
 
Jegyzőkönyv 

 
 
Készült:  2009. november 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, Balázs József, Barna László, Barabásné Czövek Ágnes, Bátka 

László, Beer Ferencné, Buda Sándorné, Csáki Zsigmond, Danyi Sándor, Deé 
András, Dr. Fehér Oszkár, Fekete László, Ferencz Ervin, Fótos Dániel, Hangrád 
Lajos, Herman István, Hiesz György, Hudák Tamás, Karsai Ferenc, Kontra Gyu-
la, Kovács József, Kómár József, Laminé Antal Éva,  Dr. Lénárt András,   
Merczel József,  Oroszlán Lajosné, Sárosi Károly, Sasi Károlyné, Sós Tamás, 
Szabó Ádám,  Szabó Gyula, Szombati Lajos, Dr. Tatár László, Tóbi János, Török 
Margit, Verebélyi György, Vince János közgyűlési tagok, Dr. Benkár József fő-
jegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak 

 
Sós Tamás 
Az ülést megnyitotta, kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. Megállapította, hogy az ülés hatá-
rozatképes, 37 fő van jelen. Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását a 
következő módosításokkal: 24. napirendi pontként a Javaslat humanitárius segély odaítéléséről 
szóló sürgősségi előterjesztést, 25. napirendi pontként a Heves Megyei Önkormányzat bank-
számla vezetésére kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról szóló tájékoztatót tárgyalja meg a köz-
gyűlés. A 14. napirend a helyszínen kiosztott írásbeli kiegészítéssel együtt kerüljön megvitatás-
ra. Javasolta, hogy a 2. és 3. napirend tárgyalásának sorrendjét cseréljék meg.   
 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal a javasolt módosítá-
sokkal együtt elfogadta a napirendet: 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 24. §) 
 
Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 
 Előadó: Barabásné Czövek Ágnes 
   Pénzügyi Bizottság Elnöke 
 

Fekete László 
   Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság Elnöke 
 

Dr. Lénárt András 
   Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke 
 

Szombati Lajos 
   Oktatási és Művelődési Bizottság Elnöke 
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NAPIREND 
 
I. Előterjesztés 
 
1. Elnöki jelentés 
 

Előadó: Sós Tamás 
  Megyei Közgyűlés Elnöke 

 
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

II. Személyi rész 
 
2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete 

Andornaktálya intézményvezetői állásának betöltésére 
 
Előadó: Sós Tamás 
  Megyei Közgyűlés Elnöke 
 
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat) 
 

3. Javaslat a Kisebbségi Bizottság nem közgyűlési tagjának megválasztására (szóbeli előter-
jesztés) 

 
Előadó: Hiesz György 
  MSZP Frakció Vezetője 
 
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat) 
 
 

III. Rendelet-tervezetek 
 
4. Javaslat a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (VI. 

29.) HMÖ rendelet módosítására 
 

Előadó: Kontra Gyula 
  Ügyrendi Bizottság Elnöke 
 
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat) 

 
5. Javaslat a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (II. 27.) HMÖ 

rendelet módosítására 
 

Előadó: Sós Tamás 
  Megyei Közgyűlés Elnöke 
 
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat) 

 
5/a. Könyvvizsgálói jelentés a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. 

(II. 27.) HMÖ rendelet módosítására vonatkozó javaslat vizsgálatáról 
 

Előadó: Mikó Béla 
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  Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.  
  Vezető könyvvizsgálója 
 
HATÁROZAT – TUDOMÁSULVÉTEL 

 
6. Javaslat a megyei fenntartású személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmé-

nyekben fizetendő térítési díjakról és az igénylésükre felhasználható bizonyítékokról szóló 
15/1997. (X. 31.) HMÖ rendelet módosítására 

 
Előadó: Sós Tamás 
  Megyei Közgyűlés Elnöke 
 
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat) 

 
7. Javaslat az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 

12/2009. (VIII. 28.) HMÖ rendelet módosítására 
 

Előadó: Sós Tamás 
  Megyei Közgyűlés Elnöke 
 
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat) 

 
IV. Előterjesztések 
 
8. Jelentés a Heves Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 

készült Állami Számvevőszéki vizsgálatról 
 

Előadó: Sós Tamás 
Megyei Közgyűlés Elnöke 

 
HATÁROZAT –MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat) 
 

9. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2009. I.-III. negyedévi gazdál-
kodásáról 

 
Előadó: Sós Tamás 

Megyei Közgyűlés Elnöke 
 

HATÁROZAT –MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat) 
 
9/a. Könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2009. I-III. ne-

gyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló vizsgálatáról 
 
 Előadó: Mikó Béla 
   Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft. 
   vezető könyvvizsgálója 
 

TUDOMÁSULVÉTEL 
 
10. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési koncepció-

jára 
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Előadó:  Sós Tamás 
Megyei Közgyűlés Elnöke 

 
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat 

 
10/a. Könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi költség-

vetési koncepciójáról szóló javaslat vizsgálatáról 
 
 Előadó: Mikó Béla 
   Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft. 
   vezető könyvvizsgálója 
 
 TUDOMÁSULVÉTEL 
 
11. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2010. évi üléstervére 
 

 Előadó:  Sós Tamás 
Megyei Közgyűlés Elnöke 

 
 HATÁROZAT –MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat) 
 
12. Javaslat a Tardosi Ifjúsági és Sporttábor által használt ingatlanok bérbeadására vonatkozó 

nyílt versenytárgyalási pályázat lezárására, az intézmény megszüntetésére 
 

 Előadó:  Sós Tamás 
Megyei Közgyűlés Elnöke 

 
 HATÁROZAT –MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (21 szavazat) 
 
13. Javaslat a Heves Megyei Területrendezési Terv módosítására 
 

 Előadó:  Sós Tamás 
Megyei Közgyűlés Elnöke 

 
 HATÁROZAT –EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 
14. Javaslat fejlesztési típusú pályázatok benyújtására 
 

 Előadó:  Sós Tamás 
Megyei Közgyűlés Elnöke 

 
 HATÁROZAT –EGYSZERŰ TÖBBSÉG  
 
15. Javaslat közreműködői szerződés, valamint „Társulási megállapodás” jóváhagyására 
 

 Előadó:  Sós Tamás 
Megyei Közgyűlés Elnöke 

 
 HATÁROZAT –EGYSZERŰ TÖBBSÉG  
 
16. Javaslat a HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva „Út a 

munkához” program keretében történő közcélú foglalkoztatás 2010. évi működtetésére 
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 Előadó:  Sós Tamás 

Megyei Közgyűlés Elnöke 
 

 HATÁROZAT –EGYSZERŰ TÖBBSÉG  
 
17. Javaslat a HMÖ Idősek Otthona – Vámosgyörk és Vámosgyörk Község Önkormányzata 

közötti megállapodás jóváhagyására 
 

 Előadó:  Sós Tamás 
Megyei Közgyűlés Elnöke 

 
 HATÁROZAT –EGYSZERŰ TÖBBSÉG  
 
18. Javaslat a HMÖ Idősek Otthona – Eger és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 

megállapodás jóváhagyására 
 

Előadó:  Sós Tamás 
Megyei Közgyűlés Elnöke 

 
 HATÁROZAT –EGYSZERŰ TÖBBSÉG  
 
19. Beszámoló a Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiuma, 

Gyöngyös rendszerellenőrzéséről 
 

Előadó:  Sárosi Károly 
Ellenőrző Bizottság Elnöke 

 
 HATÁROZAT –EGYSZERŰ TÖBBSÉG  
 
20. Javaslat szakorvosi óraszám és ellátási terület átadásának jóváhagyására 
 

Előadó:  Sós Tamás 
Megyei Közgyűlés Elnöke 

 
 HATÁROZAT –EGYSZERŰ TÖBBSÉG  
 
21. Javaslat a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakképzési feltételeinek javításá-

ra 
 

Előadó:  Sós Tamás 
Megyei Közgyűlés Elnöke 

 
 HATÁROZAT –EGYSZERŰ TÖBBSÉG  
 
V. Tájékoztató 
 
22. Tájékoztató Heves megye lakosságának egészségügyi állapotáról (2009.) 
 

Előadó: Dr. Bodnár Judit  
ÁNTSZ Észak-Magyarországi Regionális Tiszti-főorvos 
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 TUDOMÁSULVÉTEL 
 
23. Tájékoztató az uniós és hazai pályázatokon való megyei önkormányzati részvételről 
 

Előadó:  Sós Tamás 
Megyei Közgyűlés Elnöke 

 
 TUDOMÁSULVÉTEL 
 
24. Javaslat humanitárius segélyek odaítéléséről 
 
25. Tájékoztató a Heves Megyei Önkormányzat bankszámla vezetésére kiírt közbeszerzési  eljá-

rás lezárásáról 
 
VI. Felvilágosítás-kérések (SZMSZ 40. §) 
 
VII. Kérdések (SZMSZ 41. §) 
 
VIII. Bejelentések (SZMSZ 42. §) 
 
Sós Tamás 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
Beer Ferencné 
Emlékeztetett arra, hogy 2009 novemberében 20 éves az ENSZ gyermekjogi egyezménye. Két  
évtizede foglalták először jogilag kötelező formába, hogy a gyermekeket születésüktől fogva 
megilletik a gyermeki jogok, egyben kimondták, hogy az államoknak ezek érvényesülése érde-
kében számos kötelezettségük van. Kérte, fogadják el az ENSZ magyar bizottságának javaslatát, 
ugyanakkor képviselőként mindenki gondoljon a gyermekekért viselt felelősségre, az önkor-
mányzat intézményeiben nevelkedő gyermekekre. Elismerését fejezte ki az ezekben az intézmé-
nyekben dolgozóknak. A gyermekekkel való törődés jelképének a rongybabát választotta a 
gyermekszervezet, melyből egy-egy megtalálható a képviselők asztalán. Ezeket önkéntesek ké-
szítették, határon innen és túl. A rongybabák örökbefogadhatók. Az így felajánlott adományok-
ból a magyar bizottság a hazai kistelepülések óvodáinak fejlesztői játékokkal történő bővítését 
támogatja. A baba készítője a babának nevet adott, annak kezén feltüntette a saját nevét és cí-
mét. Kérte, hogy a mellékelt képeslapokon a képviselők vagy hozzátartozóik válaszolják meg a 
készítőnek, hová került  a baba.  
 
