
 

 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2019. október 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés alakuló üléséről 

 

Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme 

  Eger, Kossuth Lajos utca 9. 

 

Jelen voltak:   Csik Balázs, Dudás Róbert, Faragó Tamás,  Hegedűs János József, Dr. Juhász Attila 

Simon, Kárpáti István Gergely, Kómár József László, Kovács Béla, Nagy Csaba, 

Rozmán Éva, Szabó Róbert, Tóth Csaba, Tuza Gábor, Varga János, Dr. Végh Attila 

közgyűlési tagok, Dr. Barta Viktor főjegyző, Dr. Kovács  Csaba aljegyző, valamint 

a jelenléti íven feltüntetett meghívottak 

 

Hegedüs János József korelnök 

Köszöntötte a Heves Megyei Közgyűlés 2019. október 13. napján megválasztott tagjait és a meghí-

vott vendégeket. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

törvény 43. §-a és a közgyűlés és szervei hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának 18. §-a 

értelmében az ülést a legidősebb közgyűlési tag, mint korelnök vezeti a közgyűlés elnökének meg-

választásáig.  

 

Kérte, hallgassák meg a Himnuszt.  

 

HIMNUSZ 

 

Hegedüs János József korelnök 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

Tájékoztató a 2019. évi helyi önkormányzati választások megyei listás eredményéről 

A Heves Megyei Közgyűlési tagok megbízólevelének átadása 

A Heves Megyei Közgyűlési tagok eskütétele 

 

Felkérte a Heves Megyei Területi Választási Bizottság elnökét, Révész Tamás urat, adjon tájékozta-

tást a 2019. évi helyhatósági választások Heves megyei eredményéről és adja át a megbízóleveleket.  

 

Révész Tamás 

Beszámolt arról, hogy Magyarország köztársasági elnöke által 2019. október 13. napjára kitűzött 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása törvényes keretek között zajlott le. A 

választási szervek időben megalakultak, a jelölőszervezeti delegálások a választási bizottságokba 

megtörténtek, a delegáltak aktív tevékenysége biztosította a választási szervek működőképességét, 

működésük nyilvánosságát. 

 

A Heves Megyei Területi Választási Bizottság közgyűlés által megválasztott tagjain kívül a Fidesz -

Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös jelölőszervezetek, valamint a 

Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, a Mo-

mentum Mozgalom és a Mindenki Magyarországa Mozgalom közös jelölőszervezetek által delegált 

tagokkal kibővülve látta el a hatáskörébe tartozó feladatokat. A TVB nyilvántartásba vette a jelölő-

szervezeteket, kisorsolta a megyei listák sorrendjét, jóváhagyta a megyei listás szavazólap adattar-

talmát, megállapította a megyei listás választás eredményét, döntést hozott a helyi választási bizott-

ságok határozata ellen benyújtott fellebbezések vonatkozásában és elbírálta elsőfokon a hatáskörébe 

tartozó ügyeket. A területi választási bizottság minden alkalommal biztosította saját határozatképes-
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ségét. A TVB 19 alkalommal ülésezett és összesen 107 döntést hozott. Munkáját szakszerűen és 

eredményesen segítette a területi választási iroda azzal, hogy gondoskodott az ülések összehívásá-

ról, a döntések előkészítéséről és nyilvánosságra hozataláról. Szakmai értekezleteket szervezett a 

helyi választási irodák vezetői és tagjai részére a választások zökkenőmentes lebonyolítása érdeké-

ben, gondoskodott a Nemzeti Választási Iroda által közzétett választási segédanyagok helyi válasz-

tási irodák részére történő továbbításáról. A Heves Megyei Kormányhivatal és a Heves Megyei Ön-

kormányzati Hivatal szoros szakmai és informatikai együttműködése garantálta a választások törvé-

nyes keretek közötti megtartását. 

 

A Heves Megyei Közgyűlés tagjainak választásán a névjegyzékbe vett választásra jogosult válasz-

tópolgárok száma 200.445 fő volt. A megyei önkormányzati választásokon 104.723 fő vett részt. A 

megyében 121 településen, összesen 318 szavazókörben került sor települési önkormányzati válasz-

tás lebonyolítására. Eger Megyei Jogú Város választópolgárai kivételével a többi megyei település 

választópolgárai a megyei közgyűlés tagjaira is szavazhattak a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 

és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölőszervezetek által állított közös, valamint a Demokratikus 

Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, a Momentum Mozgalom 

és a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelölőszervezetek által állított közös megyei listákra. 

 

A Területi Választási Bizottság 2019. október 14. napján az 58/2019. (X. 14.) határozatával jóvá-

hagyta és megállapította a Heves megyei listás választás eredményét, amely ellen jogorvoslat nem 

érkezett, így az 2019. október 17-én 16.00 órakor jogerőssé vált.  A megyei önkormányzati képvise-

lők választásának eredményéről szóló határozat szerint a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a 

Kereszténydemokrata Néppárt közös megyei listára leadott szavazatok száma 60.417, a Demokrati-

kus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, a Momentum Moz-

galom, és a Mindenki Magyarországa Mozgalom közös megyei listájára leadott szavazatok száma 

39.564 volt. Ennek alapján a Fidesz-KDNP 9 mandátumot szerzett a Heves Megyei Közgyűlésben 

Dr. Juhász Attila Simon, Tóth Csaba, Szabó Róbert, Csik Balázs, Kovács Béla, Tuza Gábor, Szepe-

si Ádám, Kómár József László és Rozmán Éva személyében. Szepesi Ádám, Heves megyei köz-

gyűlési képviselői mandátumot szerzett jelölt a 2019. október 18. napján kelt, a Heves Megyei Te-

rületi Választási Bizottsághoz ugyanezen a napon benyújtott írásbeli nyilatkozatával a megszerzett 

mandátumról lemondott. A Fidesz-KDNP, mint közös megyei listát állító jelelölő szervezetek a 

választási eljárásról szóló törvény, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásáról szóló törvény szerinti 30 napos határidőn belül írásban bejelentették, hogy a helyi ön-

kormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a TVB által a 23/2019. (VIII. 28.) 

számú határozattal nyilvántartásba vett 35 fős közös Heves megyei listáján a 10. sorszám alatt sze-

replő Nagy Csabát jelölik a megüresedett képviselői helyre. A TVB Nagy Csaba mandátumát a 

68/2019. (X. 24.) számú határozatával igazolta, így a Heves Megyei Közgyűlés alakuló ülésén ré-

szére a képviselői megbízólevél kiadásának és az eskü letételének törvényes akadálya nincs. 

 

A DK - Jobbik - MSZP - Momentum - Mindenki Magyarországa jelölőszervezetek közös megyei 

listán 6 mandátumot szereztek Hegedüs János József, Dudás Róbert, Dr. Végh Attila, Kárpáti István 

Gergely, Varga János és Faragó Tamás személyében. 

 

Gratulált a megválasztott képviselőknek, munkájukhoz sok sikert és Heves megye további fejlődé-

sét eredményező képviselői munkát kívánt. 

 

Kérte a megyei közgyűlés tagjait, vegyék át a megbízóleveleket és tegyék le az esküt. 

 

Révész Tamás TVB elnök átadta a megbízóleveleket, majd előmondására a közgyűlés tagjai letették 

az esküt és aláírták az esküokmányt.  
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Hegedüs János József korelnök 

Köszöntötte a Heves Megyei Közgyűlés alakuló ülésén Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott urat, 

ezt követően átadta a szót.  

