett külsős bizottsági hely betöltésére tett javaslatot Tóthné Szabó Anita, Mezőtárkány Község Önkormányzatának
polgármestere személyében. A javaslat a bizottság tagi létszámát nem érinti. Az érintett a napirend
nyilvános tárgyalásához hozzájárult.
Megkérdezte Tóthné Szabó Anitát, a jelölést elfogadja-e.
Tóthné Szabó Anita
A jelölést elfogadta.
Szabó Róbert
Az SZMSZ 82. §-a szerint a bizottságok tagjaira a közgyűlés bármely tagja javaslatot tehet. A külsős bizottsági helyre vonatkozóan más személyi javaslat nem érkezett. Az előterjesztés bizottsági
támogatottságát tartalmazza. A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
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Heves Megye Közgyűlésének
9/2018. (XII. 14.) 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 jogalkotói 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.) önkormányzati rendelet 8. melléklete „Állandó bizottságok” pontjának „2. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság (5 fő)” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 2. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság (5 fő)
Elnöke:
Alelnöke:
Tagjai:
Külső tagjai:

Dudás Róbert
Dr. Gondos István
Kovács Béla
Kontra Gyula
Tóthné Szabó Anita”

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője

Szabó Róbert
Felkérte Tóthné Szabó Anitát az eskütételre.
Tóthné Szabó Anita letette az esküt, az esküokmányt aláírta.
Szabó Róbert
Gratulált az újonnan megválasztott bizottsági tagnak.
Szabó Róbert
3. napirend
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntés meghozatalára
Elmondta, az előterjesztéssel érintett nem kérte, hogy a közgyűlés az előterjesztés kapcsán zárt ülést
tartson. A javaslatban rögzítésre került, hogy a jelenlegi ügyvezetői megbízatás és a munkaszerződés határozott időtartama hamarosan lejár. Javasolta, támogassák a jelenlegi ügyvezető, Göndör
János Tibor ismételt, határozott 5 éves időtartamra szóló ügyvezető igazgatói megbízását azzal,
hogy a kft. 2018. évet záró egyszerűsített éves beszámolójának pozitív eredménye esetén a vezető
állású munkavállaló munkabére az előterjesztés szerint emelésre kerüljön a kft. taggyűlése által. Az
előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza.
Faragó Tamás
Kifogásolta, hogy nem szerepelt az anyagban a béremelés indoklása.
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Szabó Róbert
Az emelést az élet- és a munkaerő-piaci körülmények indokolták. Hangsúlyozta, hogy a cég jól
prosperál, a főjegyző úrral egyetértve az ügyvezető munkájával elégedett. Ezt az elégedettséget általában a fizetésemeléssel szokták viszonozni, a jó munkavállalókat meg kell tartani. A kft. évről évre
egyre több pályázatban vesz részt, jól képzett szakmai csapat végzi a munkát.
Faragó Tamás
Kérte, hogy amennyiben a későbbiekben béremelésre kerül sor, az előterjesztésben szerepeljen a
részletesebb indoklás, pl. a kft. működése, a menedzselt projektek száma, azok képviselt értéke.
Szabó Róbert
Egyetértett az elhangzott javaslattal. Remélhetőleg a szóbeli kiegészítésében elhangzottak meggyőzték a képviselő urat, mert valós teljesítmény indokolja a béremelést.
Az előterjesztésről a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
77/2018. (XII. 14.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft. (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., cégjegyzékszáma: 10-09-029615, adószáma: 22128702-2-10) többségi tulajdonrésszel rendelkező alapító tagja támogatja a jelenlegi ügyvezető, Göndör János Tibor ismételt - a taggyűlés általi elfogadástól számított -, határozott 5 éves
időtartamra szóló ügyvezető igazgatói megbízását azzal, hogy a kft. 2018. évet záró egyszerűsített
éves beszámolójának pozitív eredménye esetén a vezető állású munkavállaló havi bruttó munkabére
- a jelenlegi munkaszerződésben rögzítetthez képest - 10%-kal emelésre kerüljön.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a fentiek értelmében az ügynökség taggyűlésének soron
következő ülésén a döntéshozatal során a Heves Megyei Önkormányzat képviseletében a vezető
tisztségviselői megbízatáshoz, valamint a munkaszerződés meghosszabbításához és a munkabér
emeléséhez kapcsolódó határozatot jelen előterjesztés szerinti tartalommal támogassa.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Értelem szerint

Szabó Róbert
4. napirend
Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2019. év I. félévi üléstervére és a 2019. év II. félévi ülésterv
tervezetére
A jóváhagyásra beterjesztett ülésterv a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választásának időpontjára is figyelemmel, a megyei önkormányzat feladat- és hatáskörét megállapító hatályos jogszabályokon alapul. Kérte, hogy az önkormányzat működéséhez hozzátartozó döntések meghozatala érdekében a határozatot melléklete szerinti tartalommal fogadják el a közgyűlés
2019. év I. félévi üléstervét és a 2019. év II. félévi ülésterv tervezetét. Az előterjesztés bizottsági
támogatottságát tartalmazza.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
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Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
78/2018. (XII. 14.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés - figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választásának időpontjára - a 2019. év I. félévi üléstervét és a 2019. év II. félévi ülésterv
tervezetét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Értelem szerint

Melléklet a 78/2018. (XII. 14.) közgyűlési határozathoz
Heves Megyei Közgyűlés 2019. év I. félévi ülésterve
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 2/2018. (I.26.) önkormányzati 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
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.
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6. Javaslat a Heves Megyei Klímabarát Díj adományozására
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 történő megállapítására
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.
8. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés Elnökének 2019. évi szabadságütemezésének elfogadásához
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, valamint a Jogi és Szervezési 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, valamint 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 tevékenységéről
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Szabó Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóságának igazgatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.
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5. Tájékoztató a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságának tevékenységéről
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Zay Ferenc, megyei igazgató, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.
6. Tájékoztató a „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című pályázat megvalósításának előrehaladásáról
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 (vagyonnyilatkozatok megtételéről)
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 önkormányzati rendelet módosítására
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 tevékenységéről 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, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság.
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14. Javaslat a Telekessy István területfejlesztési díj adományozására
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.
15. Felvilágosításkérések
16. Kérdések
17. 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 Kabinet vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.
2. Tájékoztató az Eger 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 tevékenységéről
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 Nemzeti Befektetési Ügynökség Heves megyét érintő 2018. évi tevékenységéről
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.
5. 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.
6. 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.
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7. 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.
8. 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.
9. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosítószámú „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” című pályázat megvalósításának előrehaladásáról
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.
10. Elnöki jelentés
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Jogi és Szervezési Osztály vezetője
11. 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.
12. 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.
13. Javaslat a megyei területrendezési terv módosítása egyeztetési változatának elfogadására
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Szabó László, Heves megye főépítésze, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága, valamint az
Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.
14. Javaslat a Heves Megyéért kitüntető díj adományozására
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.
15. Felvilágosításkérések
16. Kérdések
17. Bejelentések