Dr. Juhász István 
A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője egy bemutató kapcsán kiemelte: nagyon fon-
tos, hogy alkoholmentesen, illetve hátrányos szertől való befolyásoltság mentesen lehessen ki-
próbálni egy olyan állapotot, amelyek ezek a szerek okoznak. Felajánlotta a közgyűlési tagok-
nak, hogy a következő év elején vegyenek részt egy ilyen bemutatón. Ezek a szemüvegek tudják 
produkálni azt a változását az emberi szemnek, amikor nappal, illetve éjszaka enyhe vagy súlyos 
alkoholos befolyásoltsággal vesz részt valaki a közlekedésben. Kérte, hogy az év végének köze-
ledtével hívják fel az időskorúak figyelmét arra, hogy ilyenkor könnyebben válhatnak potenciá-
lis áldozattá. A rendőrség is fokozott ellenőrzést rendel el a megelőzés érdekében. Kellemes 
ünnepeket kívánt a közgyűlés tagjainak és a meghívottaknak.  
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Sós Tamás 
Megköszönte a jókívánságokat, az egész évben végzett munkát, egyben kellemes karácsonyt 
kívánt a főkapitány úrnak és kollégáinak.  
 
Dr. Nemes Lajos 
Egy olyan CD-t mutatott be, amely a levéltár elmúlt 3 évének tudományos munkáját foglalja 
össze. Tartalmaz egy olyan előszót, amely a kezdettől 1687-ig bemutatja, hogyan fejlődött He-
ves vármegye. Ezt követi az a rész, mely a különböző tisztségek tisztségsorait tartalmazza,  így 
többek között ispánok, főispánok, szolgabírók, tanácselnökök, képviselők feladatát. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy ilyen teljességgel a tisztségsorokat, illetve életrajzokat az országban még 
sehol nem vizsgálták. Boldog karácsonyt kívánt a Levéltár részéről.  
 
Sós Tamás 
 
Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 
Kérte, szavazzanak a Pénzügyi Bizottság beszámolójáról. Megállapította, hogy a közgyűlés  28 
igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
153/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott 72/2009. (XI.12.) 
számú Pénzügyi Bizottsági határozatot az írásbeli előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

     
    Felelős:  Dr. Benkár József 
      Heves Megye Főjegyzője 

              Határidő:  Azonnal 
 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak a Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság beszámolójáról. Megállapítot-
ta, hogy a közgyűlés 28 igen, 1 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta: 
 
154/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megyei Közgyűlése a Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság átruházott hatáskörben 
sport és ifjúsági rendezvényi pályázatok tárgykörben, november hónapban hozott határozatait az 
írásbeli előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 
 

    Felelős:  Dr. Benkár József 
      Heves Megye Főjegyzője 

              Határidő:  Értelem szerint 
 

Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak az Egészségügyi és Szociális Bizottság beszámolójáról. Megállapította, 
hogy a közgyűlés 27 igen, 1 nem szavazattal, 9 tartózkodás mellett a következő határozatot hoz-
ta: 
 
155/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott: 
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 63/2009. (X. 6.); a 63/1/2009. (X. 6.); a 63/2/2009. (X. 6.); a 64/2009. (X. 6.); az 64/1/2009. (X. 
6.); az 65/2009. (X. 6.); az 65/1/2009. (X. 6.); és a 66/2009. (X. 6.) számú Egészségügyi és Szo-
ciális Bizottsági határozatokat az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 
 

    Felelős:  Dr. Benkár József 
      Heves Megye Főjegyzője 

              Határidő:  Azonnal 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak az Oktatási és Művelődési Bizottság beszámolójáról. Megállapította, hogy a 
közgyűlés 27 igen, 2 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
156/2009. (X. 28.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése az Oktatási és Művelődési Bizottság átruházott hatáskörben hozott:  
78/2009.(X. 14.)-79/2009.(X. 14.) számú Oktatási és Művelődési Bizottsági határozatokat az 
előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 
 

    Felelős:  Dr. Benkár József 
      Heves Megye Főjegyzője 

              Határidő:  Azonnal 
 
Sós Tamás 
Kérte a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételét. Megállapította, hogy az illetékbevételek ala-
kulásáról kiosztott könyvvizsgálói tájékoztató jelentést a közgyűlés tudomásul vette.  
 
Sós Tamás 
 
1. napirend 
Elnöki jelentés 
 
Herman István 
Az elnök úr egy 20 fős delegációval Spanyolországba utazott, aminek a hozadékát nem érzékel-
te. Szükségesnek tartotta a program bővebb kifejtését. Kirándulásnak minősítette a spanyolor-
szági látogatást, mert tudható, hogy egy előkészítetlen munkának milyen hozadéka lesz a jövőt 
illetően. Kérdezte, milyen kérdéskörök azok, amelyek a Bükköt, a Mátrát, a Tisza-tó térségét, 
illetve Heves megyét érintették? Úgy tudja, hogy a felszámolóbiztos nem volt hajlandó aláírni a 
kórházi  átadás-átvételi jegyzőkönyvet, ezen kívül 1.1 milliárd Ft-ra perelni fogja az önkor-
mányzatot, mert az OEP finanszírozást nem kapta meg. Az előterjesztésben az szerepel, hogy ha 
továbbra is törvénytelen magatartást tanúsít a felszámolóbiztos, akkor az önkormányzat a bíró-
sághoz fordul, illetve új felszámolóbiztos kijelölését kéri. Azt kérdezte: ha törvénytelenséget 
észleltek, akkor miért nem azonnal történt meg a szükséges lépés? Az is köztudomású, hogy a 
TOM-Controllal egyfajta egyezkedés folyik. Feléjük az önkormányzat olyan jelzést tett, hogy a 
kórház továbbra is működik, a vagyon az önkormányzat tulajdonában maradt, ezért 230 millió 
Ft-ra perlik a kórházat. Sajnálatos, hogy ezek nem szerepelnek az előterjesztésben. Szerinte an-
nak idején az önkormányzat önként mondott le és adta át az OEP finanszírozást a 
HospInvestnek, viszont a törvény nem így szól. Célszerű lenne egy ad-hoc bizottság létrehozása 
a kérdések áttekintésére, a kórháznál kialakult helyzet elemzésére.  
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Dr. Tatár László 
A Fidesz-Polgári frakció már negyedik alkalommal kéri, hogy a közpénzből fizetett alelnökök 
számoljanak be a munkájukról, az elmúlt időszak eseményeiről. Elnök úr tárgyalt azokkal a je-
lenleg a kórházban dolgozó orvosokkal, akik közreműködői szerződésük révén 40 millió Ft-tal 
beragadtak? Nem jutnak a munkabérükhöz, tartani kell attól, hogy kilépnek a kórházból. Mi az 
elnök úr véleménye erről,  tekintettel arra, hogy a felszámolóbiztos által hivatalosan közzétett 
adatok szerint a pénzösszegek megtérítése a HospInvesttől nem várható. 
 
Deé András 
A két közgyűlés közötti időszakban, november 4-én történt egy esemény, amiről az elnök úr 
nem tett jelentést. Elnök úr házigazdája volt egy olyan ünnepségnek, amit azon a napon rendez-
tek meg, amikor 53 évvel ezelőtt a magyar forradalmat és szabadságharcot vérbe fojtották. Ezen 
a napon ünnepelni politikai modortalanság. Kérte az elnök urat, kövesse meg azokat, akiket 
megsértett.  
 
Beer Ferencné 
Az SZMSZ 50. §-a részletesen szabályozza az alelnök feladatait. Minden esetben az ott leírtak 
alapján cselekszik, az elnöknek a végzett tevékenységről beszámol.  
 
