
Jegyzőkönyv 
  
Készült:  2008. június 27-én a Heves Megyei Közgyűlés üléséről. 
  
Az ülés helye:  Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme 

  Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. 
  
Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné, Balázs József, Barna László, Barabásné 

Czövek Ágnes, Bátka László, Beer Ferencné, Buda Sándorné, Deé András, Dr. 
Fehér Oszkár, Fekete László, Ferencz Ervin, Hangrád Lajos, Hiesz György, 
Hudák Tamás, Karsai Ferenc, Kontra Gyula, Kovács József, Kómár József, 
Laminé Antal Éva, Dr. Lénárt András, Merczel József, Oroszlán Lajosné, 
Sárosi Károly, Sasi Károlyné, Sós Tamás, Szabó Ádám, Szabó Gyula, Szom-
bati Lajos, Tóbi János, Tuza Gábor, Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna, Verebélyi 
György, Vince János közgyűlési tagok, dr. Benkár József főjegyző, Dr. Sass 
Barna Attila aljegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak. 

 
 
Sós Tamás 
Köszöntötte a Közgyűlés tagjait és a jelenlévőket. 
 
A határozatképesség megállapításához kérte a közgyűlési tagokat, jelentkezzenek be. Megál-
lapította, hogy a közgyűlés 35 tagja van jelen. Az ülés határozatképes. 
 
Ezt követően a napirend módosítását indítványozta. A bizottságok javasolták, hogy a meghí-
vóban szereplő 19.,  a 20. és a 21. napirendi pontok az augusztusi közgyűlés ülésén kerüljenek  
újra előterjesztésre. Sürgősségi indítványként 28. napirendi pontnak javasolta a Heves Megye 
Önkormányzata által alapított szakmai kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rend-
jéről szóló 21/2004. (XII. 17.) HMÖ rendelet módosításáról szóló előterjesztést. Elmondta, a 
sürgősséget a határidő indokolja. 
 
Hiesz György  
Javasolta, hogy a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézettel kapcsolatos 11. napirendi pontot 
ne tárgyalják. 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak a sürgősségi indítványról, mely 28. számon szerepel majd a napirendek 
között.  
Megállapította, hogy a közgyűlés 35 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a sür-
gősségi indítványra vonatkozó javaslatot.  
 
Kérte, szavazzanak arról, hogy a meghívóban szereplő 11. pont ne kerüljön a napirendek kö-
zé. 
Megállapította, a Közgyűlés 21 igen, 15 nem szavazattal elfogadta, hogy a 11. napirendi pont 
ne kerüljön megtárgyalásra.  
 
Kérte, szavazzanak a napirend egészéről. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 25 igen, 11 nem szavazattal a módosításokkal együtt elfo-
gadta a napirendet az alábbiak szerint: 
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NAPIREND ELŐTT 
 
Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 24.§) 
 
Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 
 

NAPIREND 
 
I. Előterjesztés 
 
1. Elnöki jelentés 
 
II. Személyi rész 
 
2. Javaslat a Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző 

Iskola igazgatójának magasabb vezetői megbízásával történő ellátására 
  

3. Javaslat a Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diák-
otthon igazgatójának magasabb vezetői megbízásával történő ellátására 
  

4. Javaslat a Benedek Elek Általános Iskola megbízott igazgatójának magasabb vezetői 
megbízásával történő ellátására az igazgató távollétének idejére 

 
5. Javaslat az Egri Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság Felügyelő 

Bizottsági tagjának delegálására 
  
III. Rendelet-tervezetek 

 
6. Javaslat a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. 

(VI.29.) HMÖ rendelet módosítására 
 

7. Javaslat a Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008. (II.29.) HMÖ 
rendelet módosítására 

 
8. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő ápolást-gondozást nyúj-

tó és rehabilitációs szakosított intézményi ellátásokról szóló 15/2000. (XII. 22.) HMÖ 
rendelet módosítására 

 
9. Javaslat az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben ingyenes isko-

lai tanórán-kívüli foglalkoztatások, valamint a térítési díjak és tandíjak összege megálla-
pításának szabályairól szóló 23/2006. (XII.15.) HMÖ rendelet módosítására 

 
10. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és 

ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint kegyeleti támogatások-
ról szóló 17/2003. (X.31.) HMÖ rendelet módosítására 

 
IV. Előterjesztések 
  
11. Javaslat a Pátzay János Zeneiskola átvételéről szóló megállapodás megkötésére Gyön-

gyös Város Önkormányzatával, az átvétellel összefüggő Alapító Okiratok módosítása 
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12. Javaslat a Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző 

Iskola által ellátott közoktatási feladatok átadására, az átadással összefüggő szerződések 
aláírására 
  

13. Javaslat a Gyöngyös – TISZK Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság megalapítására 

 
14. Javaslat a Hatvan – TISZK Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tár-

saság megalapítására  
 

15. Javaslat az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Köz-
hasznú Társaság nonprofit gazdasági társasággá történő átalakítására 
  

16. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona 
Eger Alapító Okiratának módosítására 

 
17.   Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítésére 
 
18/a. Beszámoló a Heves Megyei Múzeumi Szervezet tevékenységéről 

 
18/b. Beszámoló a Heves Megyei Múzeumi Szervezetnél végzett belső ellenőrzés tapasztala-

tairól 
 
19/a. Beszámoló a HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye szakmai tevékenysége ta-

pasztalatairól 
 
19/b. Beszámoló a HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézményénél végzett belső ellenőrzés 

tapasztalatairól 
 
20. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzatot társulási tanácsban képviselő közgyűlési 

tagok tevékenységéről 
 
21. Javaslat a HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony dolgozói lét-

számának bővítésére és a létszámbővítés pénzügyi fedezetének biztosítására 
 
22.    Javaslat fenntartói hozzájárulásról a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai 

és Közművelődési Szolgáltató Intézménye részére a TÁMOP 3.2.2/A pályázathoz 
 
V. Tájékoztató 
 
23. Tájékoztató a Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítványnál tartott Felügyelő Bizottsági 

ellenőrzés tapasztalatairól 
 
24.  Sürgősségi indítvány 
 Javaslat a Heves Megye Önkormányzata által alapított szakmai kitüntető díjak alapításá-

ról és adományozásának rendjéről szóló 21/2004. (XII. 17.) HMÖ rendelet módosítására 
 
VI. Felvilágosítás-kérések  (SZMSZ 40. §) 
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VII. Kérdések  (SZMSZ 41. §) 
 
VIII. Bejelentések  (SZMSZ 42. §) 
 
IX. Zárt ülés 
 
25. Javaslat a „Heves Megyéért” kitüntető díjak adományozására 
 
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna 
Hivatkozott az SZMSZ-re, miszerint napirendet módosító indítvánnyal nem lehet levetetni. 
Véleménye szerint ez törvénysértő megoldás, amit a Közigazgatási Hivatalnak is jelezni fog. 
 
Sós Tamás 
Erről megtörtént a szavazás. 
 
Napirend előtt 
 
Verebélyi György  
Egy cikk kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy az Észak-hevesi térségben az elmúlt 15 év-
ben több olyan gyár is megszűnt, amely sok dolgozót foglalkoztatott. Ebben a térségben kb. 
100 ezer fő a munkanélküliek száma. Milyen intézkedések történnek annak érdekében, hogy a 
pétervásárai térségben elinduljon a fejlődés? 
 
Sós Tamás 
Emlékeztetett, hogy a siroki lőszergyár 114 millió, a Mátrametál Kft. pedig 600 millió Ft-ot 
kapott a foglalkoztatás elősegítésére. Úgy értékelte, ez az összeg jelentős egy olyan területen, 
ahol 900 fő dolgozik. 
 
Köszöntötte Nagy István rendőr alezredest, aki a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság képvi-
seletében volt jelen. Megköszönte az előző közgyűlésen elhangzott kérdésekre adott válaszo-
kat. 
 
Verebélyi György 
Sajnálatos, hogy az utóbbi időben a vagyon elleni bűncselekmények száma megemelkedett. 
Ígéretet kapott a főkapitánytól arra, hogy május 1-jei határidővel részben orvosolják a prob-
lémákat. Megkérdezte, milyen intézkedések történtek a megoldás érdekében. 
 
Tuza Gábor 
Megkérdezte, hogy a Heves megyében uralkodó személyi állomány hiányát meg tudja-e olda-
ni a rendőrség. Kevés a rendőri gépjármű és rendőr az éjszaka folyamán.  
 
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna 
Megköszönte a feltett kérdéseire adott válaszlevelet. Észrevételt tett azzal kapcsolatban, hogy 
Dr. Andrékó János egy országos televíziótársaságnak nyilatkozatot adott, melyben közölte,  
hogy közbenső ítélet már született, bár az lehet, hogy nem jogerős és ennek ellenére nem 
óhajtanak tárgyalni a károsultakkal. Megkérdezte, hogy az utak mellett testüket áruló szemé-
lyek ellen milyen intézkedéseket tesznek, hány szabálysértési eljárás indult, ezeknek milyen a 
bírósági vetülete. 
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Balázs József  
Sajnos a megyében az állampolgárok közbiztonságérzete folyamatosan romlik. Heves megye 
rendőrsége képes-e a lakosok biztonságát szavatolni? 
 
Ferencz Ervin 
Áldatlan állapot uralkodik három községben, a főkapitány ígéretének ellenére körzeti megbí-
zott még mindig nincs. 
 
Sós Tamás 
Konkrét lépés következtében jelentősen nő a rendőri jelenlét a megyében. 
 
Nagy István 
Ígéretet tett arra, hogy az elhangzott kérdéseket tolmácsolja a főkapitánynak, aki a budapesti 
rendőr szakközépiskola kibocsátó ünnepségén vesz részt személyzeti és toborzó kérdések 
kapcsán. Verebélyi úrnak válaszolva elmondta, hogy az eddigi felvetéseivel kapcsolatban is 
mindent megtett a megyei rendőrkapitányság a lehetőségeihez mérten. Tuza urat a létszámhi-
ánnyal kapcsolatban tájékoztatta arról, hogy július 1-jétől 28 fővel emelkedik a rendőri állo-
mány létszáma. A rendőrkapitányokon keresztül intézkedni fognak az éjszakai szolgálat foko-
zott ellenőrzésére. Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna említette Dr. Andrékó úr nyilatkozatát, vi-
szont alárendelt szervként véleményt erről nem nyilváníthat a megyei rendőrkapitányság. Kér-
te, hogy amennyiben kritikai észrevétele van a képviselő asszonynak, akkor írásban forduljon 
az ezredes úrhoz. Sajnálatos, hogy valóban gond még mindig az út szélén álldogáló hölgyek 
jelenléte. A legutóbbi közgyűlést követően intézkedési terv került kidolgozásra, az illetékes 
igazságügyi szervekkel felvették a kapcsolatot. Megígérte, hogy a problémát újból megvizs-
gálják, erről írásban tájékoztatják a közgyűlés elnökét. Biztos, hogy annak az állampolgárnak, 
akinek a sérelmére bármiféle bűncselekményt elkövetnek, alacsony a biztonságérzete. A sta-
tisztikai mutatók szerint az ismertté vált bűncselekmények száma nem romlott olyan erős 
mértékben az előző évekhez képest, ami kritikus értéket mutatna. Ha körzeti megbízott nem 
érkezik más megyéből, akkor az egyik faluba csak a másik falu hátrányára lehet kinevezni 
másik megbízottat. Sajnos a létszámhiány miatt eddig nem volt lehetőség a kinevezésre, re-
mélhetőleg ez július 1-jétől megoldódik.  
 