12
Heves Megyei Közgyűlés 2019. év II. félévi ülésterv tervezete
KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2019. szeptember 27.
NAPIREND
1. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Heves megyében működő irodájának munkájáról
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. regionális igazgatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.
2. Tájékoztató Heves megye gazdasági helyzetéről
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő:
Dr. Bánhidy Péter, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke, valamint a
Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.
3. 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 Területrendezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.
4. Tájékoztató a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány tevékenységéről
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.
5. Tájékoztató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága szakmai tevékenységéről
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Lukács György, a Heves Megyei Adó- és Vámigazgatóság igazgatója, valamint a
Területfejlesztési és Területrendezési 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 2019. 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 2019. év I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.
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9. Javaslat a Dr. Jakab István Emlékgyűrű adományozására
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.
10.
11.
12.

Felvilágosításkérések
Kérdések
Bejelentések
ALAKULÓ ÜLÉS

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
rendelkezései alapján a megyei közgyűlés alakuló ülését a választást követő 15 napon belül a korelnök hívja össze és vezeti a megyei közgyűlés új elnökének szervezeti és működési szabályzat szerinti megválasztásának időpontjáig.
A megválasztott képviselők az alakuló ülésen esküt tesznek, és erről okmányt írnak alá.
Az Mötv. rendelkezéseinek értelmében a megyei közgyűlés elnökét a közgyűlés az Alaptörvény 33.
cikk (2) bekezdésére is figyelemmel saját tagjai közül, titkos szavazással, minősített többséggel
választja meg megbízatásának időtartamára.
A közgyűlés az elnök javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel az elnök helyettesítésére,
munkájának segítésére egy vagy több alelnököt választhat. A közgyűlés legalább egy alelnököt saját
tagjai közül választ meg.
Az Mötv. alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen a törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, megválasztja a bizottság vagy a bizottságok tagjait, alelnököt, alelnököket, dönt az illetményükről, tiszteletdíjukról.
KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2019. november 29.
NAPIREND
1. Tájékoztató a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő árvíz- és belvízvédelmi tevékenységéről
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Szilágyi Attila, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Igazgatója, valamint a
Területfejlesztési 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, valamint a
Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.
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3. Tájékoztató a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő árvíz- és belvízvédelmi tevékenységéről
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Lovas Attila, a Közép-Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója, valamint a Területfejlesztési 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 vezetője, valamint 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, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési
Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.
6. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosítószámú „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” című pályázat Szolgáltatási Út Térkép
dokumentumának elkészültéről
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.
7. Tájékoztató a „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című pályázat megvalósításának előrehaladásáról
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő:
Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.
8. Elnöki jelentés
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Jogi és Szervezési Osztály vezetője
9. 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.
10. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2019. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.
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11. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervére
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.
12. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzat 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 Ellenőrző Bizottság.
13. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának
2020. évi időbeni ütemezésére
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.
14. Felvilágosításkérések
15. Kérdések
16. Bejelentések
KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2019. december 13.
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 Kabinet 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 együttműködési program megvalósítása Heves megyében” című pályázat megvalósításának előrehaladásáról
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. Tájékoztató a megyei területrendezési terv hatályosulásának tapasztalatairól
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Szabó László, Heves megye főépítésze, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága.
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5. Elnöki jelentés
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Jogi és Szervezési Osztály vezetője
6. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet
megalkotásához (szükség esetén)
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő:
Pénzügyi Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.
7. 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.
8. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2020. év I. félévi üléstervére és a 2020. év II. félévi ülésterv tervezetére
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.
9. Javaslat Heves Megye Nagykövete cím adományozására
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.
10. Javaslat „Az Év Heves Megyei Sportolója” díj adományozására
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.
11. Javaslat a megyei területrendezési terv módosításának elfogadására
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Szabó László, Heves megye főépítésze, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága, valamint az
Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság.
12. Beszámoló a Europe Direct Tájékoztató Központ 2019. évi tevékenységéről és javaslat a
Europe Direct Tájékoztató Központ 2020. évi működtetésére vonatkozó szerződés megkötésére
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.
13. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Barta Viktor, Heves Megye Főjegyzője
Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok.
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14. Felvilágosításkérések
15. Kérdések
16. Bejelentések
KÖZMEGHALLGATÁS
Előkészítő:

Jogi és Szervezési Osztály vezetője

Szabó Róbert
5. napirend
Beszámoló a Europe Direct Tájékoztató Központ 2018. évi tevékenységéről és javaslat a
Europe Direct Tájékoztató Központ 2019. évi működtetésére vonatkozó szerződés
megkötésére, valamint a kohéziós politikáról szóló rendezvények szervezésére irányuló
pályázat benyújtására
Az előterjesztés a Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ 2018. évi munkájáról szóló
beszámolót, továbbá a központ 2019. évi működtetésére vonatkozó egyedi megállapodás megkötésére, valamint a kohéziós politikáról szóló rendezvények szervezésére irányuló pályázat benyújtására, és nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötésére irányuló javaslatot tartalmazza.
Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
79/2018. (XII. 14.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Beszámoló a Europe Direct Tájékoztató Központ
2018. évi tevékenységéről és javaslat a Europe Direct Tájékoztató Központ működtetése tárgyában
a 2019. évi működtetésére vonatkozó egyedi megállapodás megkötésére, valamint a kohéziós politikáról szóló rendezvények szervezésére irányuló pályázat benyújtására” vonatkozó javaslatot, ami
alapján az alábbiakról döntött:
1./ A közgyűlés a Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ 2018. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
2./ A közgyűlés jóváhagyja a Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ 2019. évi működtetésére vonatkozó egyedi megállapodás megkötését, valamint a kohéziós politikáról szóló rendezvények szervezésére irányuló pályázat benyújtását és nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés
megkötését. Ezen feladatok végrehajtására a Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza Heves megye
főjegyzőjét azzal, hogy a pályázatok kapcsán az esetleg szükséges további döntéseket meghozza, a
szükséges szerződéseket, okiratokat aláírja, a jognyilatkozatokat megtegye.
Felelős:
Határidő:
Tóth Csaba 9.23 perckor elhagyta a termet.