Sós Tamás 
Ami a nemzetközi kapcsolatokat illeti, a takarékosság a jellemző. A sürgősségi napirendek kö-
zött szerepel, hogy a segélyként odaítélni szándékozott 3 millió Ft-ból 2 millió Ft-ot a nemzet-
közi kapcsolatokból takarított meg az önkormányzat. Egy önkormányzati intézményvezető na-
gyon fontosnak tartotta azt, hogy több országban is tanulmányozhatta a szociális intézményeket. 
Heves megye ezen a területen európai összehasonlításban is kiemelkedő. A konkrét spanyol 
úttal kapcsolatban elmondta, hogy fontos számára a térségek céljainak összehangolása. Nincs 
szó egy spanyol kapcsolat felvételére történő elkötelezésről. Belgiumnak, Spanyolországnak és 
Magyarországnak az Európai Uniós fejlesztésen belül vannak közös feladatai. A környezetvéde-
lem területén jelentős fejlesztések valósulnak meg. Megemlítette a vízelvezető-rendszer korsze-
rűsítését. A Mátrában és Bükkben vízelvezetésre többszáz millió Ft fordítható. Jelentős ered-
mény a Tisza-tavi ökopark megvalósítása Poroszlón. Heves megye az elmúlt három évben 207 
milliárd Ft-ot fordíthatott fejlesztésre. Elmondta, hogy a Heves Megyei Önkormányzat kemény 
tárgyalópartnere a felszámolóbiztosnak. Megköszönte a főjegyző, aljegyző és a jogászok mun-
káját, akiknek határozott fellépése nyomán a felszámolóbiztos aláírta az említett dokumentumot. 
Mindhárom alelnök magas színvonalon látja el a feladatát, munkavégzésük az SZMSZ szerint 
történik. November 4-ét illetően úgy vélte, nem szerencsés politikai kérdést vinni a közgyűlés 
elé. A szerződéses orvosokkal kapcsolatban nagy körültekintéssel igyekszik a hivatal eljárni, a 
felszámoló felé lépések történnek ez ügyben.  
 
Dr. Tatár László 
Az alelnökök munkavégzésével kapcsolatban elmondta, hogy az alelnököknek  átruházott hatás-
körben az elnök adja a feladatot, ezért annak elvégzése után az alelnök a közgyűlésnek köteles 
beszámolni.  
 
Herman István 
Nem kapott választ arra a javaslatára, amely az ad-hoc vizsgáló bizottság létrehozására irányult. 
Nem járható út, hogy az önkormányzat az orvosokat kifizeti, mert azután minden kötelezettsé-
gért helyt kell állni. Ez a kérdés túlnőtte az elnöki hatáskör kereteit.  
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Sós Tamás 
Az ilyen jellegű kérdésekre a kórházi napirendek kapcsán lehet kitérni. 
 
Merczel József 
Tisztázni kellene, hogy a Fidesz-Polgári frakció elfogadja-e az SZMSZ alelnökökre vonatkozó 
rendelkezéseit.  
 
Hiesz György 
Az utóbbi két évben megnőtt az ügyrendi kérdésben történő hozzászólások száma annak ellené-
re, hogy sokszor nem ügyrendet érint a felszólalás. A felvetés sok esetben jogos, de nem ügy-
rendi kérdésként kellene kezelni. 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen, 16 nem szavazattal a következő 
határozatot hozta:  
 
157/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, valamint a Heves 
Megyei Közgyűlés Elnöke által átruházott hatáskörben hozott 43 db személyi térítési díjat meg-
állapító határozatot jóváhagyja, a két közgyűlés között végzett fontosabb elnöki feladatokról 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
     Felelős: Sós Tamás 
        Heves Megye Közgyűlés Elnöke 
      Határidő:  Azonnal 
 
Sós Tamás 
 
2. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete 
Andornaktálya intézményvezetői állásának betöltésére 
 
Tóth Erzsébet 
Elmondta, hogy 20 évet az egészségügyben, 14 évet a szociális ellátásban dolgozott. Olyan ön-
álló arculattal bíró szociális ellátást szeretne irányítani, ahol a gondozás, ápolás, a foglalkoztatás 
magas szintű, ahol a dolgozók meg szeretnének felelni a társadalmi elvárásoknak és követelmé-
nyeknek, ahol az ellátást igénybe vevők a szükségleteiknek megfelelő ellátást kapják. Meg kí-
ván felelni az intézmény komoly eredményt felmutató hagyományainak, ugyanakkor a folyama-
tos változás szellemében új értékeket közvetítő munkát szeretne végezni. 
 
Gálné Balázs Andrea 
Pályája során dolgozott egészségügyben, gondozónőként, pedagógusként,  foglalkozott értelmi 
fogyatékosokkal, egy éve az intézmény területén működő ápoló-gondozó lakóotthon és tréning 
lakás nappali vezetője. A feladatra azért vállalkozna, mert úgy gondolja, hogy szakmailag az 
andornaktályai intézmény jó úton halad. Pályázatában utalt arra, hogy a gondozottak kikerülése 
nehézkes, szeretné a rehabilitációs tevékenységet felgyorsítani. 
 
Dr. Lénárt András 
Elmondta, hogy négy érvényes pályázat érkezett a kiírásra. Mindegyik  pályamunka kitűnőnek 
bizonyult. A meghallgatást végző bizottság a következő sorrendet alakította ki: Tóth Erzsébet, 
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Molnár István, Petrucz István, Gálné Balázs Andrea. Az Egészségügyi és Szociális Bizottsági 
meghallgatás idejére Petrucz István visszavonta pályázatát, Molnár István pedig betegsége miatt 
nem tudott megjelenni. A legtöbb szavazatot Tóth Erzsébet kapta, majd Molnár István és Gálné 
Balázs Andrea következett.  
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak Tóth Erzsébet pályázatáról. Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szava-
zattal a következő határozatot hozta: 
 
158/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 

1. Heves Megye Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ 
(4), valamint a 10.§ (1) bekezdés b) pontja, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 257/2000.(XII. 26.) Kormányrende-
let 4.§ (1) bekezdése alapján a Heves Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona és 
Rehabilitációs Intézete Andornaktálya kinevezett vezetői munkakörébe határozatlan idő-
re Tóth Erzsébetet nevezi ki 2010. január 1-jétől. 

 
2. Illetményét az 1992. évi XXXIII. tv. 66/A § (1) bekezdés és Kjt. 3. számú melléklete 

alapján 240 000 Ft-ban határozza meg. 
 
     Felelős: Sós Tamás 
        Heves Megye Közgyűlés Elnöke 
      Határidő:  Azonnal 
 
Sós Tamás 
Jó egészséget kívánt Tóth Erzsébetnek az intézményvezetői feladatok ellátásához. 
 
3. napirend 
Javaslat a Kisebbségi Bizottság nem közgyűlési tagjának megválasztására (szóbeli előter-
jesztés) 
 
Hiesz György 
Elmondta, hogy a Kisebbségi Bizottság egyik külső tagja, Besenyei Csaba  a Heves Megyei 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke lett, ezért helyére a frakció nevében Czékmány Krisz-
tinát, a Gyöngyösi Roma Kisebbségi Önkormányzat elnökét javasolta.  
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 37 igen szavazattal a következő határoza-
tot hozta: 
 
159/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Önkormányzat úgy dönt, hogy a Kisebbségi Bizottság nem képviselő tagjává 
Czékmány Krisztinát megválasztja.  
 
     Felelős: Sós Tamás 
        Heves Megye Közgyűlés Elnöke 
      Határidő:  Azonnal 
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Sós Tamás 
 
4. napirend 
Javaslat a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (VI. 
29.) HMÖ rendelet módosítására 
 
Dr. Tatár László 
A Fidesz-Polgári frakció nevében elmondta, hogy a módosítás arra vonatkozó részét nem fogad-
ják el, amely az elnöki hatáskör jelentős bővítéséről szól, ugyanis ezáltal az elnök olyan hatás-
körökkel lenne felruházva, ami indokolatlan, a kéthavonta történő közgyűlések miatt jelentős 
szabad kezet kapna a köztes időszakban hozott döntések meghozatalára. A frakció javasolta a 
közgyűlés havonta történő összehívását. Kérte az elnök urat, hogy a javaslat személyi részre 
vonatkozó részét külön szavaztassa, mert a többi részt nem támogatja a frakció. 
 
Kontra Gyula 
Elmondta, hogy előterjesztőként megvizsgálta 10-12 más megyei önkormányzat SZMSZ-ét, 
ezek tapasztalatait összegezte. Nem a kéthavonta ülésezés miatt történik a módosítás. Az ön-
kormányzatokról általában az a vélemény alakult ki, hogy lassúak, bürokratikusak. Ebből kiin-
dulva született a javaslat.  
 
Sós Tamás 
Kérte, hogy szavazzanak a Dr. Tatár László úr által  elfogadni javasolt 3. §-ról. Megállapította, 
hogy a közgyűlés 27 igen, 9 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
160/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy az SZMSZ módosításáról szóló rendelettervezetnek a 
Kisebbségi Bizottság új nem képviselő tagjának a megválasztására vonatkozó személyi javasla-
tot tartalmazó 3. §-át elfogadja. 
 