Sós Tamás 
Hangsúlyozta, hogy nehéz körülmények között kell a rendőröknek helyt állniuk, megköszönte 
a végzett munkájukat. 
 
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna 
Hivatkozott az SZMSZ 25. § (2) bekezdésére, mely szerint a napirendi pont visszavonására az 
előterjesztő tehet javaslatot. A Fidesz-Polgári frakció erre nem tett javaslatot. Bármely tag 
csupán kérheti, hogy tegyék át a napirendi pontot más időpontra. Törvénysértő, ha a javaslatot 
kiveszik a napirendi pontok közül, a szavazást semmisnek kell tekinteni. 
 
Kontra Gyula 
Egy javaslat hangzott el a tárgyalásra vonatkozóan, 21 fő úgy szavazott, hogy nem kívánja a 
11. napirendet tárgyalni. Szerinte SZMSZ szerint járt el a Közgyűlés. 
 
Dr. Benkár József 
Az Ötv. 14. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a képviselő-testület akkor határozatképes, 
ha az ülésen a települési képviselők több mint fele jelen van. A javaslat elfogadásához a jelen-
levő települési képviselők több mint felének igen szavazata szükséges. Ugyanakkor az 
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SZMSZ 26. § (1) bekezdése úgy szól, hogy a napirendeket az elfogadott sorrend szerint tár-
gyalja a Közgyűlés. Ebben az esetben viszont egy napirendi pont nem kapta meg a jelenlévők 
többségének szavazatát ahhoz, hogy tárgyalásra kerüljön.  
 
Sós Tamás 
 
Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökétől érkezett átruházott hatáskörben hozott dön-
tésről  kérte a szavazást. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés 22 igen, 3 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett a követ-
kező határozatot hozta: 
 
63/2008. (VI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben ho-
zott a 23/2008. (IV. 15.); a 26/2008. (IV. 15.); a 26/1/2008. (IV. 15.); 26/2/2008. (IV. 15.); a 
27/2008. (IV. 15.); és a 27/1/2008. (IV. 15.) számú Egészségügyi és Szociális Bizottsági hatá-
rozatokat az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 
 

Felelős:  Dr. Benkár József 
 Heves Megye Főjegyzője 

      Határidő:  Azonnal 
 
 
Sós Tamás 
A Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság elnökétől érkezett átruházott hatáskörben hozott 
döntésről kérte a szavazást.  
Megállapította, hogy a Közgyűlés 24 igen, 4 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett a követ-
kező határozatot hozta: 
 
64/2008. (VI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megyei Közgyűlése a Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság átruházott hatáskör-
ben hozott 29/2008.(IV.11.)-32/2008.(IV.11.) számú határozatokat az írásbeli előterjesztésnek 
megfelelően jóváhagyja. 
    

Felelős:  Dr. Benkár József 
 Heves Megye Főjegyzője 

      Határidő:  Azonnal 
 
 
Sós Tamás 
A Pénzügyi Bizottság elnökétől érkezett átruházott hatáskörben hozott döntésről kérte a sza-
vazást.  
Megállapította, hogy  a Közgyűlés 24 igen, 6 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett a követ-
kező határozatot hozta: 

 
65/2008. (VI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott 33/2008. (VI. 12.) 
és 41/2008. (VI. 12.)  számú Pénzügyi Bizottsági határozatokat az írásbeli előterjesztésnek meg 
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felelően jóváhagyja. 
 

Felelős:  Dr. Benkár József 
 Heves Megye Főjegyzője 

      Határidő:  Azonnal 
 
1. napirend  
Elnöki jelentés 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen, 8 nem szavazattal, 7 tartózko-
dás mellett a következő határozatot hozta: 
 
66/2008. (VI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, valamint a Heves 
Megyei Közgyűlés Elnöke által átruházott hatáskörben hozott 467db személyi térítési díjat 
megállapító határozatot jóváhagyja. 
 

Felelős:  Sós Tamás 
 Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

      Határidő:  Azonnal 
 
2. napirend  
Javaslat a Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző 
Iskola igazgatójának magasabb vezetői megbízásával történő ellátására 
 
Daskalopoulos Kuzbelt Hilda 
Kiegészítéseként elmondta, hogy az iskola, ahová pályázatát benyújtotta, első munkahelye és 
egyben városi, megyei és országos szinten is elismert intézmény. Méltatta Magyari Kálmánné 
- volt igazgatónő - és a tantestület tevékenységét. Célja, hogy az intézményt még ismertebbé, 
elismertebbé tegye, olyan tanulóközpontú intézményt alakítson ki, amely a meglévő hagyo-
mányokra épít, a tanulók olyan végzettségre tegyenek szert, amelynek segítségével megtalál-
ják helyüket a munkaerőpiacon. A közigazgatásban ifjúsági és sportreferensként tevékenyke-
dett, e területen szerzett tapasztalatát is szeretné hasznosítani az iskola vezetőjeként.  
 
Torda Ferencné 
1979 óta az iskola dolgozója. Igazgatóhelyettesi és oktatásszervezői tevékenységet lát el 2000 
óta. Volt szakszervezeti vezetőként a szociális érzékenység mellett a közösségépítést tekintet-
te pályázatában elsődleges feladatnak. 2004 óta minőségirányítási vezető. Fontos szempont, 
hogy az iskola tanulói elégedettek legyenek, az intézmény Gyöngyös és körzete kiemelt isko-
lája legyen, a végző diákok rendelkezzenek piacképes kommunikációs és számítástechnikai 
ismerettel, állják meg a helyüket mind a továbbtanulásnál, mind a munkaerőpiacon, az iskolai 
fegyelem segítőkészséggel párosuljon. Kiemelte, hogy programjában számol a hátrányos 
helyzetű és nehezen kezelhető tanulókkal. 
 
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna 
Daskalopoulos Kuzbelt Hildától azt kérdezte, hogyan tudta a közigazgatásban szerzett tapasz-
talatát az oktatásban hasznosítani. Mindkét pályázatra vonatkozóan kifogásolta, hogy talált 
néhány ellentmondásos adatot. 
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Balázs József 
Megkérdezte, a pályázók milyen szintű nyelvtudással rendelkeznek. 
 
Daskalopoulos Kuzbelt Hilda 
A közoktatásban is sok rendeletet, szabályzatot kell ismerni. Az adatokat az OSA kiadványból 
töltötte le. Oroszból és németből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik, beszél angolul, keve-
set görög nyelven is. A nyelvtudást nemcsak az oktatásban hasznosítja, hanem a külföldi kap-
csolatok ápolása során is.  
 
Torda Ferencné 
A statisztikai adatokat illetően elmondta, az eltérés magyarázata az, hogy a pedagógus állo-
mány a technikai állománnyal együtt értendő. Nyelvvizsgával nem rendelkezik. Az iskolában 
van olyan kolléga, aki szükség esetén tolmácsol. 
 
Hiesz György 
A napirendi pont szerint igazgatói kinevezésről tárgyal a Közgyűlés, de fontos ismerni ennek 
a hátterét, előzményét. Korábban az iskola az alapítványi fenntartásban történő további mű-
ködést fontolgatta, majd Gyöngyös Város Önkormányzata és a Károly Róbert Főiskola 2008. 
április-május havi tárgyalásai vezettek annak a konstrukciónak a kialakításához, amelyben  
Gyöngyös célja egy szakképző intézmény és felsőfokú iskola társulásának létrehozása, ahol 
minden esély megvan arra, hogy újabb szakokkal bővítve erős középiskola jöjjön létre. Az 
igazgatói posztra a Heves Megyei Önkormányzat Oktatási és Művelődési Bizottsága írta ki a 
pályázatot, a két pályázó pedig a jelenlegi iskolaszerkezetre nyújtotta be anyagát. Leszögezte, 
hogy mindkét jelölt kiváló szakember. Azt javasolta, hogy mivel az iskola fenntartójának 
személye még nem dőlt el, ne nevezzenek ki 5 évre igazgatót, hanem az alkalmas pályázót 
bízzák meg egy évre az iskola vezetésével.   
 
Szombati Lajos 
Tájékoztatott arról, hogy az Oktatási és Művelődési Bizottság ülésén mindkét pályázatot meg-
felelőnek találták, a szavazás aránya szoros volt.  
 
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna 
Felhívta a figyelmet arra, hogy az intézmény élére vezetőt kell kinevezni a fenntartótól füg-
getlenül. 
 
Hiesz György 
Nem lenne tisztességes a jelöltekkel szemben, ha 5 évre kapnának megbízást, majd azt a lejá-
rat előtt visszavonná az új fenntartó.  
 
Tuzáné Dr. Takács Erzsébet 
A főjegyzőtől kérdezte, hogy minősíthető-e a pályázati kiírás megváltoztatásának, ha egy évre 
bíznak meg a jelöltek közül az intézmény élére egy vezetőt. Véleménye szerint ahhoz először 
érvénytelennek kell nyilvánítani a pályázatot.  
 
Sós Tamás  
Kérte, hogy többszöri ügyrendi hozzászólással ne szakítsák meg a napirendi pont tárgyalását.  
 
Dr. Benkár József 
Hivatkozott a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézmények-
ben történő végrehajtását szabályozó 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet  5. §-ának (16) bekez-
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désére, miszerint ha a magasabb vezetői beosztás ellátására kiírt pályázat nem vezetett ered-
ményre, abban az esetben a közoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok újabb 
nyilvános pályázat kiírása nélkül legfeljebb egy évig láthatók el. Az intézmény közalkalma-
zottja bízható meg magasabb vezetői megbízással akkor, ha az egyéb feltételekkel rendelke-
zik. A megbízási időszak július 1. és augusztus 15. közötti időszak.  
 
Szombati Lajos 
Javasolta, szavazzanak a napirendről. Amennyiben egyik jelölt sem kapja meg a szükséges 
szavazatot, akkor következzen a Hiesz György által elmondott indítványról történő szavazás. 
 
Laminé Antal Éva 
Amennyiben valamelyik pályázót kinevezik, valóban letölti az egy évet? 
 
Hiesz György 
Az előzetes egyeztetések alapján a Károly Róbert Főiskola és Gyöngyös város képviselő-
testülete is azt mondta, azzal dolgoznak együtt, akit a tantestület javasol, illetve a Heves Me-
gyei Közgyűlés megszavaz.  
 
Sós Tamás 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy amennyiben valamelyik jelölt megkapja a szükséges szava-
zatot, ő lesz az igazgató, ellenkező esetben eldöntésre kerül, ki kap megbízatást.  
 
Kérte, szavazzanak arról, hogy 5 éves időtartamra a Közgyűlés megbízást ad-e Daskalopoulos 
Kuzbelt Hildának az intézmény vezetésére. Szavazás után megállapította, hogy a Közgyűlés 
15 igen, 2 nem szavazattal, 19 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
67/2008. (VI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy 2008. augusztus 1-től 2013. július 31-ig terjedő 
határozott időre nem ad megbízást Daskalopoulos Kuzbelt Hilda részére a Károly Róbert Ke-
reskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (Gyöngyös, Katona J. u. 2-
4.) igazgatói teendőinek ellátására.  
 
Kérte, szavazzanak Torda Ferencné személyéről. Szavazás után megállapította, hogy a Köz-
gyűlés 1 igen, 7 nem szavazattal, 28 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
68/2008. (VI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy 2008. augusztus 1-től 2013. július 31-ig terjedő 
határozott időre nem ad megbízást Torda Ferencné részére a Károly Róbert Kereskedelmi, 
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (Gyöngyös, Katona J. u. 2-4.) igazgatói 
teendőinek ellátására.  
 
Szombati Lajos 
A kialakult helyzetre való tekintettel az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke a tagok ne-
vében javasolta, hogy Torda Ferencné kapjon  egy évre szóló  megbízatást az intézményveze-
tői teendők ellátására.  
 