Dr. Barta Viktor,
Heves megye főjegyzője
Értelem szerint
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Szabó Róbert
6. napirend
Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény vonatkozó rendelkezése alapján a főjegyző
évente beszámol a közgyűlésnek a hivatal tevékenységéről. Az előterjesztés részletesen tartalmazza
a hivatal szervezeti egységei által 2018. évben végzett feladatokat. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
80/2018. (XII. 14.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés elfogadja Heves megye főjegyzőjének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésének f) pontja alapján a Heves
Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről előterjesztett beszámolóját.
Felelős:
Határidő:

Dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője
Azonnal

Szabó Róbert
7. napirend
Beszámoló a megyei területrendezési terv hatályosulásának 2015-2018. évi tapasztalatairól
A vonatkozó jogszabályok alapján a megyei főépítész folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési
eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást, négyévente összefoglaló jelentést
készít. Heves megye főépítésze a jogszabályok által meghatározott 2015-2018. közötti időszakra
vonatkozó tapasztalatairól az összefoglaló jelentés útján számol be a közgyűlés részére. A beszámolót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és közgyűlési elfogadásra
javasolta.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
81/2018. (XII. 14.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2015-2018. időszakra vonatkozó, a megyei területrendezési terv hatályosulásának tapasztalatait összefoglaló megyei főépítészi jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Értelem szerint
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Melléklet a 81/2018. (XII. 14.) közgyűlési határozathoz
Összefoglaló jelentés
a 2015-2018 időszakra vonatkozó,
a megyei területrendezési terv hatályosulásának tapasztalatairól
A megyei önkormányzatok területfejlesztéssel, vidékfejlesztéssel, területrendezéssel, valamint koordinációval kapcsolatos feladatait Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény határozzák meg. E törvényeknek megfelelően a megyei önkormányzatok feladata többek között az országos területrendezési terv előzetes véleményezése, a megye területére vagy térségére vonatkozó területrendezési terv elkészítése és elfogadása. A területrendezési és településrendezési tervek összehangolása érdekében a megyei önkormányzat együttműködik az érintett települési és szomszédos
megyei önkormányzatokkal. Véleményezés útján gondoskodik a településrendezési tervek megyei
területrendezési tervvel való összhangjáról. A megye arculatát befolyásoló, több települést érintő
táji, természeti és épített környezeti értékek védelmével kapcsolatban segíti a települési önkormányzatoknak az erre irányuló tevékenységét.
A megyei önkormányzat ez irányú munkáját a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.)
Kormányrendelet alapján a megyei főépítész készíti elő, aki folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló
jelentést készít a Közgyűlés részére. A korábbi összefoglaló jelentés a 2011-2014 közötti négyéves
időszakra készült. A 2011-2014 időszakra készített és elfogadott főépítészi beszámolóban megfogalmazásra került, hogy „a következő év és következő négyéves időszak legfontosabb feladatai a
megyei területrendezési terv felülvizsgálata, valamint a megye települési önkormányzatainak segítése az új településrendezési eszközeinek megalkotásában”. A jelentés megállapította, hogy várhatóan ezek a feladatok 2018 végéig érvényesek lesznek, és előrehaladásuk állapotáról az éves tájékoztatások fognak beszámolni.
Heves Megye Közgyűlése 2010. május 7-i ülésén rendelettel elfogadta Heves Megye Területrendezési Tervét, amely 2010. augusztus 1-én lépett hatályba. A megyei területrendezési terv felülvizsgálatának és módosításának elvégzésére jelentős befolyást gyakorolt az Országos Területrendezési
Terv (OTrT) 2013 végén elfogadott, és 2014. január 1. óta hatályos módosítása. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény, és e törvénynek az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIX. törvény hatályba léptető és vegyes
rendelkezései, azon belül a 31/A. § (1) bekezdése előírta, hogy a megyei területrendezési terveket
2015. december 31-ig összhangba kell hozni a hatályos OTrT törvénnyel. A 2015 évre előirányzott
feladatok között szerepelt a megyei területrendezési terv módosításának elvégzése. A költségek
kalkulálására informatív jellegű árajánlatok kerültek bekérésre. Azonban a törvényben meghatározott feladat teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet a megyei önkormányzatok nem tudták előteremteni. A probléma megoldása érdekében, már 2014-ben elkezdődött egy országos szintű tájékozódás, információ- és levélváltás a megyei önkormányzatok és a minisztériumok között. A minisztériumokkal folytatott többszöri levélváltás eredményeként végül, az építésügy átalakítását célzó
intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX.4.) kormányhatározat
rendezte a helyzetet. A kormányhatározat 1. melléklet 7.3. pontja szerint „2017. december 15-ig el
kell készíteni az ország, valamint a kiemelt térségek területrendezési tervét, és ezzel párhuzamosan
kell elkészíteni a megyei területrendezési tervek módosításait is”. A határozatpont célja, hogy „központi finanszírozással, közel egy időben kerüljön sor az egymásra épülő területrendezési tervek elkészítésére”. A kormányhatározattal összhangban a Miniszterelnökség kezdeményezte az OTrT
31/A. § (1) bekezdésben lévő kötelezettség határidejének 2017. december 31-re történő módosítását.
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A következő előrelépés 2016 év folyamán következett, amelyről akkor – az éves tájékoztatáson
kívül – egy részletes főépítészi tájékoztatás is készült a Közgyűlés számára. A főbb mérföldköveket
kiemelve, az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról
szóló 1567/2015. (IX.4.) kormányhatározat mentén kezdtek megvalósulni a Kormány törekvései.
Ennek megfelelően egyértelműsítésre került, hogy a megyei rendezési tervek elkészítése állami forrásból fog megvalósulni. A tervezés az Országos Területrendezési Terv kidolgozásával párhuzamosan fog megvalósulni, az OTrT 31/A. § (1) bekezdésében rögzített 2017. december 31-i időpontnak
megfelelően. A megyei tervek új, az eddiginél részletesebb, és ingyenesen hozzáférhető alaptérképen fognak készülni. Az új alaptérkép egyértelmű beazonosítást tesz majd lehetővé a megyei és a