 

Dr. Pajtók Gábor 

Köszöntötte a jelenlévőket, majd a következőket mondta: „A megyei önkormányzatok munkája a 

területi önkormányzás területén 2011 óta a területfejlesztés, vidékfejlesztés, továbbá a területren-

dezési és koordinációs feladatok ellátásához kapcsolódik. Eger Megyei Jogú Város közreműködé-

sével a 2013-ban megalkotott és 2030-ig szóló, hosszú távú megyei gazdaságfejlesztési koncepció 

kapcsolódott az Európai Unió 2014-2020 közötti programciklusa területi alapú, a megye területén 

megvalósítandó fejlesztéseihez. Megítélésem szerint a fejlesztések révén teljesült az a megyei 

önkormányzati célkitűzés, amely a megye lakossága életminősége javítására vonatkozott. A terü-

leti operatív programok, a Magyar Falu program révén - tehát uniós és hazai forrásból - számtalan 

olyan fejlesztés valósult és valósul meg, amelyek segítik a vidéki településeken élőket a közszol-

gáltatásokhoz való hozzájutásban, s közvetlenül is kedvezően hatnak a helyi közösségekre, szol-

gálják a helyben való maradást. Bizton mondhatom, jobb helyzetből folytathatják elődeik munká-

ját, mint akik 2010-ben, vagy akár 2014-ben kezdték meg a megyei közgyűlésben munkájukat, s 

szolgálták a megye településeit, annak lakosságát. Az elmúlt öt évben az országos átlagot jelentő-

sen meghaladta megyénkben az ipar teljesítménye, miként a beruházások volumene is. A munka-

nélküliségi ráta a megyében az országos átlag alatt van, nem éri el a 3%-ot, a keresetek az utóbbi 

három évben dinamikusan nőttek, nem is említve a turisztikai mutatók javulását. A körünkben 

lévő Ipari és Kereskedelmi Kamara megyei elnökétől tudom, hogy 2022-re Heves megye az első 

öt megye között lesz, akik az ország GDP-jéhez a legtöbbel járulnak hozzá. Tisztelt Képviselő 

Asszony, Képviselő Urak! Nagy kincs a választók bizalma, kérem szolgálják meg azt az elkövet-

kező 5 éves ciklusban! Magam és kollégáim nevében biztosíthatom Önöket, hogy a közösségi 

célok elérése érdekében munkájukat, mint eddig is tettük és tesszük a jövőben is, a Kormányhiva-

tal segíteni fogja. Végezetül engedjenek meg néhány intelmet: Munkájukat hassa át mindenkor a 

felelősségérzet, vezérelje Önöket a szeretet és a türelem, tanácskozásaik legyenek megfontoltak, 

legyenek hűséges, önzetlen és áldozatos munkásai a megye és a nemzet érdekeinek, hogy öt év 

múltán büszkék lehessenek teljesítményükre! Kívánok Önöknek a következő évekre is az elmúlt 

ciklusban tapasztaltakhoz hasonló sikereket, felelősségteljes munkájukhoz jó egészséget.” 

 

Hegedüs János József korelnök 

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Heves Megyei Közgyűlés 15 tagja közül 15 képviselő 

jelen van, az ülés határozatképes. A megyei közgyűlés ülését megnyitotta.  

 

Nagy Csaba 

Az SZMSZ-ben adott lehetőséggel élve bejelentette a Fidesz-KDNP képviselőcsoport megalakulá-

sát, melynek vezető tisztségét saját maga tölti be, a frakció tagjai pedig Dr. Juhász Attila Simon, 

Tóth Csaba, Szabó Róbert, Csik Balázs, Kovács Béla, Tuza Gábor, Kómár József László és Roz-

mán Éva.  

 

Hegedüs János József korelnök 

Javasolta, hogy a közgyűlés a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg.  

 

Kérte, szavazzanak a napirendről. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozta: 
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42/2019. (X. 28.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2019. október 28-i alakuló ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

elfogadta: 

 

NAPIREND 

 

1.      Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés elnökének megválasztására, díjazásának megállapítására 

A Heves Megyei Közgyűlés elnökének eskütétele 

Előadó:         Hegedüs János József 

                      Heves Megyei Közgyűlés korelnöke 

                      HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG  

 

2.      Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés alelnökeinek megválasztására, díjazásának megállapításá-

ra 

A Heves Megyei Közgyűlés alelnökeinek eskütétele 

Előterjesztő:   Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

                       HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG  

 

3.      Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés állandó és ideiglenes bizottságainak megválasztására 

A Heves Megyei Közgyűlés bizottságai tagjainak eskütétele 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

                             HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG  

  

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

15.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő:  Heves Megye Közgyűlés elnöke 

                 RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 

 

Hegedüs János József korelnök 

 

1. napirend 

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés elnökének megválasztására, díjazásának megállapítására 

A Heves Megyei Közgyűlés elnökének eskütétele 

 

Az SZMSZ értelmében a közgyűlés alakuló ülésén a hatáskörébe tartozó választások, titkos szava-

zások lebonyolítására háromtagú szavazatszámláló bizottságot választ, mely elnökből és két tagból 

áll. A bizottság megbízatása az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság megválasztásáig tart. Az előze-

tes egyeztetések eredményeképp a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Nagy Csaba urat, tagjai-

nak Kovács Béla urat és Faragó Tamás urat javasolta megválasztani. 

 

Megkérdezte, van-e más javaslat.  

 

Más javaslat nem érkezett. 

 

Megkérdezte a Szavazatszámláló Bizottságba javasolt személyeket, hogy a jelölést elfogadják-e, 

illetőleg a nyílt ülés keretében történő megválasztásukhoz hozzájárulnak-e. 

 

Nagy Csaba 

A jelölést elfogadta, hozzájárult a nyílt ülés keretében történő megválasztáshoz. 

 

Kovács Béla 

A jelölést elfogadta, hozzájárult a nyílt ülés keretében történő megválasztáshoz. 
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Faragó Tamás 

A jelölést elfogadta, hozzájárult a nyílt ülés keretében történő megválasztáshoz. 

 

Hegedüs János József korelnök 

Kérte, a Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról egyben szavazzanak.  

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozta: 

 

43/2019. (X. 28.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Nagy Csabát a Szavazatszámláló Bizottság elnökévé, Kovács Bélát és 

Faragó Tamást a bizottság tagjává megválasztotta.  

 

Hegedüs János József korelnök 

Tájékoztatott arról, hogy az SZMSZ értelmében a közgyűlés elnökének személyére bármely köz-

gyűlési tag, illetve bármely képviselőcsoport javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelenlévő köz-

gyűlési tagok legalább 25%-ának, vagyis legalább 4 főnek igen szavazata szükséges.  Kérte, tegye-

nek javaslatot a közgyűlés elnökének személyére.  

 

Nagy Csaba 

A Heves Megyei Közgyűlés főállású elnökének Dr. Juhász Attila Simon képviselő urat javasolta 

megválasztani. 

 

Hegedüs János József korelnök 

Megkérdezte Dr. Juhász Attila Simont, hogy a jelölést elfogadja-e, illetve a napirend nyilvános ülés 

keretében történő tárgyalásához hozzájárul-e. 

 

Dr. Juhász Attila Simon 

A jelölést elfogadta, a napirend nyilvános ülés keretében történő tárgyalásához hozzájárult.  