Dr. Benkár József 
Ismertette a szavazásra bocsátandó határozat szövegét.  
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Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen, 13 nem szavazattal, 2 tartóz-
kodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
69/2008. (VI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése a 138/1992.  (X. 8.) Korm. rend. 5. § (16) bekezdés alapján a Ká-
roly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola igazgatói 
tisztségének ellátására magasabb vezetői megbízást ad 2008. augusztus 1. – 2009. augusztus 
15-ig terjedő időre Torda Ferencné részére. Magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 250%-
ában, havi illetményét 340 000 Ft-ban  állapítja meg.  
 
      Felelős: Sós Tamás 
        Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Értelem szerint 
 
 
3. napirend 
Javaslat a Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákott-
hon igazgatójának magasabb vezetői megbízásával történő ellátására 
 
Szombati Lajos 
Tájékoztatott arról, hogy az Oktatási és Művelődési Bizottság a pályázó anyagát egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, 6 tartózkodás mel-
lett a következő határozatot hozta: 
 
70/2008. (VI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § 2. bekezdés 
e) pontja alapján 2008. augusztus 1-jétől 2013. július 31-ig terjedő határozott időre Muraközy 
Andreát bízta meg a Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Diákotthon (3300 Eger, Klapka Gy. u. 10..) igazgatói teendőinek ellátásával. Magasabb veze-
tői pótlékát a pótlékalap 250% -ában, havi illetményét 320 ezer Ft-ban határozta meg. 
 
 

Felelős:  Sós Tamás 
         Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Határidő:  Értelem szerint 
 
4. napirend 
Javaslat a Benedek Elek Általános Iskola megbízott igazgatójának magasabb vezetői 
megbízásával történő ellátására az igazgató távollétének idejére 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, 1 tartózkodás mel-
lett a következő határozatot hozta: 
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71/2008. (VI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése Bakos Lászlót bízta meg a Benedek Elek Általános Iskola (Heves, 
Fő út 94-96.) igazgatói teendőinek ellátásával megbízott igazgatói beosztásban, Pocsai Zsu-
zsanna a Benedek Elek Általános Iskola igazgatójának távolléte idejére. Magasabb vezetői 
pótlékát a pótlékalap 250% -ában, havi illetményét 280 400 Ft-ban határozta meg erre az idő-
szakra. 
 

Felelős:  Sós Tamás 
         Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Határidő:  Értelem szerint 
 
 
5. napirend 
Javaslat az Egri Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság Felügyelő 
Bizottsági tagjának delegálására 
 
Balázs Jőzsef 
Nem értette, hogy ha eddig a delegálás ciklusidőre történt, akkor ebben az esetben miért nem. 
Történt-e egyeztetés a javasolt személyt illetően a frakciók között? 
 
Merczel József 
Az időpontot Eger város delegáltja jelölte meg. Egy jelenleg betöltött funkció újbóli betöltésé-
ről van szó. 
 
Dr. Benkár József 
Az alelnök asszony személyében érintett, ezért a Közgyűlésnek állást kell foglalnia arról, 
hogy kizárja-e őt a szavazásból. 
 
Hiesz György 
A javaslat nem új, csak a városi önkormányzat miatt kell újból szavazni. 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak arról, hogy Beer Ferencné szavazhat-e. Megállapította, hogy a Közgyűlés 
26 igen, 7 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta, hogy Beer Ferencné részt vehet a  
szavazásban. 
 
Kérte, szavazzanak a határozati javaslat egészéről. Megállapította, hogy a Közgyűlés 23 igen, 
3 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
72/2008. (VI. 27.) közgyűlési határozat 
1. Heves Megye Közgyűlése Beer Ferencnét javasolja az Egri Térségi Integrált Szakképző 

Központ Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsága tagjává. 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 

képviseletében eljárva a az Egri Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társa-
ság taggyűlésében szavazatával támogassa Beer Ferencné 2012. április 27-ig történő felü-
gyelő Bizottsági taggá történő megválasztását. 

 
Felelős:  Sós Tamás 

 Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő:  Azonnal 
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6. napirend 
Javaslat a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. 
(VI.29.) HMÖ rendelet módosítására 
 
Barabásné Czövek Ágnes 
A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy a kötvénnyel kapcsolatos átruházott hatáskör a Pénz-
ügyi Bizottsághoz kerüljön. Amennyiben a 6. és 7.napirendi pontról a szavazás megtörtént, 
abban az esetben szünetet kér és a bizottság  ülésezik az adott témában. 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal, 4 tartózkodás mel-
lett a következő rendeletet alkotta: 
 

11/2008. (VI.27.) HMÖ rendelet 
a Heves Megyei Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2007. (VI.29.) HMÖ rendelet módosításáról 

 
1. § 

 
A Heves Megyei Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. 
(VI.29.) HMÖ rendelet 2. sz. mellékletének II. A bizottságok saját és átruházott hatáskörei 
című fejezetének a Pénzügyi Bizottság átruházott hatásköreit érintő része kiegészül az alábbi 
10. ponttal: 
 
10. Dönt a kibocsátott kötvény fejlesztési feladatokra még fel nem használt szabad részének 
hozam elérése céljából történő befektetéséről. 
 

2. § 
 
A Heves Megyei Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. 
(VI.29.) HMÖ rendelet 3. sz. melléklete helyébe a következő melléklet lép: 
 
A Heves Megyei Önkormányzat intézményei  
 

1. Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium,  
3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a. 

- Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola, 3000 Hatvan, 
Ratkó J. u. 10. 

- Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
3000 Hatvan, Balassi B. u. 36.  

2. Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthon 3300 
Eger, Szalapart u. 81. 

- Arany János Általános Iskola és Szakiskola, 3300 Eger, Iskola u. 3. 
- Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon 3300 Eger, 

Klapka Gy.u. 10. 
-  Heves Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Egységes  
  Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató, 3300 Eger, Cifrakapu u. 28. 
- Tardosi Ifjúsági és Sporttábor 3323 Szarvaskő, Tardos külterület 
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-  HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona 3300 Eger, Szalapart u. 84. 
3. József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3200 Gyöngyös, Kócsag 

u.36-38. 
- Petőfi Sándor , Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola 

3200 Gyöngyös, Petőfi u. 67. 
4. Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola  

3200 Gyöngyös, Katona J. u. 2-4. 
5. Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium,  

3200 Gyöngyös, Thán K. u. 1. 
6. Gárdonyi Géza Színház 3300 Eger, Hatvani kapu tér 3. 
- Harlekin Bábszínház 3300 Eger, Bartók B. tér 6. 
7. Heves Megyei Múzeumi Szervezet 3300 Eger, Vár u. 1. 
- Heves Megyei Levéltár 3300 Eger, Mátyás király u. 62. 
8. HMÖ Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye 3300 Eger, 

Szarvas tér 1. 
9. HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona 3390 Füzesabony, Tábor u. 52. 
10. HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete 3399 Andornaktálya, Rákóczi 

u. 289. 
- Benedek Elek Általános Iskola 3360 Heves, Fő út 94-96. 
11. HMÖ Idősek Otthona 3291 Vámosgyörk, István k. u. 1. 
- HMÖ Idősek Otthona 3015 Csány, Csillag u. 27. 
- HMÖ Szent Kamill Idősek Otthona 3000 Hatvan, Kórház u. 3-5.  
12. HMÖ Idősek Otthona 3233 Mátraháza, Üdülő telep 4. 
- HMÖ Idősek Otthona 3244 Parádfürdő, Kossuth u. 378. 
13. HMÖ Idősek Otthona 3300 Eger, Petőfi u. 26/b. 
- HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete 3346 Bélapátfalva, Pető-

fi u. 25. 
14. HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye 3300 Eger, Dobó tér 6/a. 
15. Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, 3000 Hatvan, Balassi B. u. 17. 
16. Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 3300 Eger, Kossuth L. u. 16. 
17. HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet 3300 Eger, Széchenyi u. 27. 
18. Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola, 3000 Hatvan, Bajcsy Zs. u. 6.  
19. Tourinform Eger Idegenforgalmi Információs Iroda 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u.9. 
20. Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás 3384 Kisköre, Kossuth L. út 8.  
 

3. § 
A Heves Megyei Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. 
(VI.29.) HMÖ rendelet 7. sz. melléklete helyébe a következő melléklet lép: 

A Heves Megyei Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai 

I. Kötelező feladatok 
 

1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) b. pontja szerint a 
megyei önkormányzat feladata az alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátásról 
való gondoskodás, amennyiben azt a külön törvény szerint ellátásra kötelezett telepü-
lési önkormányzat nem vállalja. E kötelességének eleget téve, mint fenntartó tulajdo-
nos biztosítja a járóbeteg- illetve fekvőbeteg szakellátást nyújtó HMÖ Markhot Fe-
renc Kórház -Rendelőintézet működését. 
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2. A Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 88. § (1) 

szerint a megyei önkormányzat gondoskodik azoknak a szociális ellátásoknak a meg-
szervezéséről, melyek biztosítására a tv. alapján a települési önkormányzat nem köte-
les, így az: 

a) 
 idősek otthonai:  

- HMÖ Idősek Otthona Vámosgyörk 
- HMÖ Idősek Otthona Csány 
- HMÖ Idősek Otthona Eger 
- HMÖ Idősek Otthona Parádfürdő 
- HMÖ Szent Kamill Idősek Otthona Hatvan 
- HMÖ Idősek Otthona Mátraháza 

 
 fogyatékos személyek otthonai: 

- HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger 
- HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya 
- HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Bélapát-

falva 
 pszichiátriai betegek otthona: 

- HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony 
 fogyatékos személyek ápoló – gondozó célú lakóotthon (Egerben) 
 fogyatékos személyek rehabilitációs intézete (Andornaktályán) 
 fogyatékos személyek lakóotthona (Andornaktályán) 
 fogyatékos személyek rehabilitációs lakóotthona (Andornaktályán) 
működtetéséről,fenntartásáról és új szakosított ellátási formák szervezéséről. 

 
b) Szakosított szociális szolgáltatás területi összehangolásáról 
c) A módszertani feladatok ellátásáról. 

 Hiányzó ellátási formák: 
- hajléktalan otthon, hajléktalan rehabilitációs intézet 
- szenvedélybeteg rehabilitációs intézet, szenvedélybeteg rehabilitációs 

lakóotthon 
- pszichiátriai lakóotthon, pszichiátriai rehabilitációs intézet. 

 
3. A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. tv. 95. § (1) be-

kezdés alapján a megyei önkormányzat a törvényben foglaltak szerint biztosítja az 
otthont nyújtó ellátást, az utógondozói ellátást és a területi gyermekvédelmi szakszol-
gáltatást: 

 
 HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye működtetésével, fenntartásával 

 
A Gyvt. 160. § (2) bekezdés értelmében a törvény hatálybalépését megelőzően nagy-
korúvá vált fiatal felnőtt önálló életkezdésének támogatása is feladat. 

A speciális elhelyezési igényű gyermekek ellátása a 9/2006. (I.27.) számú közgyűlési 
határozat szerint ellátási szerződés alapján történik.  

 
 Hiányzó ellátási forma: 

− Speciális gyermekotthon 
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4. Közoktatási terület feladatai 

 
 A többi gyermekkel, tanulóval nem 

foglalkoztatható fogyatékos gyerme-
kek, tanulók óvodai, iskolai, kollégi-
umi ellátásáról való gondoskodás. 

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (a 
továbbiakban Kt.) 87. § (1) bekezdés, 
Ötv. 70. § 1. pont  
 

 Képzési kötelezettségről való gon-
doskodás. 