települési szintű rendezési tervek között. A legfontosabb előrelépés pedig, hogy a megyei önkormányzatok lehetőséget kapnak sajátos megyei övezetek kialakítására. Ez a rendelkezés addigra már
beépült az OTrT-be, amely 2017 év folyamán vált hatályossá. A lehetőség jelentőségét növelte,
hogy a sajátos megyei övezetek igénye már az OTrT 2013-as belügyminisztériumi egyeztetésein is
fölmerült, de akkor a megyék még határozott elutasítást kaptak.
A megyei rendezési tervek tartalmáról, a tervhierarchiába való szerepéről, illetve a tervezési feladat végrehajtásának feltételeiről (finanszírozás, tervezői kapacitás, alaptérkép, adatszolgáltatás)
egyeztetések kezdődtek az érintett megyei szakemberek között. A megyei főépítészek rendszeres
szakmai összejövetelei felkeltették a jogalkotók figyelmét, így a MÖOSZ és más szakmai szervezetek mellett, a megyék szakemberei is fokozott részvétellel kerültek bevonásra az új jogszabályok
megalkotásának folyamatába. Az állami főépítészek mellett, a megyei főépítészek számára is külön
internetes egyeztetési felületet létesített a Miniszterelnökség. 2016 és 2017 folyamán különösen
intenzív szakmai találkozók és információcserék zajlottak a megyei főépítészek között. A megyei
főépítészi szakmai találkozók egyik áttörést jelentő összejövetele éppen Egerben került megrendezésre, a Heves Megyei Önkormányzat szervezésben 2016. november 11-én. A szakmai összejöveteleknek ez volt az első – és azóta is egyedüli – vidéki helyszíne. A rendezvényen minisztériumi
meghívottak is jelen voltak. 2017-ben pedig már alig volt olyan megyei főépítészi szakmai összejövetel, ahol nem történt személyes tájékoztatás a Miniszterelnökség illetékes szakemberei részéről.
A 2017-es év újabb változásokat és előrelépést hozott. A megyei területrendezési tervek kidolgozása országosan egy időben, új alaptérképi adatbázison, új adatszolgáltatási és véleményezési rendben fog megtörténni. A megyei területrendezési tervek elkészítésének és elfogadásának határideje
2018. december 31-re változott. A munka elvégzéséhez a Kormány pénzügyi támogatást nyújt minden megyei önkormányzat számára. A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága 2017. november 2-án általános tájékoztatást tartott a megyei önkormányzatok főépítészei
és pénzügyi szakemberei számára. Az egyeztetésen elhangzott, hogy minden megye legfeljebb 20
millió Ft támogatást igényelhet a feladat ellátásához, a Miniszterelnökséggel megkötött támogatási
szerződés alapján. A szerződéskötések véghatárideje 2017. december 31. volt. A támogatás igénylésével kapcsolatos dokumentum minták 2017. november 23.-án érkeztek meg az önkormányzat hivatalába. A Közgyűlés a 103/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozatában felhatalmazta az elnökét a „támogatási szerződés megkötésére”, továbbá a „megyei területrendezési terv elkészítéséhez és elfogadásához szükséges intézkedések” megtételére. A Miniszterelnökséggel kötött támogatási szerződés 2017. december 21-én került aláírásra.
A 2018-as év nagy reményekkel és sok feladattal indult. 2018. január 1-vel lépett hatályba a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Kormányrendelet módosítása, amely végre biztosította az ingyenes alaptérképek igénylésének lehetőségét. (A törvényi szabályozás már jóval korábban megtörtént, de végrehajtási rendelet híján, az
alaptérképek igénylésére ez még nem nyújtott lehetőséget.) Közgyűlési felhatalmazás alapján, az
alaptérképek megigénylése mellett megkezdődött a tervezői árajánlatok alapján történő – közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű – tervezőkiválasztási eljárás. A kiválasztáson nyertes tervezővel, a budapesti székhelyű CompArt Stúdió Kft-vel, 2018. február 6-án került aláírásra a tervezési
szerződés. (A tervezők már 2015-ben is részt vettek az informatív ajánlatkérési eljárásban.) A 2018.
január 4. keltezéssel megigényelt alaptérképek csak 2018. február végére érkeztek meg. Az alaptér-
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képek megállapodás keretében történő átadása 2018. március 7-én történt meg a tervező részére.
Nagy jelentőségű volt a 2018. március 14-én, a Miniszterelnökség által kezdeményezett, a Lechner
Tudásközpontban megtartott tájékoztatás és képzés. A tájékoztatás során szóban elhangzott, hogy
„az országos terv elfogadásának elmaradása miatt a megyei területrendezési tervek módosítását a
hatályos OTrT törvénnyel összhangban kell elkészíteni”. Ez a Miniszterelnökség részéről elhangzott tájékoztatás viszont teljesen ellenmondott a támogatási szerződés szakmai programjában, és a
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/B. § (3) bekezdésében
foglaltaknak, amely kimondja, hogy „a megye területrendezési tervének módosítását az ország és a
kiemelt térség területrendezési terve átfogó módosításának elfogadását követő egy éven belül kell
elfogadni”. Az ezt követő tájékozódás során sem sikerült az ellentmondást tisztázni, ezért 2018.
április 18-i keltezéssel egy elnöki levél került megküldésre Füleky Zsolt Helyettes Államtitkár Úr
részére. Az elnöki levélben javaslatot tettünk „a teljesítési határidő módosítására, a törvényi előírásban meghatározott határidő biztosításával”.
Mivel a megkötött tervezési szerződés a támogatási szerződés szakmai programjának és a törvényi előírásnak megfelelően rögzítette a tervezési feladatot, és az országos terv továbbra sem került
elfogadásra, 2018. május 15-én a tervező akadályoztatást jelentett be. Ezt követően – 2018. május
23-án – érkezett meg Füleky Zsolt első válaszlevele az általunk felvetett problémára. Ebben már az
új törvény elfogadásának megvárására kaptunk bíztatást, kihasználva a rendelkezésre álló három
hónapos határidő hosszabbítási lehetőséget. A válaszlevél javasolja, hogy addig is csak az „előkészítő munkarészek elkészítése, valamint az egyedi megyei övezetekre vonatkozó javaslatok megtétele” történjen. A Helyettes Államtitkári levél másolatának megküldésével megtörtént a tervezői
akadályjelentés tudomásulvétele. 2018 nyarán megkezdődtek az államigazgatási- és érintett önkormányzati szervektől a hivatalos adatbeszerzések, amelyek folyamatosan továbbításra kerültek a
tervezők részére.
Fontos változást jelentett a 2018. április 18-i elnöki levélben kifejtett megyei javaslat miniszterelnökségi elfogadása. A 2018. július 11. keltezésű levelében Füleky Zsolt Helyettes Államtitkár a