 

Hegedüs János József korelnök 

Kérte, szavazzanak Dr. Juhász Attila Simon jelöltté nyilvánításáról. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozta: 

 

44/2019. (X. 28.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés úgy döntött, hogy Dr. Juhász Attila Simont elnökjelöltté nyilvánítja.  

 

Hegedüs János József korelnök 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a törvény és az SZMSZ értelmében titkos szavazást kell tartani az 

elnök választásakor. Az SZMSZ szerint a titkos szavazás történhet a szavazatszámláló rendszer 

igénybevételével, illetve szavazólappal. Titkos szavazás akkor történik szavazólapon, ha az 

SZMSZ-ben biztosított jogával élve bármely közgyűlési tag ezt javasolja és a közgyűlés – vita nél-

kül meghozott határozatával – így dönt.  

 

Nagy Csaba 

Javasolta, hogy az elnök választása során tartott titkos szavazás szavazólappal történjen. 

 

Hegedüs János József korelnök 

Kérte, szavazzanak a javaslatról. 
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Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozta: 

 

45/2019. (X. 28.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés úgy döntött, hogy az elnökválasztás titkos szavazását szavazólappal 

fogja elvégezni. 

 

Hegedüs János József korelnök 

Felkérte a Szavazatszámláló Bizottságot, intézkedjen a szavazólapok elkészítésére és a közgyűlés 

tagjainak történő kiosztására. Kérte a bizottság elnökét a titkos szavazás szabályainak ismertetésére.  

 

Nagy Csaba  

Ismertette a titkos szavazás szabályait: Szavazni a „Heves Megyei Önkormányzat – Eger” bélyeg-

zőlenyomattal ellátott szavazólappal lehet. Érvénytelen a szavazólap, ha nem tartalmazza a bélyeg-

zőlenyomatot. Az érvénytelen szavazólapon leadott szavazat érvénytelen. A szavazólapon Dr. Ju-

hász Attila Simon elnökjelölt neve szerepel. Minden képviselőnek egy szavazata van. A jelölt neve 

előtt lévő karikában elhelyezett, két egymást metsző vonallal lehet szavazni a jelöltre, pl. x vagy + 

jellel. Érvénytelen a szavazat, ha a jelöltre az előzőek szerint írt módon nem történt szavazás. A 

szavazólapon új név feltüntetése esetén a szavazat érvénytelen. A szavazólapot a kiosztott borítékba 

kell elhelyezni és a szavazóhelyiségben lévő urnába kell bedobni. A szavazatokat a Szavazatszám-

láló Bizottság összeszámlálja és az eredményről jegyzőkönyvet készít. A bizottság elnöke a jegyző-

könyvet szó szerint felolvasva ismerteti a közgyűlés előtt a választás eredményét. A titkos szavazás 

a Telekessy teremben kialakított szavazóhelyiségben kerül lebonyolításra. 

 

Hegedüs János József korelnök 

A szavazás idejére szünetet rendelt el. 

 

SZÜNET 

 

A szünet után tájékoztatott arról, hogy a Szavazatszámláló Bizottság összeszámolta a szavazatokat, 

a szavazás eredményét jegyzőkönyvben rögzítette. Kérte Nagy Csabát, a bizottság elnökét, ismer-

tesse a szavazás eredményét.  

 

Nagy Csaba  

Ismertette a jegyzőkönyvet: „Készült: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., Megyeháza – Telekessy termé-

ben, 2019. október 28-án a Heves Megyei Közgyűlés főállású elnöke titkos szavazással történő 

megválasztásának eredményéről. A Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Nagy Csaba, Kovács Béla és 

Faragó Tamás. A titkos szavazás eredményének összesítése: kiosztott szavazólapok száma 15, az 

urnában talált szavazólapok száma 15, érvénytelen szavazólapok száma 0, érvényes 15 db. A szava-

zás eredménye: a közgyűlés Dr. Juhász Attila Simon jelöltet 15 érvényes szavazattal a közgyűlés 

elnökének megválasztotta.” 

 

Hegedüs János József korelnök 

A titkos szavazás eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés 15 érvényes szavazattal a követ-

kező határozatot hozta: 

 

46/2019. (X. 28.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés úgy döntött, hogy a Heves Megyei Közgyűlés főállású elnökévé Dr. 

Juhász Attila Simont megválasztja.  
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Hegedüs János József korelnök 

Gratulált Dr. Juhász Attila Simonnak a Heves Megyei Közgyűlés főállású elnökévé történt megvá-

lasztásához, munkájához sok sikert kívánt. Kérte a közgyűlés megválasztott elnökét, tegye le az 

esküt.  

 

Dr. Juhász Attila Simon úr letette az esküt, majd aláírta az esküokmányt. 

 

Hegedüs János József korelnök 

Felkérte a megyei közgyűlés elnökét, hogy az ülés vezetését vegye át.  

 

Dr. Juhász Attila Simon 

Megköszönte Hegedüs János Józsefnek az ülés eddigi vezetését, majd székfoglalójában a követke-

zőkről beszélt: „Egy régi álmom teljesült 2006 őszén, amikor szülőfalum, Felsőtárkány polgármes-

terévé választottak. Ezen a megbízatáson keresztül lettem először a Heves Megyei Közgyűlés kül-

sős bizottsági tagja, majd 2014-től a közgyűlés Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottságának az elnöke, 

most pedig folytatódik az álom, eddig nem látott választói felhatalmazás birtokában a közgyűlés 

elnöke lehetek. Köszönöm Önöknek, hogy osztoznak velem a megtiszteltetés okozta örömben, és 

együtt ünnepelhetünk. Ünnep ez, a demokrácia ünnepe, hiszen szabadon dönthettünk a sorsunkról, 

választhattunk számon kérhető képviselőket 1990 óta már nyolcadik alkalommal. Az én álmom is 

1990-ben kezdődött, amikor a rendszerváltás küszöbén az első helyi önkormányzati választásokra 

készült a település, és 18 évesen ott voltam a megbeszéléseken, mint érdeklődő. Érdeklődő és vál-

toztatni akaró. Változtatni akaró, mert már akkor nem a szokásos rendben mentek a dolgok, új sze-

lek fújtak. Az új szelek szárnyán új gondolatok terjedtek vidéken is. Az első és meghatározó élmé-

nyem arról, hogy valami történni fog, valami új és talán valami félelmetes, de mégis nagyszerű, 

1989. június 16-án ért. Az akkori egri Csepel Autógyár villamosműhelyében a nyári termelési gya-

korlat első napjaiban döbbent csendben néztük Nagy Imre és mártírtársai újratemetését és egy fiatal 

szónokot, aki olyanokat mondott, amit még soha azelőtt senki nyilvánosan, s talán ő, Orbán Viktor 

volt az első is, akit ezért már nem vittek el azonnal, bár legyünk őszinték, volt benne némi kocká-

zat… 

 

A politika és a közélet iránti érdeklődésem innen datálódik, de akkor még nem ez határozta meg az 