Kt. 87. § (1) bekezdés   

 Fogyatékos gyermekek korai fejlesz-
téséről, tanulási képességet vizsgáló 
szakértői tevékenységről, konduktív 
pedagógiai ellátásról való gondosko-
dás.  

Kt. 87. § (1) bekezdés  

 Utazó szakember hálózat működteté-
séről való gondoskodás. 

Kt. 87. § (1) bekezdés   

 Nevelési tanácsadásról, logopédiai el-
látásról, gyógy- testnevelés, pályavá-
lasztás megszervezéséről való gon-
doskodás. 

Kt. 86. § (3) bekezdés   

 Fenntartói irányítással összefüggő 
feladatok ( intézmény létesítés, át-
szervezés, intézményi dokumentumok 
jóváhagyása, osztályok, csoportok 
engedélyezése, vezetői megbízás, 
alapító okirat, pályázatok gondozása, 
tanulmányi, sport, kulturális verse-
nyek….. stb.) ellátása 6 gyógypeda-
gógiai, három pedagógiai szakszolgá-
lati, 1 szakmai szolgáltató intézmény 
vonatkozásában.   

Kt. 102. § 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendelet, valamint 
14/1994. (IV. 24.) MKM 
rendelet  

 

 Közoktatási intézmények törvényes-
ségi ellenőrzése. 

Kt. 102. 104. §  

 Közoktatási intézmények szakmai el-
lenőrzésének szervezése.  

Kt. 107. §   

 Etnikai kisebbség nevelésével, oktatá-
sával kapcsolatos feladatok gondozá-
sa irodán belül.  

Kt. 86. § (3) bekezdés   

 Tanuló és gyermekbalesetek megelő-
zésére irányuló tevékenység.  

Kt. 91. § (4) bekezdés   

 A nem helyi önkormányzatok által 
fenntartott közoktatási intézmények 
nyilvántartása, működési engedélyek 
kiadása, és ezen intézmények törvé-
nyességi ellenőrzése.  

Kt. 79. 80. 81. §  
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 Kollégiumi középiskolai, felnőttokta-
tási, alapfokú művészetoktatási fel-
adatokkal összefüggő tevékenység, 
etnikai kisebbség, középiskolai és 
szakiskolai ellátásáról való gondos-
kodás.  

Kt. 86. §   

 Megyei, pedagógiai, szakmai szolgál-
tatásról való gondoskodás  

Kt. 87. §  

 Feladat-ellátási, intézményi hálózat 
működtetési fejlesztési terv készítése, 
egyeztetés a településekkel és az ér-
dekelt szervekkel.  

Kt. 88. §  

 Középfokú intézmények  
(szakiskolák, szakközépiskolák) fenn-
tartásával kapcsolatos teendők ellátá-
sa.  

Kt. 102. § - 107. § 2003. évi 
LXXXVI. tv. a szakképzésről  

 

 Szakértői véleményeztetés (fenntartói 
szakmai ellenőrzést közoktatási szak-
értő végezhet) a fenntartói irányítás 
körébe tartozó valamennyi döntést 
megelőzően előzetes szakértői véle-
mény beszerzés, 4 évenkénti kötelező 
szakmai ellenőrzés. 

Kt. 107. § (1) és 
        83. § (12) 
Kt. 102. § (2) d. 

 

 Ösztöndíjpályázattal, (Bursa Hunga-
rica) kapcsolatos feladatok ellátása. A 
Bursa Hungaricával kötelező foglal-
kozni, de nem kötelező forrást bizto-
sítani hozzá. 

12/2001. (IV. 28.) OM és 16/2003. (VI. 7.) 
OM rendelet  
 

 
5. Közművelődési – közgyűjteményi terület feladatai  

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján, a 
megyei önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik a természet és a társadalom me-
gyében lévő kulturális javainak, valamint a történeti iratoknak a gyűjtéséről, őrzéséről, tu-
dományos feldolgozásáról. 

 
 Az intézményfenntartással összefüg-

gő feladatok ellátása a Megyei Levél-
tár, a Megyei Múzeumi Szervezet, a 
Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár vonatkozásában. Részvétel 
az intézmények fenntartói ellenőrzé-
sében, a szakmai jellegű ellenőrzések 
megszervezésében. 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 
1949. évi XX. tv. 43. § (2), a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 70 § 
(1/a) bekezdés, a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, vala-
mint egyes centrális alárendeltségű szervek 
feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 
tv. 108. §, 111. § (1) bekezdése , a köziratok-
ról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 
anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. tör-
vény, a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 45-64-84. § 
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 A Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár intézmény-működtető taná-
csa munkájának figyelemmel kiséré-
se.  

Önkormányzati SZMSZ 70. § (1) bekezdés. 

 
6. Sport és ifjúsági feladatok  

 A megyei testnevelési - , sportszerve-
zési, valamint a gyermek- és ifjúsági 
jogok érvényesítésével kapcsolatos 
feladatok ellátása.  

Ötv. 70. § (1) bekezdés  
 

 Sportfejlesztési koncepció kialakítása 
és megvalósítása.  

2004. évi I. tv. a sportról (St.)  

 Együttműködés a helyi sportszerveze-
tekkel és szövetségekkel.  

St. 55. §  

 Sportszövetségek működésének biz-
tosítása.  

St. 55. §  

 Sportági és iskolai, területi verseny-
rendszerek kialakítása. 

St. 55. §  

 Sportinformációs adatszolgáltatás. St. 55. §  
 Az önkormányzat  tulajdonát képező 

sportlétesítmények fenntartása és mű-
ködtetése 

 Az önkormányzati iskolai testnevelés 
és sporttevékenység gyakorlása fel-
tételeinek megteremtése 

St. 55. § 
 
 
St. 55. § 

  
 

7. Idegenforgalmi feladatok 
 

E feladatok ellátása a helyi önkormányzatok feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi 
XX. törvény 66. § alapján kötelező feladat. 

 
8. Intézményi karbantartások, felújítások, rekonstrukciók és beruházások 

 
A vagyonvédelem, állagmegóvás, az elhasználódott vagyontárgyak cseréje, pótlása és 
szükség szerinti fejlesztése indokolja ennek kötelező jellegét. 
 

II. Önként vállalt feladatok 
 
Mindazon feladatok, amelyek nem szerepelnek a kötelező feladatok között nevesítve: 
 

 Nemzetközi kapcsolatok 
 Különféle szervezetekben való önkormányzati közreműködés 
 Közigazgatási Szakkönyvtár fenntartása 
 Intézményvezetők tanulmányútja 
 Szakértői véleményeztetés 
 Szakmai és egyéb rendezvények bonyolítása 
 Nem társulási formában végzett TOURINFORM irodai feladatok  
 Szervezetek működéséhez hozzájárulás 
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 Frakciók működéséhez hozzájárulás 
 A Megyei Közalapítvány kivételével alapítványok és egyéb szervezetek működé-

séhez hozzájárulás 
 Sport és ifjúsági célokra támogatási forrás biztosítása 

-     Sport és Ifjúsági Bizottság pályázat 
-   „Heves Megye Sportjáért” cím meghirdetése 
-   „Heves Megye Jó Tanulója, Jó Sportolója” cím meghirdetése 

-   Minden tárgyévben „Heves Megye Legjobb Női, Férfi Sportolója, Csapa-
ta” cím meghirdetése, mind az épek, mind a fogyatékkal élők körében 

 Kulturális célú támogatás i forrás biztosítása 
- Művelődési Bizottság pályázat 

 Egészségügyi és szociális célú támogatási forrás biztosítása 
- Egészségügyi. és Szociális. Bizottság pályázat 

 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság fenntartása 
 Egri Vár rendezvényeihez való pénzügyi hozzájárulás 
 Bursa Hungarica, Heves Megyei ösztöndíj, Európa ösztöndíjasa pályázat működte-

tése 
 Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása 
 Autista gyerekek ellátása nem megyei fenntartású intézményben 
 Egyéb nem kötelező működési célfeladat ellátása 
 Intézmények működtetése: 

 
− Gárdonyi Géza Színház 
− Harlekin Bábszínház 
− Tardosi Ifjúsági és Sporttábor 
− Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás 

 

4. § 
 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

 

7. napirend 
Javaslat a Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008. (II.29.) HMÖ 
rendelet módosítására 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal, 2 tartózkodás mel-
lett a következő rendeletet alkotta: 
 
 
 
 
 
 
 

Sós Tamás 
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Dr. Benkár József 
Heves Megye Főjegyzője 
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12/2008. (VI. 27.) HMÖ rendelet 
a Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló  

8/2008. (II. 29.) HMÖ rendelet módosításáról  
 

1. § 
 
A 8/2008. (II. 29.) HMÖ rendelet (továbbiakban R. ) 7. § (2) bekezdése az alábbiakkal egé-
szül ki:  
 

 - Dönt a kibocsátott kötvény fejlesztési feladatokra még fel nem használt szabad részének 
hozam elérése céljából történő befektetéséről. 

 Ennek során legalább három befektetési ajánlatot kell kérnie és az önkormányzat szá-
mára összességében legkedvezőbb ajánlat szerinti befektetési módot kell választania. 

 
2. § 

 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 
   Sós Tamás     Dr. Benkár József 
   Heves Megyei Közgyűlés Elnöke         Heves Megye Főjegyzője 
 
 
8. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő ápolást-gondozást 
nyújtó és rehabilitációs szakosított intézményi ellátásokról szóló 15/2000.(XII.22.)HMÖ 
rendelet módosítására 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, 1 tartózkodás mel-
lett a következő rendeletet alkotta: 
 

13/2008. (VI.27.) HMÖ rendelet 
a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő ápolást-gondozást nyújtó és 

rehabilitációs szakosított intézményi ellátásokról szóló 15/2000./XII.22./HMÖ rendelet  
( továbbiakban : R ) módosításáról 

 
1. § 
 

(1) A R 2. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

      2.  § 
 

(1) E rendelet 2008. július 01. napján lép hatályba. 
 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Főjegyző gondoskodik. 
 

 
               Sós Tamás                                                                      Dr. Benkár József 
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                                            Heves Megye Főjegyzője 
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 1. sz. melléklet (a 15/2000.(XII.22.) HMÖ rendelet 2. sz. melléklete) 

 
2008. évi  térítési díjak 

  
*HMÖ Fogyatékosok 
Otthona és Rehabilitációs 
Intézete  
Támogató Szolgálat 
3398 Nagytálya, Petőfi u. 
18. 
Személyi segítési óradíj 

(személyi segítés intéz-
ményi térítési díja) 

21/2006. 
(XII. 15.) 
Kgy. hat. 
alapján a 
térítési díj 

2007. 01. 01-
től 

12/2007. 
(VI.29.) 

HMÖ rend. 
alapján 

2007.07.01-
től a 

térítési díj 

Szt. és a 
29/1993. (II. 