következőkről tájékoztatta a megyei önkormányzatokat: „Annak érdekében, hogy a megyei területrendezési tervek az idén ősszel az Országgyűlés elé benyújtásra kerülő új területrendezési törvénnyel összhangban tudjanak elkészülni, a határidő módosítását kezdeményezzük a 2019. évre”. A
támogatási szerződés határidejének módosítása 2018. szeptember 24-én került aláírásra, amelyben a
teljesítési véghatáridő 2018. december 31-ről, 2019. december 31-re változott. A támogatási szerződés változásával a tervezési szerződés is módosításra került 2018. október 15-én. A módosítás
csak a határidőket érintette, amely egy nap különbséggel egy évvel tolta ki a korábbi teljesítéseket.
A fentiekben ismertetett okok alapján, a közgyűlési ütemtervben az idei évre tervezett, megyei
területrendezési tervvel kapcsolatos döntéshozások elmaradnak, és azonos ütemezésben a jövő évre
helyeződnek át. A megyei területrendezési terv elfogadásának várható időpontja 2019. decembere.
Kihirdetése és hatályba lépése 2020 legelején várható.
2017. augusztusában elkészült az új Országos Területrendezési Terv egyeztetési anyaga, amelyre
2017. szeptember 18-ig lehetett a véleményeket megküldeni. Ezt a tervanyagot akkor a kormány
még nem tárgyalta, ezért azt még nem lehetett a kormány álláspontjának tekinteni. A megyei vélemény kialakítására a szoros határidő miatt – a hatályos SzMSz-nek megfelelően – a Heves Megyei
Közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága számára készült és került megküldésre előterjesztés. A megyék által felvetett javaslatokra 2018. október 5-én érkezett részletes, húsz
pontba szedett miniszterelnökségi válaszlevél. A válaszlevélből kiderült, hogy megyénk és a többi
megye által tett javaslatok megfontolásra kerültek, és ígéret született azok beépítésére.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Kormányrendelet záró rendelkezése a hatályos településrendezési eszközök 2018. december 31ig történő felülvizsgálatát írja elő a települési önkormányzatok számára. Ennek teljesítésére 2015
folyamán öt település (Terpes, Ostoros, Andornaktálya, Recsk, Egerszalók), 2016 év folyamán to-
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vábbi hat település (Noszvaj, Verpelét, Kisnána, Petőfibánya, Mátraderecske, Csány), 2017 évben
újabb nyolc település (Visznek, Nagyréde, Hatvan, Erdőtelek, Halmajugra, Ecséd, Hort, Lőrinci), az
idei évben pedig további hét település (Demjén, Kál, Füzesabony, Heves, Gyöngyössolymos, Apc,
Gyöngyöshalász), kezdte meg településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát. Gyöngyös és Eger
2015 óta folyamatosan végzi a településrendezési eszközök felülvizsgálatát.
Az idei évben Kaposváron megrendezett Országos Főépítészi Konferencián a Miniszterelnökség
képviselői bejelentették, hogy a településrendezési eszközök kötelező felülvizsgálatára vonatkozó
2018. december 31-i határidő módosításra fog kerülni. A változás célja, hogy a települések minél
szélesebb körben az új országos és megyei terveknek megfelelően végezzék el településrendezési
eszközeik felülvizsgálatát. Ennek megfelelően, a 2019. december 31-re történő határidőváltozás,
még nem tekinthető véglegesnek. A végleges határidő az országos és megyei tervek hatálybalépéséhez fog majd igazodni.
A megye illetékességi területén működő önkormányzatok, a településszerkezeti terveik változását eredményező módosítási és felülvizsgálati szándékaikkal rendben megkeresik önkormányzatunkat. A tájékoztatás nyújtását és a véleményezési feladatot, a jogszabályok alapján, a megyei önkormányzat nevében a megyei főépítész végzi. Általános tapasztalat, hogy a megye területén magas
színvonalú településrendezési tervek készülnek. A tervezők rendre elkészítik a magasabb szintű
jogszabályoknak – többek között a megyei területrendezési tervnek – való megfelelést igazoló
munkarészeket. A véleményezések során nem lehetett találkozni olyan tervjavaslattal, amely ellentétben lett volna a megyei területrendezési tervvel, illetve ahol az eltérések nem kerültek volna előzetesen leegyeztetésre az illetékes államigazgatási szervekkel. A megyei főépítészi hatáskörbe utalt
véleményezések során, a jogszabály által előírt (esetenként: 8, 15, 21 és 30 napos) határidők mindig
betartásra kerültek. A kifogást nem emelő vélemények esetén a jogszabály megengedi a jogszerű
hallgatással történő véleménynyilvánítást. Az elmúlt négyéves időszakban, ez a lehetőség csak a
lehető legritkább esetben került alkalmazásra.
A MÖOSZ és a Belügyminisztérium által 2017 tavaszán rendezett országos szakmai konferenciasorozat fő tematikája „a megyei önkormányzatok szerepének vizsgálata a központi közigazgatás és a
települési önkormányzatok közötti együttműködésben”. A megyei főépítésznek alkalma nyílt a konferencia egyik előadójaként beszámolni a megyei főépítészi munkával kapcsolatban a megyében
alkalmazott sajátosságokról, az ezzel kapcsolatos jó tapasztalatokról. A jellemzően aprófalvas megyék főépítészei részéről egyre nagyobb érdeklődés tapasztalható a megyénkben kialakult főépítészi
munka eredményei iránt. A megyei önkormányzatok szerepének erősítése továbbra is fontos feladat. A megyei szerepkörök erősítésének egyik területe lehet, hogy a településképi arculati kézikönyvek, a településképi rendeletek, valamint a 2019. december 31.-e után is használható településrendezési eszközök megalkotásában akadályozott települési önkormányzatok nem maradhatnak
ellátatlanok. A szubszidiaritás elvének alkalmazásával a feladatellátás következő szintjének a megyei önkormányzati szintnek kell lennie. Ez jelentősen megerősítené a megyei önkormányzatok
szerepét és szorosabbra kötné az önkormányzatok közötti együttműködést. Ténylegesen erősödni
tudna a megyei önkormányzatok koordinációs szerepköre.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Tervtanácsának üléseire 2009 óta kap meghívást a megyei
főépítész. Ez a meghívás korábban csak tanácskozási jogot jelentett, azonban 2011 óta rendes tervtanácsi tagsággá változott. Ez a tervtanácsi tagság 2016-ban meghosszabbításra került. A városi
tervtanács munkája 2013 eleje óta kibővült a településképi vélemények előkészítésével. Eger Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeletének 2017-es elfogadása és 2018-ban
történt hatályba lépése további változást hozott a tervtanács munkájában. A megyei főépítész tervtanácsi munkára való meghívása a 2015-2018 közötti négyéves időszakban is tovább folytatódott.
Ebben az időszakban gyakoribbá váltak a tervbírálatra való felkérések.
A 2011-2014 közötti négyéves időszak lezárásakor meghatározott, a következő négy évre vonatkozó feladatok szinte semmit sem változtak. A 2015-2018 időszakot követő legfontosabb feladatok