életem. Középiskolás voltam, szüleim - akik tisztességgel felneveltek és útnak indítottak - védő-

szárnyai alól kikerülve az első lépéseket tettem meg az életben, ami akkor a rendszerváltoztatás 

okozta kezdeti nagy felbuzdulás, várakozás után egyre komorabbnak tűnt még nekünk is, akik ak-

kor a szinte gondtalan diákéveiket éltük. Az emberek egymás után vesztették el a munkájukat, el-

szabadult az infláció és a banki kamatok, a reményvesztett hangulat közénk is befészkelte magát az 

iskolapadokba és a mindennapokba, és meggyőződésünkké kezdett válni, hogy nem érdemes még 

tanulni sem, hiszen mindegy, hogy tanulsz vagy sem, egy biztos, munkahelyed nem lesz. Mi sze-

rencsések voltunk, mert osztályfőnökünk a világos értékrendjét, élettapasztalatát segítségül hívva 

szigorú következetességgel, de mégis őszinte szeretettel az apátiából, a kishitűségből, a kényelmes 

belenyugvásból kirángatott bennünket és elindított az úton. Nem fogadta el a lemondást, csak a 

munkát és a küzdelmet. Azt tartotta, hogy az nem választás, hogy meg sem próbáljuk legyűrni az 

előttünk álló akadályt, hanem az a választás, ha túljutottunk az akadályon, akkor döntünk, hogy 

merre megyünk tovább. Tőle tanultuk meg - vagy ha sejtettük is korábban, általa lett világossá -, 

hogy a történelemben, az események, mint magában az életben is, nem egy pillanat alatt lesznek 

maguktól, hanem az események, következmények, állomások, melyek emberi tevékenység által, 

események láncolata következtében jönnek csak létre, s ez sem a végeredmény, hanem csak egy 

következő esemény a sorban. Egy életre szóló útravalót kaptunk, iránymutatást arra, hogy a képes-

ség önmagában nem elég, csak a következetes és kitartó munka által lehetünk azok, akik szeretnénk 

lenni, érhetjük el azt a célt, amit kitűztünk magunknak, teljesíthetjük be álmainkat, és nem érhetjük 
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be kevesebbel! Köszöntöm itt körünkben és köszönöm, hogy megtisztelt jelenlétével Holló Katalin 

tanárnő!  

 

Még egy ember van, aki nélkül ma nem lennék az, aki vagyok. Nem a közéleti feladatra, a volt pol-

gármesteri munkámra, esetleg az elnöki pozícióra gondolok, hanem önmagamra, az emberre, aki 

tanult, következetesen dolgozik és felelősséggel cselekszik. Neki fontos része van abban, hogy al-

kalmasnak ítéltek a választók három alkalommal egy település, most pedig Heves megye vezetésére 

is. Aki mellettem áll, alakuljanak bárhogy is a dolgaim. Ő a feleségem, akivel 27 éve kötöttem ösz-

sze az életemet, s bár a közéleti munkám egy-egy, néha kérdéses választásról választásra folytató-

dik, ez a választás nem kérdés, hogy Ő életem legjobb választása volt. Köszönöm Szilvi! 

 

Sokaknak tartozom még köszönettel, és nagy tisztesség számomra a lehetőség, hogy Heves megye 

élén dolgozhatok a Heves megyei települések vezetőivel közösen a megyénk polgáraiért! Köszö-

nöm a Fidesz-KDNP nagy családjának, a megye országgyűlési képviselőinek, polgármester kollé-

gáimnak, munkatársaimnak a támogatást, és minden választópolgárnak azt, hogy most október 13-

án is élt alkotmányos jogával, leadta szavazatát a helyhatósági választáson. Heves megyében 52%-

os részvétel mellett 60% feletti felhatalmazást kapott a Fidesz-KDNP listája. Legfontosabb felada-

tunk, hogy e felhatalmazás birtokában a kapott bizalmat megszolgáljuk nap mint nap. 1990 óta 

alapvetően megváltoztak a viszonyok Magyarországon, de onnan még 20 évnek kellett eltelnie ah-

hoz, hogy elmondhassuk, 2010 után újra vannak munkahelyek, működő és fejlődő gazdaság, pers-

pektíva minden korosztály előtt, egy újra megtalált nemzeti önbecsülés, és a polgári értékek mentén 

egy élhető, egy egyre jobb élet lehetősége. Ahhoz, hogy ez így maradjon, mindenkinek tennie kell a 

dolgát, s ebben nekünk, választott képviselőknek hatalmas a felelősségünk. Jelmondatunk az volt a 

kampányban és az marad az elkövetkezendőkben is, Heves megye, a fejlődés velünk folytatódik! 

Ehhez ajánlom fel saját erőmet és képességeimet és kérem mindenkinek, a jószándékú, partneri 

hozzáállását, a legjobb tudása szerinti munkáját! Köszönöm a megtisztelő figyelmet, hajrá Heves 

megye, hajrá Magyarország!” 

 

Az 1. napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatott arról, hogy a Magyarország helyi önkormányza-

tairól szóló törvény a közgyűlés elnökének illetményét az államtitkár illetménye 90%-ában, költség-

térítését az illetményének 15%-ában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján idegen-

nyelv-tudási pótlékát pedig az illetményalap 30%-ában határozza meg. A hivatkozott törvényi ren-

delkezések alapján kérte, hogy a megyei közgyűlés főállású elnökének illetményét havi bruttó 

897.453 Ft-ban, költségtérítését havi bruttó 134.618 Ft-ban, idegennyelv-tudási pótlékát havi bruttó 

11.595 Ft-ban állapítsa meg azzal, hogy az illetmény és a költségtérítés, valamint az idegennyelv-

tudási pótlék a személyügyi nyilvántartó rendszer technikai műveletének eredményeként kerekítve 

kerül kifizetésre. 

 

Kérte, a hivatkozott törvényi rendelkezés alapján szavazzanak a közgyűlés elnökének díjazásáról. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozta: 

 

47/2019. (X. 28.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés 2019. október 28. napjával kezdődően a megyei közgyűlés főállású 

elnökének illetményét havi bruttó 897.453 Ft-ban, költségtérítését havi bruttó 134.618 Ft-ban, ide-

gennyelv-tudási pótlékát havi bruttó 11.595 Ft-ban állapította meg azzal, hogy az illetmény és a 

költségtérítés, valamint az idegennyelv-tudási pótlék a személyügyi nyilvántartó rendszer technikai 

műveletének eredményeként kerekítve kerül kifizetésre. 
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Dr. Juhász Attila Simon 

 

2. napirend 

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés alelnökeinek megválasztására, díjazásának megállapítá-

sára 

A Heves Megyei Közgyűlés alelnökeinek eskütétele 

 

Az önkormányzati törvény értelmében a megyei közgyűlés elnökének javaslatára titkos szavazással, 

minősített többséggel egy vagy több alelnököt választhat. A törvényben biztosított jogkörében el-

járva javasolta, hogy a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló egyik alelnökének Szabó Ró-

bert urat válassza meg. 

 

Megkérdezte az alelnöki tisztségre javasolt Szabó Róbert urat, hogy a jelölést elfogadja-e, és a napi-

rend nyilvános ülés keretében történő tárgyalásához hozzájárul-e. 

 

Szabó Róbert 

A jelölést elfogadta, a napirend nyilvános ülés keretében történő tárgyalásához hozzájárult. 

 

Dr. Juhász Attila Simon 

Az SZMSZ szerint az alelnök választásakor titkos szavazást kell tartani. Javasolta, hogy a titkos 

szavazás a jelölt tekintetében szavazólappal történjen. A titkos szavazás szavazólapon történő le-

folytatásáról a közgyűlés vita nélkül dönt. 