17.) Korm. R. 2. 
§ (1) szerint 
dokumentált 
térítési díjak 

2008.07.01-től 
javasolt térítési 

díj 
 
  

- 0- 28.500 Ft jövede-
lemhatárok között szo-
ciális rászorultság ese-
tén 

- - - 50 Ft/óra

- 28.501- 40.000 Ft 
jövedelemhatárok között 
szociális rászorultság 
esetén 

- - - 100 Ft/ óra

- 40.001-60.000 Ft jö-
vedelemhatárok között 
szociális rászorultság 
esetén 

- - - 300 Ft/ óra

- 60.001 Ft jövedelem-
határtól szociális rászo-
rultság esetén 
 

- - - 500 Ft/ óra

- szociálisan nem rászo-
rultak esetében a fenti 
óradíjak 25%-os mér-
tékben megemelésre 
kerülnek 
 

- - - 

Szállítási km-díj ( szállí-
tó szolgálat térítési díja) 
 

- - - 50 Ft /km

 
9. napirend 
Javaslat az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben ingyenes isko-
lai tanórán-kívüli foglalkoztatások, valamint a térítési díjak és tandíjak összege megál-
lapításának szabályairól szóló 23/2006. (XII.15.) HMÖ rendelet módosítására 
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Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, 1 tartózkodás mel-
lett a következő rendeletet alkotta:  
 

14/2008. (VI. 27.) HMÖ rendelet 
az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben ingyenes iskolai tan-

órán kívüli foglalkozások, valamint a térítési díjak és tandíjak összege megállapításának 
szabályairól , továbbá az étkezési nyersanyagnormák és az intézményi térítési díjak 

mértékéről szóló 23/2006. (XII. 15.) HMÖ rendelet módosításáról 
 

1. § 
 

A 23/2006. (XII. 15.) számú HMÖ rendelet (továbbiakban: R) 3.§ (1) bekezdés c) pontja he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

 c) az alapfokú művészetoktatási intézményben heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gya-
korlatának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás (vizsga, 
művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) és egy művészi előadás, továbbá egy alka-
lommal - tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt - az évfolyam megismétlése egy 
művészeti képzésben való részvétel esetén, 
továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevéte-
le, használata; 
a térítési díj-fizetési kötelezettség tanévenként, 18 éven aluli tanulók esetében a szakmai 
feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 10 
%-a. 
A tanulmányi eredménytől függően a térítési díj a következők szerint csökken: 

 
20%-kal   4,5     tanulmányi átlagtól, 
10%-kal   3,5-4,5    tanulmányi átlag között. 
 
18 éven felüli és 22 éven aluli –nappali rendszerű képzésben részesülő- tanulók esetében a 
szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hánya-
dának 20 %-a. 
A tanulmányi eredménytől függően a térítési díj a következők szerint csökken: 
 
20 %-ka    4,5    tanulmányi átlagtól, 
10%-kal   3,5-4,5    tanulmányi átlag között. 
 
Országos Tanulmányi Versenyen egyéni-, vagy csoportos versenyben elért 1-3. helyezés 
után, a 18 éven aluli és a 18 és 22 év közötti tanulók esetében összesen 25%-kal csökken a 
térítési díj. 
 

2.§ 
 
A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
(1) Tanév végi kitűnő, jeles, jó átlagú tanulmányi eredmény alapján, illetve országos ta-

nulmányi versenyen elért 1-3. helyezés alapján a tandíjat csökkenteni kell. A tanulmá-
nyi eredmény alapján megállapított kedvezmény a tanulót egy tanéven át illeti meg. 
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(2) A Kt. 121.§ (1) bek. 14 pontjában meghatározott hátrányos helyzetű tanulókra a R. 

3.§-ban meghatározott rendelkezések nem alkalmazhatóak, tőlük térítési díj nem szed-
hető. 

 
(3) A hátrányos helyzetet a szülő a védelembe vételről, illetve a rendszeres gyermekvé-

delmi támogatás megítéléséről igazolja az intézményvezetőnél a beiratkozáskor, illet-
ve a térítési díj befizetésének határidejéig. 

 
(4) Szociális rászorultság alapján a térítési díj és a tandíj legfeljebb 25%-os mértékében 

csökkenthető. A kedvezmények elbírálásánál kiskorú és nagykorú eltartott tanulóknál 
a szülők (gondviselők) vagyoni és jövedelmi helyzetét, a nagykorú, eltartásáról önma-
ga gondoskodó tanuló esetében a tanuló vagyoni és jövedelmi viszonyait kell figye-
lembe venni. Szociális helyzete alapján nem adható kedvezmény annak a tanulónak, 
akinek esetében az egy főre jutó jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum másfélsze-
resét eléri, vagy meghaladja. 

 
(5) Az egy tanulónak megállapítható - a tanulmányi eredmény alapján járó és a szociális 

helyzet alapján adható – kedvezmény mértéke együttesen a tandíj/térítési díj alapösz-
szegének 50 %-át nem haladhatja meg. 

 
(6) A tandíj és szociális rászorultság alapján a térítési díj csökkentésének e rendeletben 

nem szabályozott részeit a nevelési-oktatási intézmény igazgatója határozza meg. (Kt. 
117. § (4) bekezdés ) 

 
(7) A térítési díj összege nem lehet kevesebb egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz 

biztosított alap normatív hozzájárulás: 
-zeneművészeti ág esetén 10%-a, 
-más művészeti ág esetén 20%-a. 

 
3.§ 

 
A R. 6.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
(6) A térítési díj és tandíj összegét a tanulónak a tanév során részletekben, kell megfizet-
niük az intézmény igazgatója által megszabott határidőig és módon. 
 

4. § 
 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 
 
 
  Sós Tamás           Dr. Benkár József 
      Heves Megyei Közgyűlés Elnöke    Heves Megye Főjegyzője 
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10. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és 
ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint kegyeleti támogatások-
ról szóló 17/2003. (X.31.) HMÖ rendelet módosítására 
 
Barabásné Czövek Ágnes 
Felmerült a kérdés, minek a terhére valósítható meg a juttatások összegének növelése. A hiva-
taltól kapott válasz szerint 9 fő leépítésére került sor. A havi vonzata 1.5 millió Ft. A Pénz-
ügyi Bizottság azzal a megjegyzéssel támogatta a javaslatot, hogy a közalkalmazottak juttatá-
sára is vissza kell térni a féléves beszámolót követően. 
 
Balázs József 
A frakció egyetértett a módosítással, egyben kérte, hogy a közalkalmazottak juttatásáról is 
készüljön közgyűlési előterjesztés.  
 
Verebélyi György 
A múlt évi költségvetésből kiderül, nem volt szó létszámleépítésről. A létszám azonos ten-
denciát mutat. 
 
Dr. Benkár József 
Hangsúlyozta, a korábbi éveket illetően történtek létszámleépítések, nem pedig 2008-ban. 
Valóban 9 fővel csökkent a hivatali dolgozók száma, mégpedig úgy, hogy a nyugdíjba vonu-
lók helyét nem töltötték be új köztisztviselőkkel.  
 
Sós Tamás 
Megköszönte a hivatal dolgozóinak munkáját. Ígértet tett arra, hogy a közalkalmazottakat 
illető juttatásokra az augusztusi közgyűlésen visszatérnek.  
 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal egyhangúlag a kö-
vetkező rendeletet alkotta: 
 
 

15/2008. (VI.27.) HMÖ rendelet  
a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott  

köztisztviselőket, ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról,  
valamint kegyeleti támogatásokról szóló  

17/2003. (X.31.) HMÖ rendelet módosításáról 
 

1. § 
 
A 17/2003. (X.31.) HMÖ rendelet (továbbiakban: R) 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép: 
 
(2) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőket alapilletményük 40%-ának, a középisko-
lai végzettségű köztisztviselőket alapilletményük 20%-ának megfelelő összegű illetményki-
egészítés illeti meg. 
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2. § 
 
Ez a rendelet 2008. július 1. napjától lép hatályba. 
 
 
             Sós Tamás       Dr. Benkár József 
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                      Heves Megye Főjegyzője 
 
 
11. napirend 
Javaslat a Pátzay János Zeneiskola átvételéről szóló megállapodás megkötésére 
GyöngyösVáros Önkormányzatával, az átvétellel összefüggő Alapító Okiratok módosítá-
sára 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen, 3 nem szavazattal, 11 tartóz-
kodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
73/2008. (VI. 27.) közgyűlési határozat 

1. Heves Megye Közgyűlése elfogadta a Gyöngyös Város Képviselőtestülete által átadott 
Pátzay János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartására és mű-
ködtetésére, irányuló megállapodást. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza Elnö-
két a melléklet szerinti megállapodás aláírására.  

 
Felelős:         Sós Tamás  
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: 2008. június 30.  

 
2. Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Gyöngyös Város Önkormány-

zatától működtetésre átvett Pátzay János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény Alapító Okiratát. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a mel-
léklet szerinti Alapító Okirat aláírására.  

 
Felelős:         Sós Tamás  
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: Azonnal 

 
3.  Heves Megye Közgyűlése a költségvetési szerv gazdálkodása megszervezésének mód-

jára tekintettel a Pátzay János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményt az 
államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 14. §-a alapján részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként 
sorolja be. Az előirányzatok feletti jogosultság szempontjából az intézmény teljes jog-
körrel rendelkező költségvetési szerv. 

  
 A többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdés a.) 
pontja alapján kijelöli a Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépisko-
lát és Kollégiumot, hogy a Pátzay János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény – mint részben önállóan gazdálkodó intézmény – pénzügyi-gazdasági felada-
tait lássa el.  
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 Heves Megye Közgyűlése a 217/1998.(XII. 30.) Korm. sz. rendelet 14.§ (5) bekezdés 
b. pontja alapján   jóváhagyja  az intézmények közötti munkamegosztás és felelősség-
vállalás rendjét tartalmazó megállapodást. 
 

Felelős       
Végrehajtásért:    Némethné Haizer Anna  

Pénzügyi Iroda vezetője  
              Megállapodások elkészítéséért:  Érintett intézmények vezetői 

Határidő:       2008. július 1.  
 
 

4. Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő 
Vak Bottyán János Műszaki Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Alapító Ok-
iratát az előterjesztés szerinti szöveggel módosította. 
Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza a  Elnökét az Alapító Okirat aláírására. 
 

Felelős:       Sós Tamás  
        Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Határidő:    Azonnal 
 
12. napirend 
Javaslat a Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző 
Iskola által ellátott közoktatási feladatok átadására, az átadással összefüggő szerződések 
aláírására 
 
Dr. Benkár József 
Formai észrevételt tett, mely szerint az intézmény megszüntetéséről a meghívóban még nem 
esett szó. Hangsúlyozta, hogy a javaslat szövege az irányadó. Érdemi észrevételként elmond-
ta, hogy az 1. sz. mellékletet képező megállapodás 2. pontja a következőképpen változna: „az 
új intézményfenntartó részére” szöveg helyébe kerülne „az új intézményfenntartó által mű-
ködtetett közoktatási intézmény részére” szövegrész.  Pénzügyi okok miatt került sor a változ-
tatásra. Ebben a formában fogadta el a gyöngyösi képviselőtestület. A közoktatási megállapo-
dással kapcsolatban megjegyezte, hogy a kiegészítések megtalálhatóak a postázott anyagban.  
 
Balázs József 
Történt-e a szakmai egyeztetés és véleményezés a szülői munkaközösséggel, diákönkormány-
zattal, OKÉV-vel? 
 
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna 
Mi szerepel a megye közoktatási fejlesztési tervében a középfokú intézménnyel kapcsolatban? 
Miért kívánják elvenni az intézménytől a megyei kiegészítő normatívát, ugyanis ezzel a fenn-
tartással már nem veheti igénybe. Miért nem az ÉMOR TISZK kapja az intézmény működte-
tésének jogát? Hivatkozott a felsőoktatási törvény 121. § (2) bekezdésére, mely szerint a kor-
látolt felelősségű társaság további gazdálkodó szervezetet már nem hozhat létre és abban ré-
szesedést nem szerezhet. Az intézmény bekerült az ÉMOR TISZK-be. Most hogyan történik a 
kiléptetés? Az ezáltal bekövetkező veszteséget hogyan gazdálkodja ki az intézmény? 
 