     Felelős: Sós Tamás 
        Heves Megye Közgyűlés Elnöke 
      Határidő:  Azonnal 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak a rendelet egészéről. Megállapította, hogy a közgyűlés 26 igen, 8 nem sza-
vazattal, 3 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 
 

19/2009. (XI. 27.) HMÖ rendelet 
A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
(továbbiakban: SZMSZ) szóló 

10/2007. (VI. 29.) HMÖ rendelet módosításáról 
 

1. § 
 

Az SZMSZ 2. sz. melléklete a következőkkel egészül ki: 
 

I.  
(A Közgyűlés Elnökére átruházott hatáskörök) 
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19. Dönt a szociális és gyermekvédelmi szakellátás ingyenes igénybevételéről. 
(Gyvt. 147. § (6) bekezdés) 

 
20. Dönt a szociális intézmény vezetőjének – az intézményi jogviszony megszűntetéséről – ho-

zott értesítése elleni panaszról. (Szt. 101. § (3) bekezdés) 
 
21. Dönt az intézményvezető gyermekvédelmi ellátás megszűntetéséről szóló értesítése ellen 

benyújtott panaszról. (Gyvt. 37/A. § (4) bekezdés) 
 
22. Az intézményvezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díjhátralék behajtása vagy a 

behajthatatlan hátralék törlése érdekében. (29/1993. (II. 17.) Korm. Rendelet 31. §) 
 
23. Dönt abban az esetben, ha a szociális intézményi ellátott, az intézmény vezetője által megál-

lapított egyéni gyógyszerszükséglet költsége viselésének mértékéről szóló értesítése ellen 
panasszal él. (1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 52/A. §) 

 
24. Dönt a gyermekvédelmi intézmények igénybevételének kérdéséről abban az esetben, ha a 

kérelmező, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja, vagy az 
ellátás igénybevételéről nem intézkedik. (Gyvt. 32. § (3) bekezdés) 

 
25. Dönt a szociális intézményi ellátott foglalkoztatásáról abban az esetben, ha az ellátott, illetve 

törvényes képviselője az intézmény vezetőjének az ellátott foglalkoztatására irányuló dönté-
sét vitatja. (Szt. 99/B. § (4) bekezdés) 

 
26. Kikéri a megyei gyámhivatal véleményét a megyei önkormányzat feladatkörébe tartozó 

gyermekvédelmi szakellátást érintő lényeges döntés meghozatala előtt. 
 (Gyvt. 104. § (1) bekezdés i/ pont) 
 
27. Kivizsgálja a megyei önkormányzat fenntartásában működő gyermekvédelmi szakellátást 

nyújtó intézményeket érintő azon panaszokat, amelyeket a Gyvt. 36. § (2) bekezdése a fenn-
tartó hatáskörébe utal. (Gyvt. 104. § (1) bekezdés j/ pont) 

 
28. Megállapodást köthet a megyei önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmé-

nyek területi ellátási kötelezettségének módosítására vonatkozóan a települési önkormányzat 
kezdeményezésében megjelölt egészségügyi szolgáltató fenntartójával. (2006. évi CXXXII. 
törvény 5/A. § (3) bekezdés) 

 
29. Engedélyt kér az Oktatási Hivataltól a Kt. 3. számú mellékletének I. részében meghatározott 

maximális létszám húsz százalékkal, illetve a II. rész 7-8. pontjában meghatározottak szerint 
számított maximális létszám tíz százalékkal történő túllépéséhez, ha az oktatásszervezési 
okok miatt indokolt. (Kt. 95/A. § (11) bekezdés) 

 
30. Kérelmezi szociális intézmény működési engedélyének kiadását az illetékes szociális és 

gyámhivatalnál. (188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 2-9. §) 
 
31. Dönt az általános és céltartalékok felhasználásáról az éves költségvetési rendeletben megha-

tározott keretek között. (Áht. 73. § (3) bekezdés) 
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32. Dönt két közgyűlés között felmerülő halaszthatatlan esetben az egyedileg – a mindenkori 
költségvetésben meghatározott összeget meg nem haladó – előirányzat átcsoportosításokról. 
Döntéséről a közgyűlés következő ülésén köteles beszámolni.  

 
33. Kérelmezi a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység működési engedély kiadását az illeté-

kes szociális és gyámhivatalnál.  
(259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés c/ pont) 

 
34. Létrehozza az intézményvezetői pályázatokat véleményező bizottságot.  
 
35. Dönt a költségvetésben jóváhagyott elnöki keret – az egyszeri összeg 500.000 Ft-ot nem 

haladhatja meg – felhasználásáról.  
 
36. Dönt a feladatokhoz kapcsolódó támogatás átvételéről. 
 
37. Végrehajtja a jogszabályon és központi döntéseken alapuló – mérlegelést nem igénylő – 

támogatási, illetve béralapnövelést.  
 
38. Meghatározza a hivatal kezelésében lévő önkormányzati vagyon – tulajdonjogot nem érintő 

– hasznosítási módját és mértékét. 
 
39. Egyeztetést folytat a szociális törvény alapján a megyei szolgáltatás-tervezési koncepció és a 

települési önkormányzatok koncepciói közötti összhang biztosítására. Gondoskodik a me-
gyei szociálpolitikai kerekasztal működéséről és legalább évenként egyszeri összehívásáról. 
(1993. évi III. tv. 58/B. § (2) bekezdés) 

 
40. Előzetes egyetértést ad a megyei önkormányzat ellátási kötelezettsége körébe nem tartozó 

személyek tartós bentlakásos intézményi elhelyezéséhez.  
 

2. § 
 

Az SZMSZ 2. sz. melléklete a következőkkel egészül ki: 
 

II. 
(A bizottságok saját és átruházott hatáskörei) 

 
Ügyrendi Bizottság 

 
Átruházott hatáskörök 
 
3. A közgyűlés ülésezési szünetében – a Pénzügyi Bizottsággal együtt – dönt halaszthatatlan 

esetben a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, kivéve a közgyűlés át nem ruházható 
hatásköreit, illetve más megyei önkormányzati bizottságra és a közgyűlés elnökére átruhá-
zott hatásköröket.  
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Pénzügyi Bizottság 
 

Átruházott hatáskörök 
 
11. A közgyűlés ülésezési szünetében – az Ügyrendi Bizottsággal együtt – dönt halaszthatatlan 

esetben a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, kivéve a közgyűlés át nem ruházható 
hatásköreit, illetve más megyei önkormányzati bizottságra és a közgyűlés elnökére átruhá-
zott hatásköröket.  

 
3.§ 

 
A Heves Megyei Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. 
(VI. 29.) HMÖ rendelet 2. számú melléklet III. fejezetében, a Kisebbségi Bizottság tagjait felso-
roló részében a külső tagként szereplő Besenyei Csaba nevének helyébe az új nem képviselő 
bizottsági tagként megválasztott Czékmány Krisztina neve kerül. 
 

4. § 
 
(1)A rendelet 1. és 2. §-a  2010. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti.  
 
(2)A rendelet 3. §-a a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

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

Sós Tamás 
 
5. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (II. 27.) 
HMÖ rendelet módosítására 
 
5/a.Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2009. évi költségve-
téséről szóló 6/2009. (II. 27.) HMÖ rendelet módosítására irányuló javaslat vizsgálatáról 
 
Sós Tamás 
Elmondta, hogy a rendelet módosítása a 2009. szeptember 30-ig ténylegesen bekövetkezett vál-
tozások előirányzatokon történő átvezetését tartalmazza. Az utolsó negyedévi módosítások a 
következő év elején kerülnek előterjesztésre a közgyűlés elé az év lezárását követően. Az összes 
változás a III. negyedévben 197,6 millió Ft, amely az I. félévi módosított költségvetés 1,6 % - os 
növekedését jelenti. A módosítások következtében az önkormányzat költségvetési főösszege 12 
milliárd 295 millió Ft-ra emelkedett. A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza a saját 
hatáskörű módosításokat, amelyeket az intézmények kezdeményeztek, illetve a központi elő-
irányzat-változásokat és a közgyűlés által jóváhagyott átcsoportosításokat. Független könyv-
vizsgálói jelentés is készült az előterjesztéshez, amely alátámasztja a jogszabályi előírások be-
tartását és a rendelettervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak tartja. Kérte az előterjesztés meg-
vitatását és elfogadását. 

 
 



 

 

16

 
Barabásné Czövek Ágnes 
Tájékoztatott, hogy a hitelfelvétel egy támogatás kapcsán 50 millió Ft-tal mérséklődik. Új elem 
az 5. sz. melléklet. A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfo-
gadásra ajánlotta a javaslatot.  
 
Mikó Béla 
A költségvetés összege közel 200 millió Ft-tal növekszik. Éves szinten a növekedés nagysága 
közel 700 millió Ft, ami 6%-nak felel meg, ezen belül további százmillió forinttal csökkent a 
hitel-igénybevételi lehetőség nagysága. Az I-III. negyedéves tényadatok alátámasztották a költ-
ségvetés realitását, ezért elfogadásra ajánlotta.  
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés a könyvvizsgálói jelentés tudomásul véte-
lével 21 igen, 14 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta: 
 

20/2009. (XI. 27.) HMÖ rendelet 
a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló  

6/2009. (II.27.) HMÖ rendelet módosításáról 
 

1. § 
 
A 6/2009. (II. 27.) HMÖ rendelet ( továbbiakban R. ) 1.§-a az alábbiak szerint módosul:  
 
„1. § bevétel főösszege 11.508.873 ezer Ft 

 kiadás főösszege 11.221.886 ezer Ft 
 bevétel – kiadás egyenlege 286.987 ezer Ft 

 hitelfelvétel összege 786.086 ezer Ft 
 hiteltörlesztés összege 1.073.073 ezer Ft 
 finanszírozási egyenleg - 286.987 ezer Ft 
 hiány összege: 786.086 ezer Ft” 
 

2. § 
 

(1) A R. 2.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint változik: 
 
„(2) Adatok ezer Ft-ban 
 
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele 1.752.579 
 
Önkormányzat sajátos működési bevétele 2.693.350 
 
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 12.065 
 
Központi költségvetési támogatás 4.934.835 
 
Támogatás értékű bevételek 665.553 
 
Átvett pénzeszközök 57.931 
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Előző évi pénzmaradvány 1.392.560” 
 
(2) A R. 2.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(4) Adatok ezer Ft-ban 
 
Önkormányzati költségvetési szervek működési 
kiadásai 7.824.401 
 
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadásai 188.744 
 
Önkormányzati költségvetési szervek felújítási kiadásai 83.788 
 
Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 1.311.339 
 
Önkormányzati Hivatal központosított felújítási kiadásai 74.423 
 
Önkormányzati Hivatal központosított felhalmozási kiadásai 1.113.913 
 
Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai 4.040 
 
Támogatásértékű kiadások 411.379 
 
Átadott pénzeszközök 100.434 
 
Tartalékok 102.000 
 
Pénzmaradvány tartalék 7.425” 
 
(4) A R. 2. § (8) bekezdése a következőre változik: 
 
„(8) A költségvetés hiányának összege 786.086 ezer Ft.” 
 