 

Kérte, szavazzanak a szavazólap alkalmazását indítványozó javaslatról. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozta: 

 

48/2019. (X. 28.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés úgy döntött, hogy a foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök válasz-

tásának titkos szavazását szavazólappal fogja végezni. 

 

Felelős: Dr. Juhász Attila Simon 

        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

      Határidő: Azonnal 

 

Dr. Juhász Attila Simon 

Felkérte a Szavazatszámláló Bizottságot, intézkedjen a szavazólapok elkészítésére és a közgyűlés 

tagjainak történő kiosztására. Kérte a bizottság elnökét a titkos szavazás szabályainak ismertetésére.  

 

Nagy Csaba 

Ismertette a titkos szavazás szabályait a Heves Megyei Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban 

álló alelnökének megválasztására vonatkozóan: Szavazni a „Heves Megyei Önkormányzat – Eger” 

bélyegzőlenyomattal ellátott szavazólappal lehet. Érvénytelen a szavazólap, ha nem tartalmazza a 

bélyegzőlenyomatot. Az érvénytelen szavazólapon leadott szavazat érvénytelen. A szavazólapon 

Szabó Róbert foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökjelölt neve szerepel. Minden képviselőnek 

egy szavazata van. A jelölt neve előtt lévő karikában elhelyezett, két egymást metsző vonallal lehet 

szavazni a jelöltre, pl. x vagy + jellel. Érvénytelen a szavazat, ha a jelöltre az előzőek szerint írt 

módon nem történt szavazás. A szavazólapon új név feltüntetése esetén a szavazat érvénytelen. A 

szavazólapot a kiosztott borítékba kell elhelyezni és a szavazóhelyiségben lévő urnába kell bedobni. 

A szavazatokat a Szavazatszámláló Bizottság összeszámlálja és az eredményről jegyzőkönyvet ké-
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szít. A bizottság elnöke a jegyzőkönyvet szó szerint felolvasva ismerteti a közgyűlés előtt a válasz-

tás eredményét. A titkos szavazás a Telekessy teremben kialakított szavazóhelyiségben kerül lebo-

nyolításra. 

 

Dr. Juhász Attila Simon 

A szavazás idejére szünetet rendelt el. 

 

SZÜNET 

 

A szünet után tájékoztatott arról, hogy a Szavazatszámláló Bizottság összeszámolta a szavazatokat, 

a szavazás eredményét jegyzőkönyvben rögzítette. Kérte Nagy Csabát, a bizottság elnökét, ismer-

tesse a szavazás eredményét.  

 

Nagy Csaba  

Ismertette a jegyzőkönyvet: „Készült: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., Megyeháza – Telekessy termé-

ben, 2019. október 28-án a Heves Megyei Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke 

titkos szavazással történő megválasztásának eredményéről. A Szavazatszámláló Bizottság tagjai: 

Nagy Csaba, Kovács Béla és Faragó Tamás. A titkos szavazás eredményének összesítése: kiosztott 

szavazólapok száma 15, az urnában talált szavazólapok száma 15, érvénytelen szavazólapok száma 

0, érvényes 15 db. A szavazás eredménye: a közgyűlés Szabó Róbert jelöltet 15 érvényes szavazat-

tal a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökének megválasztotta.” 

 

Dr. Juhász Attila Simon 

Megállapította, hogy a közgyűlés a foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökről szóló titkos szava-

zásnál 15 érvényes szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

49/2019. (X. 28.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése a megyei közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökévé Szabó 

Róbert urat megválasztotta. 

 

Felelős: Dr. Juhász Attila Simon 

        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

      Határidő: Azonnal 

 

Dr. Juhász Attila Simon 

Gratulált Szabó Róbertnek a Heves Megyei Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnö-

kévé történt megválasztásához. Kérte az alelnök urat, tegye le az esküt, írja alá az esküokmányt, 

majd az elnökségben foglaljon helyet. 

 

Szabó Róbert letette az esküt, majd aláírta az esküokmányt. 

 

Az SZMSZ értelmében a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökének illetménye Ma-

gyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény figyelembevételével az elnök illetményének 

90%-ában, költségtérítése az illetményének 15%-ában kerül meghatározásra, a közszolgálati tisztvi-

selőkről szóló törvény alapján idegennyelv-tudási pótléka pedig az illetményalap 60%-ában kerül 

megállapításra. A hivatkozott törvényi rendelkezések alapján javasolta, hogy a megyei közgyűlés 

foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökének, Szabó Róbert úrnak illetményét havi bruttó 807.708 

Ft-ban, költségtérítését havi bruttó 121.156 Ft-ban, idegennyelv-tudási pótlékát havi bruttó 23.190 

Ft-ban állapítsa meg az önkormányzati törvényben, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 

és az SZMSZ-ben rögzítettekkel összhangban azzal, hogy az illetmény és a költségtérítés, valamint 

az idegennyelv-tudási pótlék a személyügyi nyilvántartó rendszer technikai műveletének eredmé-

nyeként kerekítve kerül kifizetésre. 



11 

 

Kérte, szavazzanak a közgyűlés alelnökének díjazásáról. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozta: 

 

50/2019. (X. 28.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés úgy döntött, hogy 2019. október 28. napjával kezdődően Szabó Róbert 

úr foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetményét havi bruttó 807.708 Ft-ban, költségtéríté-

sét havi bruttó 121.156 Ft-ban, idegennyelv-tudási pótlékát havi bruttó 23.190 Ft-ban állapítja meg 

az önkormányzati törvényben, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben és az SZMSZ-ben 

rögzítettekkel összhangban azzal, hogy az illetmény és a költségtérítés, valamint az idegennyelv-

tudási pótlék a személyügyi nyilvántartó rendszer technikai műveletének eredményeként kerekítve 

kerül kifizetésre. 

 

Felelős: Dr. Juhász Attila Simon 

        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

      Határidő: Azonnal 

 

Dr. Juhász Attila Simon 

A törvényben biztosított jogkörében eljárva javasolta, hogy a közgyűlés társadalmi megbízatású 

alelnöknek Tóth Csaba urat válassza meg. 

 

Megkérdezte az alelnöki tisztségre javasolt Tóth Csaba urat, hogy a jelölést elfogadja-e, a napirend 

nyilvános ülés keretében történő tárgyalásához hozzájárul-e. 

 

Tóth Csaba 

A jelölést elfogadta, a napirend nyilvános ülés keretében történő tárgyalásához hozzájárult. 

 

Dr. Juhász Attila Simon 

Az SZMSZ szerint az alelnök választásakor titkos szavazást kell tartani. Javasolta, hogy a titkos 

szavazás a jelölt tekintetében szavazólappal történjen. A titkos szavazás szavazólapon történő le-

folytatásáról a közgyűlés vita nélkül dönt. 

 

Kérte, szavazzanak a szavazólap alkalmazását indítványozó javaslatról. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozta: 

 

51/2019. (X. 28.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés úgy döntött, hogy a társadalmi megbízatású alelnök választásának tit-

kos szavazását szavazólappal fogja végezni. 