Laminé Antal Éva 
Pontosan miről szól a mai döntés? A napirend augusztusban visszatér még? Nem törvénysér-
tő-e a jogszabályban előírt döntést előkészítő egyeztetések és közoktatási szakértő vélemé-
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nyezése nélkül bármilyen döntést hozni? A végkielégítésre van utalás, szerepel egy olyan ki-
tétel, mely szerint adóbefizetési kötelezettsége van mind az átadónak, mind az átvevőnek. 
Lehet-e tudni, mekkora az összeg a megye esetében, mi a forrás? 
 
Dr. Benkár József 
Hangsúlyozta, hogy a legfontosabb a dolgozók tájékoztatása volt, az egyeztetések megtörtén-
tek. Az alkalmazotti közösség a véleményét megalkotta a tervezett intézkedésekkel kapcsolat-
ban. Kötelező egyeztetés történt a Kereskedelmi és Iparkamarával, támogatták a konstrukciót. 
Sor került az iskolai szakszervezettel, a szülői munkaközösséggel, a diákönkormányzattal is 
az egyeztetésre, az ezzel kapcsolatos dokumentumok megtekinthetőek. A közoktatási törvény 
88. § (6) bekezdés rendelkezik a közoktatási szakértésről. Ha  a Közgyűlés döntést hoz a java-
solt megoldásról, akkor szakértő azt szakérteni fogja. Az intézmény a jogi státuszát tekintve 
most nem kerül megszüntetésre, majd csak augusztusban és azzal a feltétellel, ha a konstruk-
ció teljesedésbe megy. Ez azonban nem gátja annak, hogy amennyiben minden feltétel telje-
sül, a finanszírozása is folyamatos lesz az új fenntartó által működtetett intézménynek. Az 
említett felsőoktatási törvénnyel kapcsolatban megjegyezte, hogy az új fenntartónak kell 
megoldania azt a problémát, ha nem hozhat létre más társaságot. Jogilag megteremthetőek 
azok a feltételek, hogy egy államháztartáson kívüli fenntartó működtesse az intézményt, ter-
mészetesen működési engedély birtokában. Összefoglalva elmondta, hogy egy konstrukcióról 
kell dönteni, az új működtető szeptember 1-jétől működtetné az intézményt. Amennyiben a 
konstrukció minden tekintetben megfelel a jogszabályi feltételeknek, abban az esetben lehet 
megszüntetni az intézményt, mint költségvetési szervet. Adófizetési kötelezettsége nem merül 
fel a Heves Megyei Önkormányzatnak. A megállapodásban szerepel, hogy az önkormányzatot 
a konstrukcióváltás miatt nem terheli adó-, illeték-, illetve díjfizetés. A Kjt.  25/A-B § szerint 
az átadó és átvevő munkáltatótól a dolgozók átkerülnek egyik munkáltatótól a másikhoz. Aki 
nem vállalja a Munka Törvénykönyve hatálya alá kerülést, az a törvény 37. §-a szerint végki-
elégítésre jogosult. Az ezzel kapcsolatos költséget egy pályázati összegből lehet igényelni.  
  
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna 
A korlátolt felelősségű társaság további társaságba nem tud belépni, aminek a következménye 
az lesz, hogy az ÉMOR TISZK-ből ki kell, hogy kerüljön. A megváltozott jogszabályok miatt 
a felsőoktatási intézmények alanyi jogon nem jutnak szakképzési hozzájáruláshoz, ezért van 
szüksége egy ilyen megoldásra. Véleménye szerint az intézményre nézve ez nagyon hátrá-
nyos. Gyöngyös város vállalja, hogy ingyenes használatba adja a vagyont a kft.-nek, de ezután 
sem kívánja a tulajdonost terhelő kötelezettséget teljesíteni. Jó lenne tudni azt is, hogy az 
ügyvezető milyen képesítéssel rendelkezik. Folyik egy másik egyeztetés, amellyel kapcsolat-
ban  a közoktatási törvény 88. § (11) bekezdésére hivatkozott. Eszerint a megyei fenntartású 
közoktatási intézmény megszüntetéséhez vagy fenntartói jogának átengedéséhez az Egyeztető 
Bizottság véleményét is be kell szerezni. Ez még nem történt meg. Úgy gondolta, a szakértő-
nek alaposan meg kell vizsgálni, hogy egy 5 millió Ft-os törzstőkével rendelkező társaság 
hogyan működteti az intézményt. A Fidesz-Polgári frakció nem támogatja az előterjesztést, 
bíznak benne, hogy szakmai alapon dönt a Közgyűlés. 
 
Hiesz György 
Úgy gondolta, hogy ha Gyöngyös város egy szakmailag megerősített intézményt kap vissza, 
azon csak nyerhet az intézmény, mint a tanulók és a város is. A gyöngyösi testületi ülésen 
elhangzott, hogy több normatívát kap a kft. és nem hoz létre újabb kft.-t. Elismerte, hogy sze-
rencsésebb lett volna, ha az iskolaév elejétől kezdődnek a tárgyalások, azonban akkor egy 
évet csúszik a működtetésbe adás.  
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Laminé Antal Éva 
Kérte, ha létezik olyan háttérinformáció, ami a döntéshozók munkáját segíti, azt kapják meg a 
képviselők. Az intézményi átadások-átvételek nem átláthatóak. Javasolta, hogy a továbbiak-
ban átlátható elvek szerint – melyet a Közgyűlésnek kellene felállítani – történjen a folyamat.  
 
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna  
Leszögezte, hogy az intézményt nem Gyöngyös önkormányzata kéri vissza, hanem egy újon-
nan létrehozott nonprofit gazdasági kft., amelyben az önkormányzat 49%-ban kíván vagyoni 
részesedést szerezni. Jó lett volna, ha a társasági szerződést mellékletben megkapják a köz-
gyűlési tagok a napirend tárgyalásához. Nem igaz Hiesz György állítása, hogy a pénz több 
lesz. Kérte a főjegyzőt, hogy a hivatal illetékes vezetője adjon tájékoztatást arrról, hogy a fej-
lesztési tervvel összhangban van vagy nincs az intézmény működtetésbe adása. Jó lenne látni 
az iskola vonatkozásában hozott korábbi döntéseket.  
 
Dr. Benkár József 
Azt, hogy az 5 millió Ft törzstőkével rendelkező kft. hogyan működteti az iskolát, az a műkö-
dési engedélyeztetési eljárásnak lesz a vizsgálati szempontja. Működési engedélyre két jog-
szabály vonatkozik: A közoktatási törvény 79. §-a, illetve a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, 
amelynek a 35. §-a és az ahhoz kapcsolódó 6. melléklet tételesen szabályozza, mik kellenek a 
működési engedély megadásához. Emlékeztetett arra, hogy működési engedélyt akkor ad az 
új fenntartónak, ha a jogszabály által elvárt feltételeket teljesíti. Egy feltételt említett: azon 
túl, hogy az ingatlan használati jogával és egyéb működtetéshez szükséges szakmai-tárgyi 
feltételekkel rendelkezzen, egy olyan költségvetést is be kell csatolni, aminek mutatnia kell, 
hogy a működtetés biztonsága hogyan valósul meg. A megyei közgyűlés korábban döntött 
arról, hogy az ÉMOR TISZK-ben vásárol a főiskolától 100e Ft névértékű részvénycsomagot. 
Amennyiben a fenntartásból kikerül az intézmény, akkor ezt a részvénycsomagot valamilyen 
módon értékesíteni kell. Erről majd egy későbbi közgyűlés keretében kell tárgyalni. Hangsú-
lyozta, hogy a napirenddel kapsolatos plusz háttérinformációval a hivatal sem rendelkezik. A 
kft.-nek a létrehozója egyrészről Gyöngyös Város Önkormányzata, másrészt a Károly Róbert 
Főiskola. Egy államháztartáson kívüli működtető kívánja a továbbiakban a fenntartói jogokat 
gyakorolni. Miután a felek aláírták a szerződést, előtársaságként a Gt. szerint jogképes, akár 
működési engedély kérelemet is kérhet. Azt, hogy a társasági szerződés milyen konkrét ren-
delkezéseket tartalmaz, megyei önkormányzatnak és a főjegyzőnek sem lesz kötelessége vizs-
gálni. A közoktatási fejlesztési tervben szerepel az intézmény, váltás esetén az intézményt ki 
kell emelni. Az lép helyébe, hogy ezt a feladatot közoktatási megállapodással, mint eszközzel 
látja el a megyei önkormányzat. Itt is érvényesül az Ötv. 70. § (1) bekezdése, illetve a Kt. 35. 
§-a, mely a kötelező feladatellátásról rendelkezik úgy, hogy a megyei önkormányzatnak köte-
lező a feladat akkor, ha külön törvényben szabályozott módon a települési önkormányzat ezt 
nem vállalja. Az első megállapodás arra vonatkozik, hogy a két önkormányzat nem kívánja 
ellátni a feladatot, így a megyei önkormányzat kénytelen közoktatási megállapodást kötni. A 
fejlesztési terv úgy változik, hogy ha a konstrukció a gyakorlatban alkalmazásra kerül, azt a 
tervben át kell vezetni. Erre folyik egy szakértés.  
 
Osváth Péter 
Az Oktatási Hivatal javasolt egy szakértőt, aki az eljárás után megfogalmazza szakértői véle-
ményét, ami alapján Heves megye közoktatás feladatellátási intézményhálózat-működtetési és 
fejlesztési tervét módosítani kell.  
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Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna 
Ha egy intézmény egy másik társasághoz átadásra kerül, miért kell oktatási megállapodást 
kötni?  
 
Dr. Benkár József 
A feladatellátásért felelős önkormányzat köti a közoktatási megállapodást más fenntartóval. 
Az Ötv. és a közoktatási törvény szerint is a feladatellátás felelőse a megyei önkormányzat, 
ezért a feladatellátásra a közoktatási megállapodást meg kell kötni. Egyrészt azért, mert így 
tesz eleget a feladatellátási kötelezettségének, másrészt a normatív finanszírozáshoz megkí-
vánt feltételek így teljesülnek. Az  Áht. szabályai és végrehajtási rendelete, illetve a kialakult 
kincstári gyakorlat megköveteli, hogy a feladatellátásra közoktatási megállapodást kell csa-
tolnia az önkormányzatnak és a feladatot ellátó új fenntartónak. A közoktatási megállapodás a 
feladatellátásra vonatkozik, nem az intézmény működtetésére.  
 
Sós Tamás 
Kérte, hogy az 1. sz. melléklet 2. pontját érintő módosítással együtt a határozati javaslatról 
szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen, 12 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozta: 
 
74/2008. (VI. 27.) közgyűlési határozat 
1./ A Közgyűlés az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti megállapodást köt a Károly Róbert 

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola fenntartói jogának a 
Pro Caroberto Kiemelkedően Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság részé-
re történő átadásáról 2008. augusztus 31-i hatállyal. 

 
2./ A Közgyűlés az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti közoktatási megállapodást köt a Pro 

Caroberto Kiemelkedően Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint a 
Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskolát fenn-
tartó gazdasági társasággal 2008. augusztus 31-i hatállyal. 

 
3./ A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Ide-

genforgalmi Szakképző Iskola Igazgatója, mint átadó munkáltató és az új fenntartó, mint 
átvevő munkáltató a Kjt. 25/A-B. § szerint folytassák le az intézmény közalkalmazottaival 
a szükséges egyeztetést a munkaszerződések előkészítése érdekében. A közalkalmazotti 
jogviszony a Kjt. 25/A. § (1) bekezdése értelmében az átadás napján – 2008. augusztus 
31-én megszűnik. 