3. § 
 

(1) A R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 
(2) A R. 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. 
(3) A R. 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. 
(4) A R. 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. 
(5) A R. 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. 

 
4. § 

 
(1) A R. jelen rendelettel nem módosított §-ai változatlan szöveggel hatályosak. 
 
(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát veszti. 
 
 

    Sós Tamás      Dr. Benkár József 
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke          Heves Megye Főjegyzője  
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Sós Tamás  
 
6. napirend 
Javaslat a megyei fenntartású személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmé-
nyekben fizetendő térítési díjakról és az igénylésükre felhasználható bizonyítékokról szóló 
15/1997. (X. 31.) HMÖ rendelet módosítására 
 
A napirend tárgyalásakor megérkezett a terembe Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna képviselő asz-
szony.  
 
Dr. Lénárt András 
Az intézményvezetőkkel előzetes egyeztetés történt. A bizottság egyhangúlag támogatta a javas-
lat elfogadását.  
 
Kontra Gyula 
Az Ügyrendi Bizottság megállapította, hogy a javaslat mindenben megfelel a törvényi előírá-
soknak, a tagok egyhangúlag támogatták a javaslat elfogadását.  
 
Sós Tamás  
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 35 igen szavazattal a következő rendeletet 
alkotta: 

 
21/2009. (XI. 27.) HMÖ rendelet 

a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást  
nyújtó gyermekvédelmi intézményekben fizetendő térítési díjakról és  

az igénylésükre felhasználható bizonyítékokról szóló  
15/1997. (X. 31.) HMÖ sz. rendelet (továbbiakban: R) módosításáról 

 
1. § 

 
A R. 1. sz.  melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

2. § 
 

(1) Ez a rendelet kihirdetése 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 Heves Megyei Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi szakellátási intézmények 2010. évi 

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL 
 

Gondozási hely megevezése 

2009. 
évi térí-

tési 
díj/hó 

2010. 01.01-től   
térítési díj 

HMÖ EGYI 

-  lakásotthonban    9.200 9.200.-Ft/hó 
307.-Ft/nap 

HMÖ EGYI 
- nevelőszülőnél    9.200 9.200.-Ft/hó 

307.-Ft/nap 

HMÖ EGYI  
- küldő férőhelyen saját lakás 

-  albérlet 

  
  
    4.600 
  10.500 

7.200.-Ft/hó 
240.-Ft/nap 

HMÖ Gyermekotthona és Fo-
gyatékosok Otthona Eger 
gyermekotthoni részleg  
- anyás férőhely  

 

17.100 17.100.-Ft/hó 
   570.-Ft/nap 

 
Sós Tamás 
 
7. napirend 
Javaslat az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 
12/2009. (VIII. 28.) HMÖ rendelet módosítására 
 
Herman István 
Megkérdezte: Hányszor kell még az Ifjúsági és Sportbizottsággal kapcsolatos előterjesztéseket 
és módosításokat megvitatni?  
 
Dr. Benkár József 
Elmondta, hogy a sportrendeletről való tárgyalás során vetődött fel, hogy koncepcionális váltás 
szükséges a sportrendelet szabályozásában. A mostanit felválthatja egy másik, de csak 2010-
ben. A módosítás célja, hogy  a megyei önkormányzat anyagi támogatásának maximum 25%-
áig terjedő igazgatási költségekre történő felhasználása 2009-re ne vonatkozzon, hanem 2010. 
január 1-től egy teljes évre legyen érvényes, mivel az eltérő szabályozás az elszámolást az egye-
sület részére megnehezítené. A probléma jogalkalmazással nem volt megoldható, ezért vált 
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szükségessé a 2010. január 1-jei hatályba léptetés. Így a támogatott szervezet 2011 márciusáig 
köteles elszámolni a 2010. évi költségekkel.   
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 35 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
a következő rendeletet alkotta:  
 

22/2009. (XI. 27) HMÖ rendelet 
az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló  

12/2009 (VIII. 28.) HMÖ rendelet módosításáról 
 

1. § 
 

Az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 12/2009 (VIII. 
28.) HMÖ rendelet (továbbiakban R.) 15.§, (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A R. 7.§ (4) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.” 
 

2. § 
 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 

3. § 
 

Ez a rendelet 2010. január 5-én hatályát veszti. 
 
 

Sós Tamás Dr. Benkár József 
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Heves Megye Főjegyzője 
 
Sós Tamás 
 
8. napirend 
Jelentés a Heves Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzésé-
ről készült Állami Számvevőszéki vizsgálatról 
 
Sós Tamás 
Az Állami Számvevőszék vizsgálati eredményének ismertetése sajtótájékoztató keretében meg-
történt. Megköszönte az Állami Számvevőszék alapos és segítőkész vizsgálatát, melynek tapasz-
talatait az önkormányzat munkája során igyekszik hasznosítani. Kiemelte a hivatalban és az in-
tézményhálózatban dolgozók munkáját. Az ÁSZ jó színvonalúnak minősítette a végzett tevé-
kenységet. Két javaslat fogalmazódott meg részükről, egyik az Európai Uniós forrásokkal, a 
másik az informatikai rendszerrel kapcsolatos. Ennek megfelelően részletes intézkedés is ké-
szült. Kérte az előterjesztés elfogadását.  
 
Barabásné Czövek Ágnes 
A Pénzügyi Bizottság felhívta a figyelmet arra, hogy a jövőben a több évre áthúzódó beruházá-
sok a költségvetési rendelet mellékletében szerepeljenek. Minden, ami a költségvetésre vonat-
kozik, legyen része a rendeletnek is. A bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a ren-
delet elfogadását javasolta.  
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Kontra Gyula 
Az Ügyrendi Bizottság megnyugvással konstatálta, hogy a hivatal és mindazok,  akiknek felada-
ta van a gazdálkodásban, a jogszabályoknak megfelelően és körültekintően járt el. A bizottság 
tagjai 9 igen szavazattal fogadták el a jelentést.  
 
Herman István 
Örvendetes, ha a képviselők és a hivatal munkáját rendben találta az ÁSZ. Az elnök úr arról 
ejtett szót, hogy az informatikai területtel és az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatban tettek 
észrevételeket. Ezen túl azonban a gazdálkodásról, közbeszerzésről és a likviditási tervről is 
tettek említést. Nem szabad senkinek becsapnia önmagát. A végrehajtásért felelősök neve is 
szerepel. Példaként említette azt a megállapítást, mely szerint likviditási tervet kell készíteni. A 
pillanatnyi közgazdasági helyzetben ez nagyon fajsúlyos kérdés. Az ÁSZ joggal mondhatja, 
hogy a Pénzügyi Iroda ezt készítse elő.  
 
Dr. Tatár László 
Az Állami Számvevőszék jelentésében leírta, hogy az önkormányzat eladósodása 2006. és 2008. 
között milyen mértékben növekedett. 2006-ban 3.5%, 2007-ben 16.3%, 2008-ban 15.5% az el-
adósodási mutató. Ennek tudatában szükség van arra, hogy a költségvetés nagy alapossággal 
történjen megtervezésre. Elengedhetetlen a kötelezően ellátandó feladatok áttekintése. Kérte a 
főjegyző urat, hogy a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban az ÁSZ ajánlásainak megfelelően 
gondolják át a további tevékenységüket. 
 
Barabásné Czövek Ágnes 
A likviditási terv aktualizálva rendelkezésre áll. Az látszik belőle, hogy év végére 86 millió Ft-
os forgóeszköz hitel felvételével számol a hivatal.  
 
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna 
Az Állami Számvevőszéki jelentés nem annyira fényes, mint ahogyan Kontra Gyula bizottsági 
elnök úr bemutatta. Az intézkedési tervnek vannak olyan pontjai, amelyek egybeesnek az ÁSZ 
jelentésben foglalt jövőbeli elvárásokkal, viszont nem található benne a pénzügyi egyensúly 
megtartására való odafigyelés. A korábbi számvevőszéki megállapítások utóellenőrzése nem 
jelent meg az intézkedési tervben. A korábbi jelentésekből is lehetne fellelni olyan hibákat, ame-
lyek elkerülhetők lennének. A Fidesz-Polgári frakció egy tagja 2009 júliusában kezdeményezte 
a közigazgatási hivatalnál törvényességi ellenőrzési kérelem keretében, hogy az Ötv. 98.§ (2) 
bekezdés alapján a közigazgatási hivatal kezdeményezzen ÁSZ vizsgálatot, hogy az egészség-
ügyi közfeladat és vagyonátadás megfelelt-e az Ötv. 80/A §-ának, illetve az Áht. 105/A-B §-
oknak. Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal álláspontja az volt, hogy ez 
nem rá tartozik, közvetlenül az ÁSZ-tól kellene kérni. Erre a vagyonhasznosításra azonban az 
Állami Számvevőszék vizsgálata nem terjedt ki, mint ahogy arra sem, hogy a vagyonból mennyi 
lett a produktív és inproduktív arány. Lehetséges, hogy egy újabb vizsgálatot - ami célvizsgálat-
nak minősül az ÁSZ részéről - megkaphat az önkormányzat.  
 