 

Felelős: Dr. Juhász Attila Simon 

        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

      Határidő: Azonnal 

 

Dr. Juhász Attila Simon 

Felkérte a Szavazatszámláló Bizottságot, intézkedjen a szavazólapok elkészítésére és a közgyűlés 

tagjainak történő kiosztására. Kérte a bizottság elnökét a titkos szavazás szabályainak ismertetésére.  
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Nagy Csaba 

Ismertette a titkos szavazás szabályait a Heves Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnök-

jelölt megválasztására vonatkozóan: Szavazni a „Heves Megyei Önkormányzat – Eger” bélyegzőle-

nyomattal ellátott szavazólappal lehet. Érvénytelen a szavazólap, ha nem tartalmazza a bélyegzőle-

nyomatot. Az érvénytelen szavazólapon leadott szavazat érvénytelen. A szavazólapon Tóth Csaba 

társadalmi megbízatású alelnök neve szerepel. Minden képviselőnek egy szavazata van. A jelölt 

neve előtt lévő karikában elhelyezett, két egymást metsző vonallal lehet szavazni a jelöltre, pl. x 

vagy + jellel. Érvénytelen a szavazat, ha a jelöltre az előzőek szerint írt módon nem történt szava-

zás. A szavazólapon új név feltüntetése esetén a szavazat érvénytelen. A szavazólapot a kiosztott 

borítékba kell elhelyezni és a szavazóhelyiségben lévő urnába kell bedobni. A szavazatokat a Sza-

vazatszámláló Bizottság összeszámlálja és az eredményről jegyzőkönyvet ké 

 

Dr. Juhász Attila Simon 

A szavazás idejére szünetet rendelt el. 

 

SZÜNET 

 

A szünet után tájékoztatott arról, hogy a Szavazatszámláló Bizottság összeszámolta a szavazatokat, 

a szavazás eredményét jegyzőkönyvben rögzítette. Kérte Nagy Csabát, a bizottság elnökét, ismer-

tesse a szavazás eredményét.  

 

Nagy Csaba  

Ismertette a jegyzőkönyvet: „Készült: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., Megyeháza – Telekessy termé-

ben, 2019. október 28-án a Heves Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke titkos szava-

zással történő megválasztásának eredményéről. A Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Nagy Csaba, 

Kovács Béla és Faragó Tamás. A titkos szavazás eredményének összesítése: kiosztott szavazólapok 

száma 15, az urnában talált szavazólapok száma 15, érvénytelen szavazólapok száma 0, érvényes 15 

db. A szavazás eredménye: a közgyűlés Tóth Csaba jelöltet 15 érvényes szavazattal a közgyűlés 

társadalmi megbízatású alelnökének megválasztotta.” 

 

Dr. Juhász Attila Simon 

Megállapította, hogy a közgyűlés a társadalmi megbízatású alelnökről szóló titkos szavazásnál 15 

érvényes szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

52/2019. (X. 28.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése a megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökévé Tóth Csaba urat 

megválasztotta. 

 

Felelős: Dr. Juhász Attila Simon 

        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

      Határidő: Azonnal 

 

Dr. Juhász Attila Simon 

Gratulált Tóth Csabának a Heves Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökévé történt 

megválasztásához. Kérte az alelnök urat, tegye le az esküt, írja alá az esküokmányt, majd az elnök-

ségben foglaljon helyet. . 

 

Tóth Csaba letette az esküt, majd aláírta az esküokmányt. 

 

Az SZMSZ értelmében a közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének tiszteletdíja a törvény fi-

gyelembevételével az elnök illetményének 50%-át alapul véve ezen összeg 90%-ában kerül megha-

tározásra. A hivatkozott törvényi rendelkezések alapján javasolta, hogy a megyei közgyűlés társa-
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dalmi megbízatású alelnökének, Tóth Csaba úrnak tiszteletdíját havi bruttó 403.854 Ft-ban, költség-

térítését havi bruttó 60.578 Ft-ban állapítsa meg, az önkormányzati törvényben és az SZMSZ-ben 

rögzítettekkel összhangban azzal, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés a személyügyi nyilvántartó 

rendszer technikai műveletének eredményeként kerekítve kerül kifizetésre. 

 

Kérte, szavazzanak a közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének díjazásáról. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozta: 

 

53/2019. (X. 28.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés úgy döntött, hogy 2019. október 28. napjával kezdődően Tóth Csaba úr 

társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíját havi bruttó 403.854 Ft-ban, költségtérítését havi bruttó 

60.578 Ft-ban állapítja meg az önkormányzati törvényben és az SZMSZ-ben rögzítettekkel össz-

hangban azzal, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés a személyügyi nyilvántartó rendszer technikai 

műveletének eredményeként kerekítve kerül kifizetésre. 

 

Felelős: Dr. Juhász Attila Simon 

        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

      Határidő: Azonnal 

 

Dr. Juhász Attila Simon 

 

3. napirend 

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés állandó és ideiglenes bizottságainak megválasztására 

A Heves Megyei Közgyűlés bizottságai tagjainak eskütétele 

 

A jelenleg hatályos, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. 

(XII. 15.) önkormányzati rendelet három állandó bizottságot nevesít, a Megyei Fejlesztési és Nem-

zetközi Ügyek Bizottságát, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságot, valamint az Ügyrendi és Nemzeti-

ségi Bizottságot. Az SZMSZ egy ideiglenes bizottságról, a Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatér-

tékelő Ideiglenes Bizottságról rendelkezik. 

 

Javasolta, hogy a kiosztott előterjesztésben foglaltaknak megfelelően - ugyanezen bizottsági struk-

túrát követve - a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága Vidékfejlesztési és Határon 

Túli Ügyek Bizottságára történő átnevezésével jelen napirend kapcsán kerüljön sor a bizottságok 

tagjainak - az előzetes egyeztetéseknek megfelelő - megválasztására. Az SZMSZ értelmében a bi-

zottságok tagjaira a közgyűlés bármely tagja javaslatot tehet.  

 

Az előzetes egyeztetésnek megfelelően javasolta, hogy a közgyűlés a Vidékfejlesztési és Határon 

Túli Ügyek Bizottságának tagjait a következők szerint válassza meg: A bizottság elnöke Nagy Csa-

ba, alelnöke Tuza Gábor. Tagjai: Csik Balázs, Hegedüs János József, Faragó Tamás. Külső tagjai: 

Jakab Tamás, Forgó Gábor, Vörös József. 

 

A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságot az alábbi tagi részvétellel javasolta megválasztani: A bizottság 

elnöke Csik Balázs, alelnöke Dudás Róbert. Tagjai: Rozmán Éva, Kovács Béla, Dr. Végh Attila. 

Külső tagjai: Tóthné Szabó Anita, Paulenka Richárd, Lakó Attila, Baranyi Dániel. 

 

Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottságot az alábbi tagi részvétellel javasolta megválasztani: A bi-

zottság elnöke Kovács Béla, alelnöke Kómár József László. Tagjai: Nagy Csaba, Varga János, Kár-

páti István Gergely. Külső tagjai: Molnár Tibor, Csőgér Bálint, Kovács István, Dr. Ördög István. 
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A Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottságot a következő tagi összetétel-

lel javasolta megválasztani: Elnöke Kómár József László, alelnöke Rozmán Éva. Tagjai: Tuza Gá-

bor, Hegedüs János József. Külső tagjai: Kücsön Gyula, Maka Attila, Szénási Gézáné.  

 

Megkérdezte a bizottsági tagságra javasolt személyeket, hogy a jelölést elfogadják-e, a napirend 

nyilvános tárgyalásához hozzájárulnak-e. Az egyértelműség érdekében kérte, hogy aki nem fogadja 

el a jelölést, vagy nem járul hozzá a nyilvános tárgyaláshoz, ezt kézfelemeléssel jelezze. 