23
továbbra is a megyei területrendezési terv módosítása, valamint a megye települési önkormányzatainak segítése új településrendezési eszközeinek megalkotásában. Ami viszont jelentősen változott,
az a feladat ellátását szolgáló jogszabályi és anyagi eszközrendszer, továbbá a megyei önkormányzatok szerepének keresésében elért eredmények. Az elkövetkező időszakban erősödnie kell az önkormányzatok közötti, valamint az önkormányzatok, államigazgatási és más szakmai szervek közötti együttműködésnek. Célkitűzés, hogy megyei szintű „szakmai műhelyek” jöjjenek létre, és tovább
erősödjön a szubszidiaritás elvén alapuló megyei szerepvállalás.
Eger, 2018. december 4.
Szabó László
megyei főépítész
Szabó Róbert
8. napirend
Tájékoztató a Heves Megyei Integrált Területi Program (ITP) előrehaladásáról
Az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatja a közgyűlést a program végrehajtásával kapcsolatban eddig elvégzett feladatokról. A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette.
Faragó Tamás
Örült annak, hogy a közgyűlés foglalkozik a forráshiány kérdésével. Sajnos ez a TOP-os pályázatoknál igencsak meghatározó a jövőben, hiszen a 100%-os támogatottságból egyes önkormányzatoknál ebből csak 70%-os támogatottság lesz. Lehet tudni, kb. mennyi az a rész, ami visszaadásra
kerül a finanszírozási hiány miatt? Nem biztos, hogy mindegyik pályázatnál tudják biztosítani a
többletköltségeket, ez nagy problémákat okoz majd. A helyi képviselők dönthetnek úgy, hogy vagy
hozzátesznek pénzt, vagy „elengedik” a pályázatot. Egy vidéki kisfaluban egy komolyabb pályázatnál nem biztos, hogy hozzá tudják tenni a 30%-ot.
Szabó Róbert
Elmondta, az adatokról pontos információ nem áll rendelkezésre. Amelyik projektre rálátása van a
megyei önkormányzatnak, vagy amelyek vonatkozásában a Magyar Államkincstárral tartja a kapcsolatot, ott látható, mely projektek azok, amelyeknél esetleg ez felmerülhet. Nehézség, hogy az
érintett település valószínűleg az utolsó pillanatig várni fog a döntéshozatallal, mivel, ha visszaadja
a projektet, akkor az addig elszámolt költségeket vissza kell fizetnie. Ez egy 200-300 millió forintos
projektnél komoly összeget jelenthet. Döntenie kell, hogy saját forrásból tegyen még hozzá pénzt
vagy visszaadja, de akkor elveszíti az eddig belefektetett összeget. Úgy vélte, a legtöbb település azt
a megoldást választja, hogy próbál plusz forrást tenni a projekthez, pályázik vagy próbál az irányító
hatósághoz fordulni. Bizonyára lesz néhány olyan kisebb, néhány tízmilliós értékű projekt a megyében, amely nem valósul meg az említettek miatt.
Faragó Tamás
Kérte, januárban vagy februárban kerüljön a képviselők elé egy olyan anyag, amiből megtudható,
hogy kb. hogy állnak a projektek. Tudják a települések vállalni a finanszírozást, hogyan áll a költségvetésük? Így a nehézségekkel küzdő kistelepülések érezhetnék, hogy a közgyűlés foglalkozik a
témával és próbál megoldást találni, másrészt a képviselők is tájékozódhatnának.
Szabó Róbert
Ismét hangsúlyozta, hogy nagyon nehéz egy ilyen listát elkészíteni. A közgyűlés addig van kapcsolatba a pályázóval, amíg a pályázatok döntéshozatalában részt vesz. A támogatási szerződés aláírása
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után a megyei önkormányzat feladata véget ér. Kivéve akkor, ha a megyei önkormányzat által tulajdonolt cég végzi a projektmenedzsmenti tevékenységet, mert akkor van szakmai rálátás a projektekre. Ez azonban csak a pályázatok kb. negyedére igaz. Talán az államkincstárnak, mint közreműködő
szervezetnek állhat rendelkezésére ilyen adatbázis, de nem tudható, hogy a megyei önkormányzat
rendelkezésére bocsáthatja-e az adatokat, ugyanis ez a település saját ügye. Ha a megyei önkormányzat megkérdi, hogy be tudják fejezni a projektjüket vagy sem, bizonyára azt válaszolja a polgármester, hogy igen. Tehát ez a kérdésfeltétel sem hozza az elvárt eredményt. Látván a számokat,
sejtések lehetnek a megvalósítás szempontjából, de egzakt álláspont nincs.
Dr. Barta Viktor
Valóban igaz, hogy a megyei önkormányzatnak részletesebb rálátása azokra a projektekre van, ahol
valamelyik cége projektmenedzsmenti feladatokat lát el. Egyfajta mozgás van a projektek körül,
leginkább a műszaki tartalom vonatkozásában, ezért nem jelenthető ki egyik projektről sem, hogy
biztos visszaadásra kerül. Mind a megyei önkormányzat és a saját cégei, mind a közreműködő szervezetként résztvevő Magyar Államkincstár is a műszaki tartalom felülvizsgálatát folyamatosan
szorgalmazza ezeknél a pályázatoknál. Pályázni egy műszaki vázlattervvel lehetett. A műszaki tartalom megvalósítása és a bekerülési ár folyamatosan változhat. Sok település szembesült azzal, hogy
az eredeti elképzelése és az elkészült műszaki terv nem fér bele a rendelkezésre álló keretbe, de a
műszaki tervezői csapat lát lehetőséget arra, hogy áttervezést követően egy minimális műszaki tartalommódosítással beleférjenek a keretbe, vagy csupán kismértékű többlet forrásigény jelentkezik.
Az átterveztetés költségét a településnek saját erőből kell megoldania, de csak az átterveztetést követően lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként lehet majd látni, hogy a teljes projektbe és
forráskeretbe bele fog-e férni. Van egy-két olyan projekt, ahol látható, hogy az adott projektelgondolás koncepcionális hibája miatt adódik gond.
Dudás Róbert
Egyetértett Faragó képviselőtársával, aki kérte, hogy kerüljön egy részletes anyag a közgyűlés elé,
hiszen a képviselők által is megítélt forrásokról van szó. Nem tudható, hogy a visszajövő források
kapcsán lesz-e jogköre a közgyűlésnek. Azt a választ, hogy a megyei közgyűlésnek csak arra van
rálátása, amelyet ő menedzsel, nem fogadta el, mert az aláírt támogatói szerződések az államkincstárnál vannak, ugyanakkor a kincstár a Széchenyi Programirodával ellenőrzi a projekteket. Megnézik, hogy megvalósultak, előkészületi stádiumban vannak, vagy hozzá sem fognak, mert nem tudják
megvalósítani, azért, hogy egy-egy település ne „üljön” a megítélt összegen. Bekövetkezik ez azért,
mert 3-4 éven keresztül nem történt semmi, egyszerre zúdítottak mindent a piacra úgy, hogy nincs
kivitelező, illetve az alapanyagokra is fél évet vagy évet kell várni. Szerinte fel kellene venni a Magyar Államkincstárral a kapcsolatot, hogy Heves megyében a megítélt negyven egynéhány milliárd
forintból mennyi került befejezésre, mert erről tudnak, és mennyi van előkészületi fázisban. Kérte
az elnök urat, hogy vegye fel az államkincstárral és a Széchenyi Programirodával a kapcsolatot,
valamint számoljon be a következő elnöki jelentésben a megtett lépésekről.
Szabó Róbert
A visszahulló forrásokkal kapcsolatos döntések tekintetében még várni kell arra, hogy kiderüljön,
mekkora összegről van szó. Azt is látni kell, hogy emellett ráemelések is vannak, a kettőt valahol
majd balanszírozni kell. Úgy gondolta, ha tetemesebb visszahulló forrás lesz, újabb kiírásokat kell
végrehajtani, vagy a meglévőket újra megnyitni, akkor ezekről a közgyűlés dönt majd. Kérte a főjegyző urat, hogy a következő közgyűlés ülésére ismét készüljön egy, a TOP-pal kapcsolatos tájékoztató. Hangsúlyozta, a legnagyobb igyekezet ellenére is nehéz egzakt információhoz jutni. A
megkérdezett polgármester, ha még küzd, bizonyára azt fogja válaszolni, hogy igen, megvalósul a
projekt. A Magyar Államkincstár eszközrendszere is véges. Megköttetett egy támogatási szerződés,
amelyben szerepel, hogy a felek mit vállalnak. Mindaddig, amíg a település a vállalásait prezentálja,
vagy a szerződésnek és a lebonyolítási rendszernek megfelelően tud haladékot kérni a megvalósításra, nem jelenthető ki a projektről, hogy nem valósul meg. Legfeljebb kategóriákba lehetne sorolni a