 
4./ A Közgyűlés a 3./ pont szerinti közalkalmazotti jogviszony megszűnésével összefüggően 

keletkező végkielégítés fizetési kötelezettségét teljesíti, azonban ha a központi költségve-
tésből pályázat útján azt nem kapja vissza, vagy nem egészében kapja vissza, a különböze-
tet igényli megtéríteni az 1./ pont szerinti megállapodásban kikötöttek szerint az új fenn-
tartótól.  

 
5./ A Közgyűlés 2008. július 5-ig beérkezően az új fenntartó részére történő normatív finan-

szírozás érdekében a fenntartói változást és a közoktatási megállapodást bejelenti a Ma-
gyar Államkincstáron keresztül az Önkormányzati Minisztériumnak. 

 
Felelős: Sós Tamás 

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
       Dr. Benkár József  
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Heves Megye Főjegyzője 
Határidő:  Értelem szerint 

 
 

13. napirend 
Javaslat a Gyöngyös – TISZK Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság megalapítására 
 
Dr. Benkár József 
Kiegészítést tett a határozati javaslathoz, mely szerint a társaság Felügyelő Bizottságában Sza-
bó Gyula képviseli a Heves Megyei Önkormányzatot. A felsőoktatási törvény 121. § (2) be-
kezdése rendelkezik arról, hogy amennyiben felsőoktatási intézmény korlátolt felelősségű tár-
saságban vesz részt, ott meghatározó befolyással kell, hogy rendelkezzen. Áthidaló megoldás 
lehet az, hogy a felsőoktatási intézmény a Felügyelő Bizottságban legyen döntő befolyással. A 
Mátrai Erőmű nem vállalt tagságot a TISZK-ben, kifejezte viszont együttműködési készségét, 
saját maga helyett a Mátrai Hegesztéstechnikai Kft.-t ajánlotta a szakképzéstervező társaságba.  
 
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna 
Milyen politikai egyeztetés kapcsán született meg az a döntés, hogy a Heves Megyei Önkor-
mányzat Szabó Gyulát delegálja a Felügyelő Bizottságba és meddig szól a megbízatása?  
 
Barabásné Czövek Ágnes 
Utalt arra, hogy szakképző intézményekről van szó, ezért előnyös lenne, ha a kamarák nagyobb 
szerepet kapnának a szakmák kiválasztása során. A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy lehető-
ség szerint a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nagyobb szerepet kapjon mindkét 
TISZK-ben.  
 
Hiesz György 
Leszögezte, hogy a bizottsági tag személyére bárki tehetett javaslatot. Jelezte, hogy Gyöngyös 
javasolja az augusztusi közgyűlésen a Trívium iskola bevonását. Olyan közös programban vesz 
részt Gyöngyös  az iskolával, amelyben az iskolának jelentős szerepe van a szakemberképzés-
ben. 
 
Merczel József 
Érthető, hogy az egyetem döntő befolyást akar gyakorolni. Felmerült részéről a kérdés, hogy 
ezt a befolyást nem lehetne a törzstőkében való nagyobb részvétellel megoldani? 
 
Verebélyi György 
Nagy gond a bemenet és kimenet kérdése. Nem utal semmi a pályaorientációra. Szerinte kidol-
gozott rendszerre lenne szükség. Félő, hogy a képzés után ismét munka nélkül maradnak a ta-
nulók. Nem látta biztosítottnak azt, hogy egy kis- vagy középvállalkozás tud megfelelő mun-
kahelyet biztosítani a szakmunkásoknak.  
 
Szombati Lajos 
Részben egyetértett az elmondottakkal. Szerinte a felvetett kérdések a működéshez tartoznak, 
viszont ez a határozati javaslat a létrehozásról szól.  Felajánlotta segítségét a tájékoztatás terén.  
 
Dr. Benkár József 
A Felügyelő Bizottsági tag megbízatása a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint legfel-
jebb 5 évig tarthat, de a konkrét időpontot a társasági szerződésbe kell belefoglalni. Egyetértett 
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azzal, hogy a kamaráknak szorosan együtt kell működniük a TISZK-ekkel. Pillanatnyilag a 
jogszabály akadályozza meg azt, hogy egy szakképzésszervező társaságba a kamarák tagként 
bevonhatóak legyenek.  

Verebélyi György 
Hangoztatta, hogy a kft.-nek semmi lehetősége nincs arra, hogy a kimenetet figyelemmel kísér-
je.  
 
Szombati Lajos 
Felhívta a figyelmet az olyan jellegű törekvésekre, melyek arra irányulnak, hogy a nem piac-
képes szakmák ne kapjanak támogatást.  
 
Merczel József 
Kérte, hogy a vita lezárását követően újabb hozzászólásokra ne kerüljön sor, mert az SZMSZ 
egyértelműen rendelkezik a vita lefolytatásának rendjéről. 
 
Sós Tamás 
Összegezte az elhangzottakat: Felügyelő Bizottsági tagnak Szabó Gyulát javasolták, a Miskolci 
Egyetem két tagot delegál, erről egyetemi szenátus dönt.  
 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 23 igen, 4 nem szavazattal, 7 tartózko-
dás mellett a következő határozatot hozta: 
 
75/2008. (VI. 27.) közgyűlési határozat 
1. A Heves Megyei Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a Gyöngyös-TISZK Kiemelten 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítására vonatkozó előter-
jesztést és a mellékelt Társasági Szerződés tervezetét. 

2. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a Gyöngyös-TISZK 
Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság Társasági Szerződésének aláírására, a cégbírósági bejegyzéshez, a működés 
megkezdéséhez szükséges dokumentumok aláírására. 

 
3. A Heves Megyei Közgyűlés a 2008. évi költségvetésében a II. fejezet 4.1.1.3 előirány-

zatában meghatározott 5.000 eFt terhére 1.000 eFt-os keretet biztosít a Gyöngyös-
TISZK létrehozására és működtetésére. 

 
4. A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy a Gyöngyös-TISZK Kiemelten Közhasz-

nú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságába a Heves Megyei 
Önkormányzat részéről Szabó Gyula urat delegálja. 

 
Felelős:   Sós Tamás, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

          Némethné Haizer Anna irodavezető 
Határidő: Értelem szerint 
 

14. napirend 
Javaslat a Hatvan – TISZK Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tár-
saság megalapítására  
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Dr. Benkár József 
A határozati javaslatot 4. ponttal egészítette ki, amely arról szól, hogy az önkormányzatokat 
(Hatvan, Gyöngyös, Heves Megyei Önkormányzat) a Felügyelő Bizottságban Merczel József 
képviseli, a másik két tagot a felsőoktatási intézmény delegálja.  
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal, 11 tartóz-
kodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
76/2008. (VI. 27.) közgyűlési határozat 
1. A Heves Megyei Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a Hatvan-TISZK Kiemelten 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítására vonatkozó előter-
jesztést és a mellékelt Társasági Szerződés tervezetét. 

2. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a Hatvan-TISZK 
Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság Társasági Szerződésének aláírására, a cégbírósági bejegyzéshez, a működés 
megkezdéséhez szükséges dokumentumok aláírására. 

 
3. A Heves Megyei Közgyűlés a 2008. évi költségvetésében a II. fejezet 4.1.1.3 előirány-

zatában meghatározott 5.000 eFt terhére 1.000 eFt-os keretet biztosít a Hatvan-TISZK 
létrehozására és működtetésére. 

 
4. A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy a Hatvan-TISZK Kiemelten Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságába a Heves Megyei 
Önkormányzat részéről Merczel József urat delegálja. 

 
Felelős:   Sós Tamás, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

          Némethné Haizer Anna irodavezető 
Határidő: Értelem szerint 
 
 

15. napirend 
Javaslat az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Köz-
hasznú Társaság nonprofit gazdasági társasággá történő átalakítására 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, 3 tartózkodás mel-
lett a következő határozatot hozta: 
 
77/2008. (VI. 27.) közgyűlési határozat 
1. Heves Megye Közgyűlése az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaság-

fejlesztési Közhasznú Társaság gazdasági társasággá történő átalakításával egyetért. 
 

2. Heves Megye Közgyűlése az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaság-
fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági szerződését elfogadja, jó-
váhagyja.  

 
      Felelős: Sós Tamás 
        Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő:  Azonnal 
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16. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona 
Eger Alapító Okiratának módosítására 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, 1 tartózkodás mel-
lett a következő határozatot hozta: 
 
78/2008. (VI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona és Fogyatékosok 
Otthona Eger Alapító Okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 
elfogadja. 

 
 Felelős:     Sós Tamás  

                                 Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő:  Azonnal 

 

17. napirend 
Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítésére 
 
Barabásné Czövek Ágnes 
A Pénzügyi Bizottság áttanulmányozta az előterjesztést, és azt állapította meg, hogy indokolt 
az ingatlan értékesítése.  
 
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna 
Készült-e vagyonértékelés, ha igen, miért nem ismert? Foglalkozott-e az értékelés azzal, hogy 
mennyi a felépítmény és a telek értéke? A vételárat nagyon alacsonynak tartotta.  
 
Balázs József 
A Fidesz-Polgári frakció nem támogatja az előterjesztést, mert a vételár alacsony. 
 
Dr. Benkár József 
Az elmúlt időszakban két alkalommal is készült értékbecslés, az első hozzávetőlegesen másfél 
éve. 620 millió Ft-ért az ingatlan már meghirdetésre került akkor, az érdeklődők magasnak 
tartották az árat. Az értékbecslés terjedelmes és részletes anyag, azért nem került kiküldésre, 
de bárki számára hozzáférhető. Mivel az ingatlan értékcsökkenése gyors ütemben történt, 
újabb értékbecslésre került sor. A 2008. május 28-i adat alapján az ingatlan összértéke kere-
kítve 531 millió Ft.  
 
Sós Tamás 
Kérte, hogy segítsenek befektetőknek történő ajánlással az ingatlanok értékesítésében.  
 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen, 9 nem szavazattal, 5 tartózko-
dás mellett a következő határozatot hozta: 
 
79/2008. (VI. 27.) közgyűlési határozat 
1.) Heves Megye Közgyűlése értékesíti a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonát képező 

alábbi forgalomképes ingatlanokat nyílt versenytárgyalásos eljárás útján, az alant megha-
tározott alapáron és feltételek mellett: 
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- Parádfürdői Idősek Otthona jelenlegi épülete: 

Parádfürdő, Kossuth Lajos u. 378., hrsz.: 506., 507 
Telekingatlan mérete összesen: 32.065 m2 

Építmény területe: 2600 nettó m2 
A nyílt versenytárgyalásos értékesítés legalacsonyabb irányára 530.000 eFt + ÁFA.  
A birtokbaadás időpontja: a vételár kiegyenlítésekor. 
 

- Eger, Állami Gondozottak Otthonháza: 
Eger, Temesvári út 6., hrsz.: 9555 
Telekingatlan mérete: 934 m2 

Építmény területe: 447 nettó m2 
A nyílt versenytárgyalásos értékesítés legalacsonyabb irányára: 49.000 eFt + ÁFA.  
A birtokbaadás időpontja: a vételár kiegyenlítésekor. 

 
Felelős:  Sós Tamás  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
              Kun Zoltán irodavezető 
            Határidő:  Azonnal, illetve folyamatos 

 
2.) Heves Megye Közgyűlése az értékesítésből származó bevételt a fejlesztési feladatokra 

felvett kötvények visszavásárlására fordítja abban az időben, amikor a kötvényekhez kap-
csolódó tőketörlesztés megkezdődik. Addig a bevételt pénzügyi befektetésként kamatoz-
tatja. 