 

Jelzés nem érkezett. 

 

Kérte, hogy a három állandó és egy ideiglenes bizottság megválasztásáról egyben szavazzanak. A 

közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie.  

 

Faragó Tamás 

Mi indokolta, hogy az ellenzéki képviselők közül egy bizottság vezetésére sem tettek jelölést, illet-

ve mi indokolja azt, hogy külsős bizottsági tagot nem delegálhat az ellenzék a bizottságokba? 

 

Dr. Juhász Attila Simon 

Indoklásul elmondta, hogy a képviselő úr és a frakciója helyben és az országban is minden lehető-

séget kihasznált arra – függetlenül attól, hogy mik voltak a kialakult viszonyok, mi volt az aktuális 

politikai kultúra –, hogy megakadályozzák, hogy a Fidesz-KDNP képviselői a korábbi évek vagy 

évtizedek hagyományainak, politikai megállapodásaiknak megfelelően az őket megillető bizottsági 

helyeket megkaphassák. Az elmúlt időszak utolsó közgyűlésén úgy nyilatkoztak, hogy az itteni po-

litikai kultúra a Heves Megyei Közgyűlésben mindenki számára megfelelő, ezzel egyetértett a köz-

gyűlés kormánypárti frakciója is. Ennek ellenére a választási kampányban új politikai kultúrát hir-

dettek meg, amely nagyon erősen hajaz arra a politikai kultúrára, amelyet országosan, illetve az 

Európai Unió képviselő-testületeiben is követtek. Nem szeretné, ha ez a politikai kultúra Heves 

megyében elharapózna, úgy vélte, a Heves Megyei Közgyűlésben a 60%-ot meghaladó felhatalma-

zás után a bizottsági tagokat a kormánypárt jogosult jelölni, meghallgatva az ellenzéki listavezető 

Hegedüs János József urat, aki az igényeket elmondta. A tárgyalás során a belső bizottsági tagok 

vonatkozásában engedett frakciója a kérésnek, minden ellenzéki képviselő kapott helyet a bizottsá-

gokban. Az előzetes politikai egyeztetések során ez a megállapodás született, kérte ennek tudomá-

sulvételét. 

 

Dudás Róbert 

Véleménye szerint az alakuló ülés egyfajta díszközgyűlés is, hiszen ilyenkor történik az elnök, az 

alelnökök, tagok megválasztása is. Örült, hogy ilyen nagyszámú érdeklődő kíséri ezt figyelemmel. 

Az elmúlt kilenc évben a közgyűlést jellemző politikai kultúra példamutató akár a települések, akár 

más megyék közgyűlései számára. Bár voltak viták és nézeteltérések, a döntés végül mindig a me-

gye érdekében történt. Remélhetőleg ez a jövőben is így lesz, hiszen ez visz előre, nem pedig az, ha 

bizonyos dolgokhoz a diktatórikus ragaszkodás jellemző. Utalt arra, hogy a 2010-es és 2014-es vá-

lasztások utáni politikai egyeztetések alkalmával a mindenkori vezetés ragaszkodott egyfajta íratlan 

szabályhoz, mint ahogy ragaszkodnak ehhez az Elnök úr által említett több testületben is. Úgy vélte, 

a Heves Megyei Közgyűlést nem volna szabad összekeverni Strasbourggal és Brüsszellel, hiszen itt 

a Heves megyei polgárok által választott képviselőkről van szó. Óva intett mindenkit attól, hogy 

pártszékházzá alakuljon az, amit úgy hívnak, hogy Megyeháza. Javasolta, a politikai viták folyta-

tódjanak esetleg a következő közgyűlésen, az alakuló közgyűlés napjának maradjon meg a szépsé-

ge, ugyanakkor viszont megfelelő alázattal és tisztelettel, megköszönve a választók bizalmát, közö-

sen végezzék a feladatot, legyen szó bármely párt többségéről, vagy kevesebb mandátumszámáról. 

Közösen olyan álláspontot kell kialakítani, ami a megyét, nem pedig egy-egy pártot visz előre. Kije-

lentette, hogy konstruktív ellenzék kívánnak lenni abban az értelemben, hogy mindenben, ami a 

megye számára előremutató, partnerek lesznek. Megköszönte minden választópolgárnak, aki októ-
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ber 13-án az urnák elé járult és a leadott szavazattól függetlenül élt alkotmányos jogával és lehető-

ségével, és gratulált annak a pártszövetségnek, amely megszerezte a megyei közgyűlés többségét. 

Emlékeztetett, hogy éltek azzal az íratlan szabállyal, hogy a Fidesz-KDNP által javasolt elnököt, 

alelnököket annak minden feltételével megválasztották. A Faragó Tamás képviselőtársa által emlí-

tett „kritikát” osztotta, kérte annak megfontolását.  

 

Faragó Tamás 

Nem fogadta el az elnök úr által adott magyarázatot. Szerinte ez egy politikai elnyomás az ellenzék 

részére. Hangsúlyozta, hogy az ellenzék korrektül támogatta mind az elnök, mind az alelnökök 

megválasztását, egyértelműen elismerték a Fidesz-KDNP választási győzelmét, a polgárok akaratát. 

Javasolta, hogy a következő időszak munkája miatt legalább egy bizottsági elnöki és legalább egy 

külső bizottsági helyet kapjon az ellenzék. Emlékeztetett, hogy az elmúlt időszakban három külső 

bizottsági helyet kaptak. Úgy vélte, ez lenne a korrekt együttműködés feltétele. Ami a politikai 

kampányt illeti, elmondta, talán a jelenlévők közül egy sincs olyan áldozat, mint ő, akit mindenféle 

maffiózónak és oligarchának elmondtak a kampányban, mégsem haragszik személy szerint senkire. 

A perekből már megnyert párat, több millió forintos kártérítést fizet majd neki az adott sajtóorgá-

num. Kérte, legyen annyira korrekt a Fidesz frakciója, hogy megfontolja a kérését.  

 

Dr. Végh Attila 

Utalt arra, hogy ha a politikai kultúra hiányát említette az elnök úr, akkor most lenne az alkalom 

arra, hogy példát mutasson a többség és megtartsa ezt a politikai kultúrát. Az előző ciklusban a 

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökét az ellenzék adta, ezért úgy vélte, hogy annak vagy egy 

másik bizottságnak az elnöki posztját megkaphatná az ellenzék a korrektség kedvéért. Figyelembe 

kell venni a 9 : 6-os arányt, nem vitatva a Fidesz-KDNP többségét.  

 

Dr. Juhász Attila Simon 

Megjegyezte, hogy mindig a Fidesz-KDNP-n kérik számon a korrektséget. Az ellenzéknek lett vol-

na alkalma arra, hogy ezt a fajta korrekt magatartást gyakorolják. Kérte, ne vegyék magukra a meg-

jegyzését azok a képviselők, akik eddig nem voltak a Heves Megyei Közgyűlés tagjai. Szerinte nem 

a Heves Megyei Közgyűlés kompetenciája, hogy a választás során kit milyen személyes sérelmek 

értek, ez az érdemben eljáró hatóságokra tartozik. Hangsúlyozta, az egyeztetést a Heves Megyei 

Közgyűlés ellenzéki listavezetőjével lefolytatta, akkor ez a fajta bizottsági struktúra tudomásulvé-

telre került. A Fidesz-KDNP részéről is zajlott egy politikai egyeztetés, kialakítva az előterjesztés-

ben szereplő struktúrát, ezért kérte, erről a javaslatról szavazzanak. Amennyiben a későbbiekben 

egyeztetést lát szükségesnek az ellenzék, akkor minden további nélkül áll rendelkezésükre a frakci-

ója.  