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pályázatokat, mint pl. biztos, hogy rendben van, kicsit veszélyes, nagyon veszélyes. Ebből viszont
nem mondható meg, hogy kb. egy év múlva mire lehet számítani. A tájékoztató elkészítése érdekében a hivatal felveszi a kapcsolatot az államkincstárral, megpróbál egy megyei listát összeállítani,
amiből kiderül pl., hogy állnak a projektek a TOP-ban, mi az, ami megvalósult, átadásra került.
Faragó Tamás
Hangsúlyozta, ebben az esetben meg kell kérdezni a települést, hogyan látja, igényel-e plusz forrást
is. Talán ott kellene kezdeni, hogy az önkormányzati cégektől kellene egy olyan listát kérni, amelyben szerepel, mely projektek azok, amik nem és melyek, amik igényelnek többletforrást. A következő fázisban meg kell nézni, hogy tudja-e biztosítani az adott önkormányzat a forráshiányt. Azért
fontos ez, mert a polgármesterek megnyugodnának, hogy a közgyűlés tisztában van a problémával.
Emlékeztetett, 2016-ban egy felszólalásában már megkérdezte, ki lesz a felelős azért, ha az építőipar bizonyos részére zúdul 42 milliárd forint? Jelenleg ez 58 milliárd forint. Erős iparág, de megsínylette, sajnos a külföldön dolgozók miatt eléggé legyengült, nincs plusz felvevő ereje. Drágult a
végzett munka, mert nem tudja bevállalni a munkát és pl. egy százmilliós munkára azt mondja,
hogy megcsinálja százharminc millióért. Mivel az önkormányzatnak nincs más lehetősége, azt fogja
mondani, azért az összegért is megcsináltatja. Ezzel olyan szinten drágulnak meg a projektek, amit
nem tudnak a következő időszakban kifizetni az önkormányzatok. A polgármesterek tudják, ha az
uniós pénzeket meg akarják tartani, elvonást kell alkalmazni a nem kötelezően végzett feladatokból.
Hiába mondja a polgármester, hogy végigviszem a pályázatot, de vajon minek a kárára? Tehát amikor felmerül, hogy ki a felelős, sok esetben a megyei önkormányzatra mutogatnak, mert azt kérdik,
egy 2014-2020-as projekt miért kezdődik ’17. év végén vagy ’18. év elején. Leszögezte, ez nagy
hibája a rendszernek és ez okozta valahol a drágulást.
Szabó Róbert
Rámutatott, a megyei önkormányzat mindig a lehető leggyorsabban meghozta a döntéseket. Az önkormányzat cégei nem nyilatkozhatnak a megbízóik nevében, csak a települések önkormányzatait
lehet nyilatkoztatni. Ott pedig a már általa említett problémák merülnek fel. Egyetértett abban, hogy
folyamatosan figyelemmel kell kísérni a projekteket, függetlenül attól, hogy mi a megyei önkormányzat feladata és mi nem. Ha a végén valami nem jól sikerül, azt fogják mondani, hogy a megyei
önkormányzat ezt nem jól csinálta. Lehet magyarázni, hogy miért nem a Heves Megyei Önkormányzat hibája, de az lenne a legjobb, ha a TOP minél sikeresebben zajlana. Az uniós források felhasználásával összefüggésben a kormány hozott egy gazdaság- és fejlesztéspolitikai döntést, melynek célja, hogy a források minél nagyobb része lehívható és felhasználható legyen. A gazdaságban a
jelentős pályázati forrás megjelenése azt okozta, hogy az építőipar dúskál. Ha a vállalkozónak rengeteg lehetősége van, akkor drágábban vállalja a munkát. Emellett valós drágulás is mutatkozik, pl.
a bérek, anyagárak tekintetében. Örvendetes, hogy a kormány a ráemelésekkel igyekszik segíteni a
megvalósulásban. A megyei önkormányzat a hozzá fordulóknak a legjobb tudása szerint segít a
projektek megmentésében.
Dudás Róbert
Figyelmeztetett, hogy 2014-’20-as uniós pénzügyi ciklusról van szó, és ’18-ban kerülnek az önkormányzatokhoz, a civil szervezetekhez a források. Eltelt négy év, pár hónap alatt lett rázúdítva mind
a piaci szereplőkre, mind a felhasználókra az összes projekt. Bizonyára dúskálnak az építőiparban,
de azért, mert nincs építőipari vállalkozó, mert vagy elmentek külföldre, vagy az egy-két napja történt szavazásnak köszönhetően túlórázhatnak. Az önkormányzatoknak nincs lehetőségük, kevés a
piaci szereplő, aki lebonyolítsa a feladatokat, ennek pedig ismételten a lakosság látja a kárát, mert a
fontos projekteket, ami a lakosok mindennapi életét befolyásolja, nem tudják megvalósítani. Az a
baj, hogy a következő ciklusra nézve sem lehet sokkal jobbra számítani. Ezt a kijelentést arra alapozta, hogy egy adott megbeszélésen az államtitkár tájékoztatást adott az unióbéli helyzetről, a magyar külpolitika helyzetéről és arról, ami várható. Ahogy az államtitkár elmondta, nem feltétlen cél
2018-ban elfogadni az európai uniós költségvetést, sőt, nem fontos elfogadni, mert ha nem lett elfo-
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gadva december 5-ig, akkor a következő Európai Bizottság és Parlament fogja tárgyalni és elbírálni.
Már most kiszámolható, hogy kb. másfél, két év lesz a megítélés, majd ismét indul a tervezési időszak és 2026. végén zúdul mindez rá a piacra, amit 2027-ig el kell számolni. Véleménye szerint ez
kivitelezhetetlen, ez a fajta irány pedig rossz. Kérte az elnök és főjegyző urakat, próbáljanak meg
mindent megtenni azért, hogy legyen egy felmérés, egy adatbázis, melyről a következő ülésen lehetne tárgyalni, hátha lehet segíteni azoknak a településeknek, melyek valamilyen formában elakadtak.
Dr. Juhász Attila Simon
Nem vitatta, hogy vannak hiányosságok, hiszen az önkormányzatokhoz kerülő pénzek eléggé szűkössé váltak. Olyan érzése van, mintha a másik oldalról soha nem vettek volna még részt uniós projektekben. Kiemelte, hogy a 2007. előtti, a 2007-2014. közötti és a jelenlegi uniós ciklusban is
ugyanez volt a helyzet. Szerinte felelőtlen hozzáállás az, ha egy projekttervezésben nincs tartalék,
illetve olyan fajta felelősségvállalás a pályázó önkormányzat részéről, mely számol az adott tényezőkkel. Ez nem jelenti azt, hogy ezeknek a pénzeknek akkor is elégnek kell lenni, ha 10 vagy 15%os projekttartalékkal terveztek volna. Úgy vélte, sem a kormányzatra, sem a megyei önkormányzatra nem lehet rázúdítani ennek az ódiumát teljes egészében, hiszen minden projektnek a lehetőségek
és buktatók felmérésével kell nekiindulni, fel kell készülni arra, hogy esetleg forráshiány mutatkozik, arra, mi a következő lépés, illetve a projekteket úgy kell próbálni tervezni, hogy a beruházási
tartalék - erre a TOP ad lehetőséget - is figyelembe legyen véve. A felelősséget nem akarta sem
szétteríteni, sem vitatni nem akarta az elhangzottakat, de egyelőre még nem történt meg a projektek
visszaadása, illetve felelős tervezéssel a problémák jelentős része kiküszöbölhető, vagy kiküszöbölhetőek lettek volna.
Szabó Róbert
Több kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Szabó Róbert
9. napirend
Tájékoztató a Heves Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről
A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Értéktár Bizottság elkészítette a bizottság 2018. év II. féléves tevékenységéről szóló tájékoztatót. 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
10. napirend
Tájékoztató
az
EFOP-1.6.3-17-2017-00019
azonosítószámú
„Felzárkózás-politikai
együttműködési program megvalósítása Heves megyében” című pályázat megvalósításának
előrehaladásáról
Arra a körülményre is figyelemmel, hogy a közgyűlés a júniusi ülésen már megismerhette a tárgyi
projekt addigi előrehaladását, az előterjesztésben rögzítettek szerint tájékoztatta a közgyűlést - a
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hivatkozott projekt keretében - az első lezárt mérföldkő után megvalósított tevékenységekről. 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
11. napirend
Javaslat a Heves Megye Nagykövete cím adományozására
A Heves Megye Nagykövete cím adományozására vonatkozó előterjesztés megtárgyalását az
SZMSZ 23. § (1) bekezdésnek megfelelően zárt ülés keretében tárgyalja a közgyűlés. A zárt ülést
követően közmeghallgatásra kerül sor.
A zárt ülés elrendelését megelőzően megkérdezte a képviselőket, a tárgyalt napirenden kívül kérdésük, bejelentésük van-e.
II.

Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §)

III. Kérdések (SZMSZ 62. §)
IV. Bejelentések (SZMSZ 63. §)
Dudás Róbert
A Jobbik frakció nevében elmondta, hogy felháborítónak tartják és elítélik a december 12-i szavazás eredményét. Ezek szerint Európában most már kiugróan a legmagasabb lehetőséget biztosítják a
munkavállalóknak a túlórázásra. A jogalkotók azt mondják, nem kötelező elfogadni a túlóra kérését.
Valóban, csak akkor másnap nem lesz munkahelye a munkavállalónak. Kiemelte, Németországban
28 órásra csökkentették a munkahetet, a túlórakeret hozzászámolásával Magyarországon 6 naposra
nőtt. Remélhetőleg békés keretek közt zajlik le minden, ami Magyarország előtt áll, a szakszervezetekkel pedig elindul egy érdemi konzultáció annak érdekében, hogy ne zsigereljék tovább a magyar
munkavállalókat.
Szabó Róbert
Szintén felháborodott a december 12-én történtek miatt, de más okból. Elmondta, hogy gyermekkora óta nagy becsben tartja az Országházat és a Parlamentet. Szégyen szerinte, ami ott történt. Egy
törvénnyel lehet egyet nem érteni, de a Parlament előtti történések ebbe az egyet nem értésbe nem
férnek bele. Nem politikusként, hanem magyar emberként szégyellte azt a viselkedést. Lehet vitatkozni egy törvénytervezetről. Ha valaki ma Magyarországon szeretne többet dolgozni, hogy több
pénzt keressen a családjának, az az ő döntése, miért ne tehetné meg?
Dr. Tóth József
A médiában hallotta azt a bejelentést, hogy Németországban akár 500 órára is lehet kötelezni a
munkavállalót munkavégzésre. Nem értett egyet Dudás képviselő úr azon kijelentésével, miszerint,
ha nem fogadja el a dolgozó a munkát, másnaptól nem mehet dolgozni, a vállalkozások foggalkörömmel ragaszkodnak a munkavállalókhoz, hiszen munkaerőhiány van. Kérte Dudás képviselő
urat, hogy mondja meg a párttársainak, a Parlamentben lévő ellenzékieknek, hogy jöjjenek el és
tanuljanak politikai kultúrát a közgyűlés Jobbikos képviselőitől.
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Szabó Róbert
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a zárt ülésen a közgyűlés tagjai,
a főjegyző, az aljegyző, továbbá a hivatal előterjesztéssel érintett ügyintézői, az érintett és a szakértő vesz részt.
Zárt ülést rendelt el.
A külön jegyzőkönyve foglalt zárt ülést követően a közgyűlés nyílt ülés keretében folytatta munkáját.
VI. Közmeghallgatás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 54. §-a és az SZMSZ 24. §-a alapján a
közgyűlés évente legalább egyszer, előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart, amelyen a
helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és
javaslatokat tehetnek.
A hozzászólói ív szerint a közmeghallgatásra nem jelentkezett senki.
Megköszönte a közgyűlés tagjainak, a bizottságok nem képviselő tagjainak és a hivatalnak az éves
munkát. Minden jelenlévőnek békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánt.
A közgyűlés ülését bezárta.
A közgyűlés ülését követően a Dr. Jakab István Emlékgyűrű átadására került sor.
K. m. f.
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