Dr. Benkár József 
A közbeszerzés előkészítésével, pályázatok figyelésével kapcsolatosan volt a hivatalnak a vizs-
gálat időpontjában is belső szabályzata. Ettől függetlenül az ÁSZ erre vonatkozó instrukcióit 
elfogadva a honlapjukon közzétett módszertani útmutatónak megfelelően elkészült az a részlete-
sebb belső szabályzat, ami a kérdést kezeli. Valóban kardinális kérdés a pénzügyi egyensúly a 
likviditási terv folyamatos figyelése és szükséges korrigálása révén. Az egészségügyi vagyon 
vagyonkezelésbe adásának tárgykörére valóban nem terjedt ki a vizsgálat, de azt tudni kell, hogy 
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az ÁSZ vizsgálati programjai részben tematikus célvizsgálatok is egyben. Ezt a kérdést most 
nem vizsgálták. Valószínűleg azért, mert egy-két éve a kórházi vagyonkezelésbe adás általános 
tapasztalatairól készült egy részletes ÁSZ vizsgálat. Ez elérhető a honlapjukon.  
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen, 14 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozta: 
 
161/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 
1. Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a Heves Megyei Önkormányzat gazdálkodási rend-

szerének 2009. évi ellenőrzéséről készült Állami Számvevőszéki jelentésről szóló tájékozta-
tást. 

 
2. A közgyűlés jóváhagyja az Állami Számvevőszéki jelentés munka színvonalának javítása 

érdekében tett javaslataira készített Intézkedési tervet. A végrehajtás helyzetéről évente a 
gazdálkodásról szóló beszámoló keretében kell számot adni, első alkalommal a 2009. évi 
gazdálkodásról szóló beszámoló előterjesztésben. 

 
Felelős:  Dr. Benkár József 
    Heves Megye Főjegyzője 
Határidő:  Értelem szerint 

 
 
Sós Tamás 
Felkérte Czékmány Krisztinát, a Kisebbségi Bizottság közgyűlés által újonnan megválasztott 
nem képviselő tagját az eskütételre. Czékmány Krisztina az esküt letette.  
 
9. napirend 
Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2009. I.-III. negyedévi gazdál-
kodásáról 
 
9/a. Könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2009. I-III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló vizsgálatáról 
 
Sós Tamás 
Elmondta, hogy az előterjesztés 1. számú melléklete az önkormányzati költségvetés pénzfor-
galmi mérlege, amely bemutatja a bevételek és kiadások alakulását. A mérleg adatai szerint a 
bevételek teljesítése 70,3 %, a kiadásoké 68,2 %. A tényleges bevételek összességében 259 mil-
lió Ft-tal haladták meg a kiadások felhasználását. Az intézményi működési kiadások időarányo-
san teljesültek, még a dologi kiadások teljesítése is 75,9 %-os. Az időarányostól eltérő teljesíté-
sek indoklása a szöveges előterjesztésben található. A korábbi évekhez hasonlóan a fejlesztési 
kiadásoknál alacsonyabb az időarányostól a teljesítés mind a kiadási, mind a bevételi oldalon. 
Ez nem jelent feladatelmaradást, mivel az elhatározott feladatok teljesítése ütemesen történik a 
felújítási és beruházási feladatoknál is. 2009. szeptember 30-án 511 millió Ft folyószámla hitel 
állománya volt az önkormányzatnak. Fejlesztési hitelt igénybe vételére nem került sor. A köt-
vény ellenértékéből szeptember végéig ezévben  331 millió Ft felhasználása történt meg a fej-
lesztési feladatokra kifizetett számlák alapján. Egész évben folyamatosan igénybe vette az ön-
kormányzat a rulírozó folyószámla hitelt, ezáltal a működtetés feltételei biztosítottak voltak az  
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év eltelt időszakában. Az előterjesztés részletesen felsorolja az intézményi beruházások és fel-
újítások teljesített feladatait. Példaként lehet említeni több szociális és gyermekvédelmi intéz-
mény akadálymentesítésének befejezését, a Gárdonyi Géza Színház Műhelyház rekonstrukció-
ját. Az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató elkészítésével egyidejűleg minden év-
ben áttekintésre kerültek az év hátralévő részére várható bevételi és kiadási teljesítési adatok. 
Ennek keretében jeleztek az intézmények működtetési feszültségeket, amely igényeket felül-
vizsgálata megtörtént,  és 10 intézmény részére 54,6 millió Ft összegben került sor pótelőirány-
zat engedélyezésre. A költségvetési bevétel növelési és kiadás csökkentési terv végrehajtásának 
helyzetéről is tájékoztatást kapott a közgyűlés az előterjesztés 6. számú mellékletében. Külön 
kimutatás tartalmazza az intézmények pályázatokon elnyert, illetve szerződések alapján átvett és 
támogatásértékű bevételeit, amelynek az összege közel 185 millió Ft. Az első háromnegyedéves 
gazdálkodás tapasztalatainak egyeztetése megtörtént az érdekvédelmi szervezetek képviselőivel 
is november 26-án. Folyamatos párbeszéd folyt az önkormányzat és intézményei költségvetési 
helyzetének alakulásáról, rendszeresen megbeszélésre kerülnek a dolgozókat érintő aktuális kér-
dések, feladatok. 2009-ben négy egyeztetésre került sor. Kérte, hogy a független könyvvizsgálói 
jelentéssel együtt vitassák meg és fogadják el a képviselők az előterjesztést.   

 
Barabásné Czövek Ágnes 
Elmondta, hogy a bevételek meghaladták a kiadásokat 259 millió Ft-tal. Az illetékbevétel nagy-
ságának meghatározása nehéz feladat. Ebben az évben kb. 200 millió Ft-os kieséssel kell szá-
molni. Az intézmények minden évben gondosan gazdálkodnak. A náluk lévő szabad pénzeszkö-
zök zárolásra kerülnek. Oda kell figyelni a normatíva túlfizetésre, ha van olyan, azt az adott in-
tézménynek kell visszafizetnie. A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a könyvvizsgálói jelentés tudomásulvételével elfogadásra javasolták a közgyűlésnek a 
határozati javaslatban foglaltakat.  
 
Balázs József 
Az önkormányzati hivatal dologi kiadásainál szeptember 30-ig 100%-os a teljesítés, az utolsó 
háromnegyedévre nincs fedezet. Miért alakult ki ez a túlteljesítés? A következő időszakban mi-
lyen forrásból kívánnak erre fedezetet teremteni? 
 
Némethné Haizer Anna 
A túlteljesítés oka az, hogy januárban került befizetésre az a 17 millió Ft-os ÁFA, amit a 
HospInvest a készlet megvásárlásáért fizetett az önkormányzatnak az előző év decemberében. 
Ezt január 20-ig kell az APEH részére befizetni. Azért nem tűnt fel félévkor, illetve negyedév-
kor, mert az éves előirányzat még erre a kiadásra is fedezetet nyújtott. Több kifizetés történik 
folyamatosan a kórházzal kapcsolatban. Azok az előirányzat átcsoportosítások képezik a fedeze-
tet, amit az illetékbevétellel és a kamatbevétellel kapcsolatosan az utolsó negyedévben átcsopor-
tosítási javaslatként tesz a hivatal. 
 
Török Margit 
A bevétel növekedése nem feltétlenül a jobb gazdálkodás következménye, hanem azoknak az 
állami normatíváknak az igénybe vétele, amelyek időközben különféle közmunka és egyéb in-
tézményi bevételeknél teljesültek. Látható, hogy az intézmények jól gazdálkodtak. Az Oktatási 
és Művelődési Bizottság tagjaként részt vett a hevesi Benedek Elek Általános Iskolában egy 
bizottsági ülésen. Ettől az intézménytől a megyei intézmény 10 millió Ft-ot tudott zárolni. Meg-
döbbentő, hogy milyen körülmények között folyik az intézményben az oktató-nevelő munka. A 
megyei önkormányzatnak oda kell figyelnie az épület felújítására. Helyben kérte a jelenlévő 
országgyűlési képviselőket, illetve az ülésen Heves város polgármesterét, hogy 2010-ben na-
gyobb figyelmet fordítsanak az iskolára.  
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Csáki Zsigmond 
Heves polgármestereként szólt arról, hogy a zeneiskola működéséhez, amely kistérségi felada-
tokat is ellát, a város 19 425 000 Ft-tal járul hozzá. A tűzoltóság pályázati úton tűzoltó autót 
kap, amelynek az önerejét, 19 300 000 Ft-ot szintén a város biztosítja. Az Eötvös iskola pályáza-
tához majdnem 50 000 000 Ft önerőt ad a települési önkormányzat. A járóbeteg-szakellátó köz-
pont létrehozásához sikeres pályázat esetén több mint 40 millió Ft-ot tesz a település. A város 
önkormányzata erőn felül támogatja az intézményeket.  
 
Balázs József 
Az illetékbevétel kieséséről beszélni kell. A 17 millió Ft-os tétel a 483 millió Ft-hoz képest kis 
töredék. A kiadások ideális teljesüléséhez október-november-december hónapban 80-100 millió 
Ft-ra van szükség.  
 