 

A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie. Kérte, szavazzanak.  

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 9 igen, 5 nem, 1 tartózkodás mellett a bizottságok tagi összetételé-

re vonatkozó javaslatot elfogadta azzal, hogy a jegyzőkönyvbe foglalt közgyűlési határozatban a 

tagok neve kerüljön feltüntetésre. 

 

54/2019. (X. 28.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a bizottságok tagi összetételére vonatkozó javaslatot elfogadta az aláb-

biak szerint: 

 

- a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága elnöke Nagy Csaba, alelnöke Tuza Gá-

bor. Tagjai: Csik Balázs, Hegedüs János József, Faragó Tamás. Külső tagjai: Jakab Tamás, 

Forgó Gábor, Vörös József 
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- a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke Csik Balázs, alelnöke Dudás Róbert. Tagjai: Roz-

mán Éva, Kovács Béla, Dr. Végh Attila. Külső tagjai: Tóthné Szabó Anita, Paulenka Ri-

chárd, Lakó Attila, Baranyi Dániel 

 

- az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság elnöke Kovács Béla, alelnöke Kómár József László. 

Tagjai: Nagy Csaba, Varga János, Kárpáti István Gergely. Külső tagjai: Molnár Tibor, Cső-

gér Bálint, Kovács István, Dr. Ördög István 

 

- a Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság elnöke Kómár József 

László, alelnöke Rozmán Éva. Tagjai: Tuza Gábor, Hegedüs János József. Külső tagjai: 

Kücsön Gyula, Maka Attila, Szénási Gézáné. 

 

Felelős: Dr. Juhász Attila Simon 

        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

      Határidő: Azonnal 

 

Dr. Juhász Attila Simon 

Gratulált a bizottságok elnökeinek és tagjainak a megválasztásukhoz. Felkérte a bizottságok nem 

közgyűlési tag tagjait az eskü letételére, majd az esküokmány aláírására.  

 

A bizottságok nem közgyűlési tagjai letették az esküt, majd aláírták az esküokmányt.  

 

4. napirend 

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

önkormányzati rendelet módosítására 

 

Az előterjesztéshez csatolt rendelettervezet szerinti tartalommal tett javaslatot az SZMSZ módosítá-

sára. Az SZMSZ módosítás vonatkozik a közgyűlés tisztségviselőinek és tagjainak, valamint a bi-

zottságok előző napirendi pont szerinti megválasztásával összefüggő változásoknak az átvezetésére, 

érintve az SZMSZ mellékleteit is. A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell 

döntenie.  

 

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 9 igen, 6 nem szavazattal a következő rendeletet alkotta: 

 

Heves Megye Közgyűlésének 

8/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelete 

a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

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

 

 

Heves Megye Közgyűlése a közgyűlés tagjainak, tisztségviselőinek, valamint állandó és ideiglenes 

bizottságainak vonatkozásában bekövetkezett változásokra tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

 

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

mányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 80. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„80. § (1) A közgyűlés állandó bizottságai (a továbbiakban: bizottságok): 

a) a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága, amelynek összesen 8 tagja közül 5 fő a 

közgyűlés tagja, 3 fő nem közgyűlési tag, 

b) a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, amelynek összesen 9 tagja közül 5 fő a közgyűlés tagja, 4 

fő nem közgyűlési tag, 

c) az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság, amelynek összesen 9 tagja közül 5 fő a közgyűlés tag-

ja, 4 fő nem közgyűlési tag.” 

2. § Az SZMSZ „A Heves Megyei Közgyűlés tagjai és tisztségviselői” elnevezésű 3. melléklete 

helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

3. § Az SZMSZ 8. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

 

 

     Dr. Juhász Attila Simon                      Dr. Barta Viktor 

        Heves Megyei Közgyűlés elnöke           Heves megye főjegyzője 

 

 

1. melléklet a 8/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelethez 

 

„3. melléklet a 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez 

 

A Heves Megyei Közgyűlés tagjai és tisztségviselői 

 

I. A közgyűlés tisztségviselői 

 

Dr. Juhász Attila Simon közgyűlés elnöke 

Szabó Róbert közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló 

alelnöke 

Tóth Csaba közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke 

II. A közgyűlés tagjai 

1. Dr. Juhász Attila Simon közgyűlés elnöke 

2. Szabó Róbert közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló 

alelnöke 

3. Tóth Csaba közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke 

4. Csik Balázs Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke 

Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bi-

zottságának tagja 

5. Dudás Róbert Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság alelnöke 

6. Faragó Tamás Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bi-

zottságának tagja 

7. Hegedüs János József Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bi-

zottságának tagja 

Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértéke-

lő Ideiglenes Bizottság tagja 

8. Kárpáti István Gergely Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tagja 
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9. Kómár József László Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértéke-

lő Ideiglenes Bizottság elnöke 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság alelnöke 

10. Kovács Béla Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság elnöke 

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tagja 

11. Nagy Csaba Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bi-

zottságának elnöke 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tagja 

12. Rozmán Éva Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértéke-

lő Ideiglenes Bizottság alelnöke  

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tagja 

13. Tuza Gábor Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bi-

zottságának alelnöke 

Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértéke-

lő Ideiglenes Bizottság tagja 

14. Varga János Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tagja 

15. Dr. Végh Attila Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tagja” 

 

 

2. melléklet a 8/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelethez 

 

„8. melléklet a 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez 

 

„Állandó Bizottságok 

 

1. Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága (8 fő) 

 

 

Elnöke:     Nagy Csaba 

Alelnöke:     Tuza Gábor 

Tagjai:      Csik Balázs 

      Hegedüs János József 

      Faragó Tamás 

Külső tagjai:      Jakab Tamás 

      Forgó Gábor 

      Vörös József 

 

2. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság (9 fő) 

 

Elnöke:     Csik Balázs 

Alelnöke:     Dudás Róbert 

Tagjai:      Rozmán Éva 

      Kovács Béla 

      dr. Végh Attila 

Külső tagjai:      Tóthné Szabó Anita 

      Paulenka Richárd 

Lakó Attila 

Baranyi Dániel 
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3. Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság (9 fő) 

 

Elnöke:     Kovács Béla 

Alelnöke:     Kómár József László 

Tagjai:      Nagy Csaba 

      Varga János 

      Kárpáti István Gergely 

Külső tagjai:      Molnár Tibor 

      Csőgér Bálint 

      Kovács István 

      Dr. Ördög István 

 

Ideiglenes bizottságok 

 

1. Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság (7 fő) 

 

Elnöke:      Kómár József László 

Alelnöke:      Rozmán Éva 

Tagjai:       Tuza Gábor 

       Hegedüs János József 

Külső tagjai:       Kücsön Gyula 

       Maka Attila 

Szénási Gézáné” 

 

Dr. Juhász Attila Simon 

Több kérdés, észrevétel nem volt. Az ülést bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 

       Dr. Juhász Attila Simon         Dr. Barta Viktor 

Heves Megyei Közgyűlés elnöke              Heves megye főjegyzője 