 
Felelős:  Sós Tamás  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
       Némethné Haizer Anna irodavezető 

Határidő:  Értelemszerűen 
 

 
18. napirend 
a/  Beszámoló a Heves Megyei Múzeumi Szervezet tevékenységéről 
 
b/  Beszámoló a Heves Megyei Múzeumi Szervezetnél végzett belső ellenőrzés tapasztala-

tairól 
 
Dr. Petercsák Tivadar 
A beszámolóhoz kiegészítést nem tett. Köszönetet mondott Heves Megye Közgyűlésének, a 
bizottságoknak, a megyei vezetésnek, a szakirodáknak, akik a Megyei Múzeumi Szervezetet 
támogatták. Kérte, segítsék továbbra is a múzeum új vezetését munkájában. 
 
Szombati Lajos 
A Oktatási és Művelődési Bizottság elfogadta a beszámolót. Megköszönte Dr. Petercsák Tiva-
dar munkáját, melyet a Heves Megyei Múzeumi Szervezet élén végzett.  
 
Sárosi Károly 
Az Ellenőrző Bizottság szintén elfogadta a beszámolót. Elmondta, hogy a bizottság tagjai hely-
színi szemlén vettek részt az Orczy Kastélyban az ellenőrzés keretében. Köszönetét fejezte ki a 
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bizottság az új struktúrára való átállás zökkenőmentességéért az igazgatónak és a dolgozóknak 
egyaránt. 
 
Merczel József 
Örömmel tudatta, hogy a Heves Megyei Múzeumi Szervezet fennállásának 50. évfordulóját 
ünnepelte a napokban. Javasolta, hogy a határozati javaslat egészüljön ki egy újabb ponttal, 
melyben köszönetet mondanak a végzett munkáért.  
 
Deé András 
Méltatta Petercsák úr eddigi munkáját, a frakció nevében megköszönte a múzeum érdekében 
végzett igényes tevékenységét, jó egészséget kívánt.  
 
Sós Tamás 
Ismertette a határozati javaslat pontjait, melyek magukban foglalják a Merczel József úr által 
elmondottakat.  
 
Kérte, szavazzanak a napirendi pont a/ részéről. Megállapította, hogy a Közgyűlés 33 igen sza-
vazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
80/2008. (VI. 27.) közgyűlési határozat 
1.Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Múzeumi Szervezet 2003-2008. évi tevékenysé-
géről szóló beszámolót elfogadta. 
 
2. Heves Megye Közgyűlése köszönetét fejezi ki Dr. Petercsák Tivadar úrnak a több évtizedes 
kiemelkedő szakmai színvonalon végzett munkájáért. 

 
3. Heves Megye Közgyűlése Dr. Petercsák Tivadar úrnak „címzetes igazgatói” címet adomá-
nyozott. 
 
4. Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Múzeumi Szervezet fennállásának 50. évfordu-
lója alkalmából köszönetét és elismerését fejezi ki az intézmény valamennyi volt vezetőjének 
és munkatársának a fél évszázad alatt végzett kiemelkedő színvonalú szakmai tevékenységért. 
  

Felelős:  Sós Tamás  
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

     Határidő: 2008. június 27.  
 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak a napirendi pont b/ részéről. Megállapította, hogy a Közgyűlés 33 igen sza-
vazattal egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
81/2008. (VI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a Heves Megyei Múzeum rendszerellenőrzésének 
tapasztalatairól szóló beszámolót és azt elfogadta.  
  
     Felelős: Dr. Benkár József  
       Heves Megye Főjegyzője 
     Határidő:  Azonnal 
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Sós Tamás 
Ismertette Dr. Petercsák Tivadar életútját. Egyetemi tanulmányait a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetemen folytatta Dolgozott a sárospataki múzeumban, a szerencsi múzeum 
igazgatója volt, 1981-től az egri Dobó István Vármúzeumban tevékenykedett. 1989-től me-
gyei múzeumi igazgatói tisztséget töltött be. Nevéhez fűződik a Dobó bástya felújítása. 1992-
ben szerezte meg a néprajztudomány kandidátusa tudományos fokozatot, mely alapján a Kos-
suth Lajos Tudományegyetem megadta számára a doktori, psd. tudományos fokozatot. 2007-
ben megkapta a Magyar Tudományos Akadémia doktora tudományos fokozatot. Múzeumi 
igazgatói és muzeológusi feladataiból adódóan szakmai folyóiratokban múzeumtörténeti ta-
nulmányokat publikált. Magyarországon először írt könyvet a képes levelezőlapok történeté-
ről. Az Eszterházy Károly Főiskola Tanácsa címzetes főiskolai tanári címet adományozott 
számára, jelenleg egyetemi docensként oktat. Tudományos kutatásait számos önálló kötetben, 
könyvfejezetben, tudományos cikkben, közleményben adta közre. Megkapta többek között  a 
Móra Ferenc-díjat, a Pro Kultúra Agria díjat, a „Heves Megyéért” kitüntetést.  
 
19. napirend 
a/     Beszámoló a HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye szakmai tevékenysége 

tapasztalatairól 
b/ Beszámoló a HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézményénél végzett belső ellen-

őrzés tapasztalatairól 
 
Kocsa Erika 
Ismertette a beszámoló megírása óta elért eredményeket. Beszélt a pályázatokról, melyek el-
nyerésére jó esély mutatkozik. Kiemelte, hogy a bérmegtakarítás terhére átlagban 30-40 ezer 
Ft-os jutalmat kaptak a dolgozók,  étkezési támogatásukhoz 4000 Ft-tal sikerült hozzájárulni. 
Örömmel tudatta a jelenlévőkkel, hogy a VÁTI Kht. szakértőnek választotta ki. 
 
Dr. Lénárt András 
Elmondta, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság támogatja a beszámolót. Köszönetet 
mondott Kocsa Erikának, valamint Bozáné Novák Ibolyának, akik segítették az intézmények 
összevonásából adódó nehézségek megoldását.  
 
Sárosi Károly 
Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy a nagyfokú leterheltség ellenére az átszervezés 
kapcsán a munka működőképesen folyt, a korábbi pénzügyi-gazdasági hiányosságok meg-
szűntek. Köszönetét fejezte ki az intézmény dolgozóinak, igazgatójának, az Egészségügyi 
Iroda dolgozóinak. 
 
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna 
Jó színvonalú beszámolót olvasott, köszönetet mondott az igazgató asszony munkájáért.  
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak a napirendi pont a/ részéről.  Megállapította, hogy a Közgyűlés 35 igen 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
82/2008. (VI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Heves Megyei Önkormányzat Egysé-
ges Gyermekvédelmi Intézmény szakmai tevékenysége tapasztalatairól szóló beszámolóját és 
annak szakmai előterjesztését. Pozitívan értékeli az intézményben kialakult helyzetet, az ott 



 36

folyó szakmai tevékenységet, egyben elismerését fejezi ki az intézmény vezetésének és kol-
lektívájának a zökkenőmentes átalakítás miatt.  
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak a napirendi pont b/ részéről.  Megállapította, hogy a Közgyűlés 34 igen 
szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
83/2008. (VI. 27.) közgyűlési határozat 
1. Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye 

rendszerellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámolót és azt elfogadta.  
 

Felelős: Dr. Benkár József 
  Heves Megye Főjegyzője 
Határidő:  Azonnal 
 

2 Az átszervezés zökkenőmentes lebonyolításáért köszönetét fejezi ki a Bizottság az intéz-
mény felé. 

 
20. napirend 
Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzatot társulási tanácsban képviselő közgyűlési 
tagok tevékenységéről 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal a következő hatá-
rozatot hozta: 
 
84/2008. (VI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Heves Megyei Önkormányzatot társu-
lási tanácsban képviselő közgyűlési tagok tevékenységéről szóló beszámolót. 
 

Felelős:  Hudák Tamás, Verebélyi György, Hangrád Lajos, 
Török Margit, Fekete László, Szombati Lajos, 
Sós Tamás 

Határidő: Azonnal 
 

21. napirend 
Javaslat a HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony dolgozói lét-
számának bővítésére és a létszámbővítés pénzügyi fedezetének biztosítására 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal a következő hatá-
rozatot hozta: 
 
85/2008. (VI. 27.) közgyűlési határozat 

1. A HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona, Füzesabony szociális foglalkoz-
tatás bővítéséhez szükséges 1 nyolcórás segítő létszám biztosítása 2008. július hó 1. 
naptól.  

 



 37

2. A létszámfejlesztés kihatása 6 hónapot figyelembe véve: 1.168.020- Ft előirányzat, 
amelyből a személyi juttatás 876.000-Ft. A létszámfejlesztés fedezete a szociális fog-
lalkoztatási támogatás igényelt összege.  

 
3. Heves Megye Közgyűlése, mint az intézmény fenntartója a szociális foglalkoztatás 

engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) 
Korm. rendelet 4. sz. melléklete Igénymódosítását az 1. és 2. pont szerinti jóváhagyja. 

 
                                         Felelős:         Sós Tamás 
                                                             Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
                                         Határidő:      Azonnal 
 
 
22. napirend 
Javaslat fenntartói hozzájárulásról a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai 
és Közművelődési Szolgáltató Intézménye részére a TÁMOP 3.2.2/A pályázathoz 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal a következő hatá-
rozatot hozta: 
 
86/2008. (VI. 27.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés támogatta, hogy a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai 
Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye pályázatot nyújtson be a TÁMOP 
3.2..2/A komponense „Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás”  című projekt-
jére. 
 

Felelős:  Sós Tamás 
                     Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
                    Székely Józsefné igazgató 

Határidő:  Pályázati kiírás szerint 
 

 
23. napirend 
Tájékoztató a Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítványnál tartott Felügyelő Bizottsági 
ellenőrzés tapasztalatairól 
 
Kisari Zoltán 
Kérte, hogy júliusra módosuljon a határhónap, mivel az alapítvány kuratóriumához pályázók 
közül kilencen kértek  módosítást.  
 
Sós Tamás 
Kérte, vegyék tudomásul a tájékoztatót.  
 
A Közgyűlés tagjai a tájékoztatót tudomásul vették. 
 
24. napirend 
Javaslat a Heves Megye Önkormányzata által alapított szakmai kitüntető díjak alapítá-
sáról és adományozásának rendjéről szóló 21/2004. (XII. 17.) HMÖ rendelet módosítá-
sára 
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Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, 1 tartózkodás mel-
lett a következő rendeletet alkotta: 
 

16/2008. (VI. 27.) HMÖ rendelet a 
Heves Megye Önkormányzata által alapított szakmai kitüntető díjak 

alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 
21/2004. (XII. 17.) HMÖ rendelet módosításáról 

 
1. § 

 
A Heves Megye Önkormányzata által alapított szakmai kitüntető díjak alapításáról és adomá-
nyozásának rendjéről szóló 21/2004. (XII. 17.) HMÖ rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
 
(1) A szakmai kitüntető díjakra vonatkozó javaslatokat minden évben július 31. napjáig kell a 
közgyűlés elnökéhez benyújtani. 
 

2. § 
 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
      Sós Tamás       Dr. Benkár József 
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke         Heves Megye Főjegyzője 
 
 
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna 
A bejelentés jogával élve elmondta, hogy szerinte a Szabó Gyula Felügyelő Bizottsági megbí-
zatására vonatkozóan hozott közgyűlési döntés nem jogszerű, mert az országgyűlési képvise-
lők jogállásáról szóló törvény szerint ilyen megbízás összeférhetetlen a képviselői státusszal. 
Ezt az észrevételét a Közigazgatási Hivatal felé is jelezni fogja. 
 
Sós Tamás 
A bejelentést megvizsgálja a hivatal. 
 
Ezt követően a nyilvános ülést bezárta, zárt ülést rendelt el. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

     Sós Tamás                           Dr. Benkár József 
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke            Heves Megye Főjegyzője 