Szombati Lajos 
Javasolta a megyével közös pályázatokon való részvételt, ha Hevesnek, mint tulajdonosnak eze-
ken a feladatokon túl lesz lehetősége. 
 
Sós Tamás  
Heves várost illetően a közgyűlés nyitott arra, hogy a feladatban részt vegyen. 
 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés a könyvvizsgálói jelentés elfogadása mel-
lett 21 igen, 13 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
162/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a megyei önkormányzat és intézményei 2009. I-III. ne-
gyedévi gazdálkodásáról, valamint a költségvetési hiány csökkentése érdekében tett bevételt 
növelő, kiadást csökkentő intézkedésekről szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 
      Felelős: Sós Tamás 
        Heves Megyei Közgyűlés Elnöke  
      Határidő: Azonnal 
 
Sós Tamás 
 
10. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési koncepció-
jára 
 
10/a. Könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi költ-
ségvetési koncepciójáról szóló javaslat vizsgálatáról 
 
Sós Tamás 
Elmondta, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a koncepció elveket és elgondoláso-
kat fogalmaz meg mind a bevételek, mind pedig a kiadások tervezésére vonatkozóan. A közpon-
ti támogatás csökkenésével számol az önkormányzat a törvényjavaslat normatívái alapján, illet-
ve az átengedett SZJA bevételnél. A világgazdasági válság ezen a területen érezteti hatását az 
önkormányzati támogatásokra. Az ingatlanpiac stagnálása és az illetékbevételi kulcsok csökke-
nése miatt ennél a bevételnél is kevesebb előirányzat tervezhető, mint 2009-ben. A kiadások 
tervezése során továbbra is a működtetés kötelező feladatai ellátásának elsődlegességét kell biz-
tosítani mind az intézményeknél, mind az önkormányzati hivatalnál. A kötelező feladatok ellátá-



 

 

25

sa élvez a jövő évben prioritást, az önként vállalt feladatok további szűkítése mellett. A közal-
kalmazotti bérekre kiemelt figyelmet kell fordítani 2010-ben is. A központi előírások figyelem-
be vételével történik az előirányzatok tervezése. A költségvetési törvényjavaslat a 2010. évi 
szinten tartalmazza a közalkalmazotti bértáblát, a közalkalmazotti pótlékalap nagyságát, de a 
köztisztviselői illetményalapot is. Az intézmények által összeállított bérfelmérés alapján kerül 
sor a jövő évi bérelőirányzat megtervezésére. Az intézményekben egységes elvek szerint kell 
tervezni a béren kívüli egyéb juttatásokat. A béreket terhelő járulékok mérséklődnek jövőre, ez 
az előzetes kalkuláció szerint mintegy 200 millió Ft-os megtakarítást eredményezhet, de ponto-
san csak a bérelőirányzat meghatározása után lehet számba venni a csökkenést. A rehabilitációs 
járulék ötszörösére nő, ezért az intézményvezetőknek keresni kell a megoldást a megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatására. Létszámcsökkentést nem tervez az önkormányzat 2010-
ben, mert az  már a feladatellátás végrehajtását veszélyeztetné. A költségvetés-készítési munka 
változatlanul nagy körültekintést és odafigyelést igényel az intézményeinktől, illetve a hivatal 
szakmai apparátusától. A reprezentatív szakszervezetek képviselőivel is történt egyeztetés a 
2010. évi koncepcionális elképzelésekről. Elsősorban a dolgozók számára adható cafetéria jutta-
tások biztosítására hívták fel a figyelmet. A költségvetési törvény november végi jóváhagyását 
követően a megyei önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési rendelete összeállítha-
tó és február 15-ig a közgyűlés elé terjeszthető. Kérte a közgyűlés tagjait, hogy véleményükkel, 
javaslataikkal segítsék a költségvetési rendelet összeállítását. 

 
Barabásné Czövek Ágnes 
Az intézmények esetében azt a fajta működtetést kell biztosítani, ami nem pazarló, hanem biz-
tonságos. A koncepcióban szerepelnie kell annak, hogy milyen nagyságrendet képvisel a követ-
kező évben a munkáltatókat terhelő járulékcsökkentés, némely intézménynél hogyan alakul a 
központi támogatás, milyen megtakarítás érhető el az energia, telefon, üzemanyag terén. Ösztö-
nözni kell a megváltozott munkaképességűek alkalmazását. Át kell tekinteni a cafetéria rend-
szert, annak egységesé tételét. A Pénzügyi Bizottság 4 igen és 2 nem szavazattal úgy fogadta el 
a javaslatot, hogy a törvényi előírásoknak megfelel, részletesen tartalmaz néhány feladatot szá-
mokkal együtt. Úgy tűnik, hogy a biztonságos működéshez 2010-ben is szükség lesz hitel felvé-
telére. A koncepció alkalmas a jövő évi munka elindítására, át kell tekinteni az önként vállalt 
feladatokat, a működési költséget, meg kell vizsgálni a pályázati önerők megtervezését.  
 
Kontra Gyula 
Az Ügyrendi Bizottság vizsgálta, hogy a ciklus hátralévő félévére tervezetteket tartalmazza-e a 
koncepció, a köztestület által meghatározott kötelezettségvállalások szerepelnek-e benne. A vá-
lasz igen volt mindkét esetben. A kialakult vélemény az, hogy jól mutat rá a normatív és a sajá-
tos bevételekre. Az anyag előkészítése megfelel a jogszabályoknak. A beterjesztő javasolta, 
hogy az intézményvezetők figyelmét hívják fel a megváltozott munkaképességűek foglalkozta-
tására. Elhangzott, hogy az Európai Uniós támogatással megvalósult fejlesztésnél, ha pl. múze-
umról van szó, akkor bizonyos látogatószám-növekedésre történt a kötelezettségvállalás. Célsze-
rű erre odafigyelni irodavezetői és intézményvezetői szinten is, mert a nem teljesülés esetén 
lehet következmény az, hogy vissza kell fizetni bizonyos támogatásokat. A bizottság 6 igen sza-
vazattal és 3 tartózkodással elfogadásra ajánlotta a javaslatot.  
 
Dr. Lénárt András 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta a koncepciót, különös tekintettel az egész-
ségügyet, illetve a Markhot Ferenc Kórházat érintő fejlesztéseket. A gyógyító intézmény egy 
Európai Uniós tenderen kíván részt venni, ami az összberuházás-értéket tekintve 5 milliárd Ft 
értékű fejlesztési projekt. Ennek a sajáterő igénye durván 500 millió Ft-ot tesz ki, amire az ön-
kormányzat kötelezettséget vállalt. A kórház esetében szó volt egy 400 millió Ft-os készfizető 
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kezességvállalásról, ez egy tagi kölcsön, ami arról szól, hogy ha szüksége lesz az intézménynek 
az összegre, akkor felhasználhat belőle igénye szerint. Ha a számlavezető bankkal a megállapo-
dás megkötésre kerül, akkor megvalósítható az együttműködési megállapodás megkötése a kór-
ház számlavezetésével kapcsolatosan. A bizottság 5 igen szavazattal és két tartózkodással támo-
gatta a javaslat elfogadását.  
 
Mikó Béla 
Elmondta, hogy különös jelentősége van a 2010. évi költségvetési koncepció elkészítésének, 
tekintettel arra, hogy az év a választások éve. Számot kell adni a 2007-2010. között előirányzott 
gazdasági program végrehajtásáról. Az ÁSZ megállapításainak figyelembe vételével kell össze-
állítani a 2010. év költségvetését. A koncepció megfelel a vonatkozó előírásoknak, alkalmas 
alap a következő évi költségvetés kidolgozásához, ezért elfogadásra javasolta.  
 
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna 
Miért a 13. napirendi pontnál szerepel a 10. napirend könyvvizsgálói jelentése? 
 
Herman István 
Az intézményekben fogyatékkal élők száma milyen arányban van képviselve? 
 
Dr. Benkár József 
Az anyagnak a lemezre történő elhelyezésekor nem történt szándékosság, ez valószínűleg tech-
nikai hiba. Az intézményben alkalmazni kívánt fogyatékkal élőkkel hangsúlyosabban kell fog-
lalkozni, feltéve, ha olyan munkaköröket tud felajánlani a munkáltató, amit a fogyatékos ember 
el tud végezni. Figyelembe kell venni, hogy  az egészségi állapot, a fogyatékosság mértéke miatt 
mennyire tudja ellátni a fogyatékkal élő az önkormányzat intézményeiben a feladatot. Ilyen 
mélységig azért nem foglalkozott még a hivatal és az intézmények sem a kérdéssel, mert egy-
részt meg kellene várni, hogy a koncepcióba pontosan milyen megfogalmazással kerüljön be, 
másrészt a költségvetési rendelet még nincs elfogadva. A települési önkormányzatokkal együtt 
lehet működni a közhasznú foglalkoztatást illetően. Lehet, hogy a kettő olykor le is fedi egy-
mást.  
 
Herman István 
A fogyatékkal élő nem azt jelenti, hogy szellemi fogyatékos, hanem pl. látásában, mozgásában 
korlátozott, aki kiválóan alkalmas a feladata elvégzésére. A koncepciónál az irányvonalat kell 
meghatározni, ami véleménye szerint elhibázott, mert a világgazdasági válságra hivatkozik, 
azon keresztül pedig a költségvetési megszorításra. Kétségtelen, hogy van egy világválság fo-
lyamatban, de az elmúlt 8 év elhibázott gazdaságpolitikája egybeesett ezzel, ami miatt a kor-
mány 110 milliárd Ft-nyi önkormányzati megszorítást hajt végre. Nem látható az anyagból, 
hogy az elvonásból a megyére eső részt hogyan kívánja az önkormányzat kezelni. A bevételi 
oldalon a lakosság, az ellátottak megsarcolása van előtérbe helyezve. A beruházásoknál az Eu-
rópai Uniós források kiaknázása szerepel első helyen, viszont nincs szó arról, hogy vannak 
olyan intézmények, mint pl. a Mátra Múzeum, Orczy kastély, ahol a fenntartó a megyei önkor-
mányzat, az épületingatlan tulajdonosa a települési önkormányzat, ahová a megyei önkormány-
zat önerős támogatással lép be egy pályázat megvalósításához. Ezáltal a települési önkormány-
zat jogalap nélkül gyarapszik. Szükség lenne egy szoros elszámolásra. Kérte, hogy tartalékala-
pot képezzenek a költségvetésben, mert nem látható, hogy a HospInvest vesztesége milyen 
nagyságrendű összegekkel terheli a megyei önkormányzat költségvetését.  
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Balázs József 
A jelenleg ismert intézkedések az önkormányzatok és a települések mozgásterét drasztikus mér-
tékben leszűkítik. Azt várta a koncepciótól, hogy erre találjon megoldást. 370 millió Ft-tal csök-
ken az SZJA-ból való megyei részesedés, 400 millió Ft-tal csökken a normatíva nagysága. Ha 
figyelembe vesszük a tb-járulék 5%-os mérséklődését, a mozgástér akkor is csökken 570 millió 
Ft-tal. Jelentős bevételi forrás az illetékbevétel. Az ingatlanok leértékelődése következtében 
várhatóan ott is csökkenés következik be. A takarékosság érdekében vissza kell vonulni azokból 
a nem kötelező feladatokból, amelyeket végez az önkormányzat. Évek óta húzódó kérdés a Mát-
raházi Állami Gyógyintézet elhelyezése. Döntést kellene hozni az ügyben, mert a bérleti díj 
nagysága súlyosan terheli a költségvetést. Nincs a megyének következő évre aláírt folyószámla 
hitel szerződése. Gyöngyössel nincs megállapodás az elkészült felújítások, fejlesztések követke-
zében megnövekedett költségek megosztásáról.  
 
Dr. Tatár László 
A kormány által beterjesztett 2010. évi törvényjavaslat jelentős mértékben tovább nehezíti az 
önkormányzatok helyzetét. Beszélt az illetékbevétel csökkenéséről, az átengedett SZJA összegé-
ről, az állami normatíva 10%-os csökkenéséről, a dologi kiadások infláció feletti növekedéséről. 
Mindezt összeadva az 1.7 milliárd Ft-ot jelentősen meghaladhatja az összeg. Szerinte a jövő évi 
költségvetést innen kell indítani. Az önkormányzatnak alaposan át kellene vizsgálnia a kötelező 
és az önként vállalt feladatokat, megvizsgálni, hogyan lehet biztosítani az Eger Megyei Jogú 
Várossal közösen fenntartott intézmények működését. Indokoltnak tartotta, hogy a Mátraházi 
Állami Gyógyintézet ügye rendeződjön. Rendezni kell a szerződéses megállapodásokat.  
 
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna 
Nem talált utalást arra, hogy a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vagy az Agrárkamara 
megkeresésre került volna véleménykérés céljából. Remélhetőleg a rendeletalkotás idejére ezt a 
mulasztást pótolják. Kérte, hogy kerüljön rendeleti szinten szabályozásra az önkormányzat ré-
széről kiszervezett, gazdasági társaság által ellátott önkormányzati feladat, amely közvetve és 
közvetlenül is önkormányzati finanszírozásban részesül. Szükséges, hogy az önkormányzat és a 
társaság fő bevételi és kiadási kapcsolatát a konszolidáció  végrehajtása érdekében rendeletben 
is szabályozzák. Indítványozta rendeleti szinten egy kötelezettségvállalási moratórium létreho-
zását a rövid és hosszú távú eladósodási folyamat megállítása érdekében az önként vállalt fel-
adatokkal kapcsolatosan. Uniós pályázatokkal összefüggésben a pályázati források lehetőség 
szerinti számbavételére és optimális igénybevételére kellene a fő hangsúlyt fektetni. Ha olyan 
fejlesztés történik  pályázat útján, amihez működtetési költséget kell hozzátenni, amire a pályá-
zat nem ad lehetőséget, akkor az tovább terheli a költségvetést. Hangsúlyt kellene fektetni a mé-
retgazdaságos feladatellátás feltételeinek folyamatos elemzésére és a szükséges intézkedések 
megtételére, mert önkormányzat esetében év közben szűnnek meg feladatok és képződnek újak. 
Kérte, ez is jelenjen meg a határozati javaslatban. 
 
Herman István 
Módosító indítványt terjesztett elő a 4. számú határozati javaslattal kapcsolatban. Eszerint csak 
50 millió Ft erejéig lehessen az igazgatónak aláírási jogosultsága. Nem engedhető meg, hogy 
400 millió Ft fölött úgy rendelkezzen, hogy utólag kéri a jóváhagyást. Ha az 50 millió Ft-ot túl 
akarja lépni, azt jelezze előre.  
 
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna 
A Mátra Múzeum pályázati támogatásból megszépült, viszont nem rendelkezik megfelelő rak-
tárhelyiséggel. Módosító indítványa, hogy mivel a Heves Megyei Múzeumi Szervezet a fenntar-
tó, az úgy pályázzon, hogy a gyöngyösi raktárhelyiség is kialakításra kerülhessen.  
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Dr. Tatár László 
Ki kellene értékelni, hogy a nonprofit kft. tevékenysége alatt milyen hiány keletkezett a kórház 
működése kapcsán. Egy 400 millió Ft-os biankó hitelben nagy kockázat van ilyen alulfinanszí-
rozott megyei önkormányzat mellett.  
 
Barabásné Czövek Ágnes  
A Pénzügyi Bizottság úgy határozott, hogy 50 millió Ft keretig használhatja a kórház a hitel- 
összeget, afölött ellenjegyzés szükséges a hivatal részéről. A 400 millió Ft-ból még nem történt 
felhasználás.  
 
Török Margit 
A pedagógusok nehezményezik, hogy a kormány elvette a továbbképzésükre szánt eddig is ala-
csony összeget. Nem lehet a pedagógusokat arra kényszeríteni, hogy továbbképzésüket saját 
erőből finanszírozzák. Kérte, hogy amennyiben a költségvetés engedi, legalább az intézmények-
nél segítse az önkormányzat a munkájukat.  
 
Hiesz György 
Szólt arról, hogy létezik írásbeli megállapodás a megye és Gyöngyös város között az Orczy kas-
tély üzemeltetési költségeinek bizonyos átvállalásáról. Valóban hasznos lenne áttekinteni a 
megállapodásokat, mert amikor nincs a fenntartónak hatása az intézmény gazdálkodására, a ta-
karékosság fokozására, akkor nem célszerű nagyobb hányadot vállalni a költségekből. Egyetér-
tett Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna javaslatával, amely a raktárhelyiség kialakítására szolgáló 
pályázatban való részvételre irányult.  
 
Csáki Zsigmond 
Örülne neki, ha a Benedek Elek Iskola megújulna. Amennyiben a megyei közgyűlés vállalja a 
pályázati önrész kifizetését, Heves benyújtja az előkészített pályázatot.  
 
Dr. Benkár József 
A kórház 400 millió Ft-os hitelkeretéről és a kórházigazgató korlátozott kötelezettségvállalásá-
ról akkor kellene tárgyalni, amikor az üzleti terv a közgyűlés elé kerül. Ha a kórház jövő évi 
üzleti tervét fogadja el a taggyűlésként ülésező közgyűlés, akkor lesz lehetőség döntést hozni a 
javaslatról. Ez az előterjesztés koncepcionális kilátásba helyezése annak, hogy 2010. január 27. 
után egy ilyen hitelkeretet kíván biztosítani a kórház finanszírozása érdekében az önkormányzat.  
 
Sós Tamás 
Megköszönte az észrevételeket, melyeket az elkövetkező munkában hasznosítani kell. Kitért 
arra, hogy az intézmények működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos egyeztetéseket a követke-
ző hetekben le kell folytatni. Erről külön nem kíván szavaztatni. Tartalékkeretre van lehetőség, 
erre külön tartalékalapot nem kell létrehozni. A 400 millió Ft-on belüli 50 millió forintos össze-
get illetően egyetértés van a két frakció között, a megvalósítás technikáját kell megtalálni. A 
Mátra Múzeum raktárbázisának létrehozásában szintén egyetértés van a frakciók között.  
 
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna 
Kérte azt, hogy az önkormányzat részéről kiszervezett kórházat – amely önkormányzati finan-
szírozásban részesül – érintőn  az önkormányzat és a társaság fő bevételi és kiadási kapcsolatát  
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összevontan bemutató quázi konszolidáció végrehajtása kerüljön rendeleti úton szabályozásra. 
Kérte továbbá azt is, hogy  a rövid és hosszú távú eladósodási folyamatok megállítása érdekében 
az önként vállalt feladatokkal kapcsolatban kötelezettségvállalási moratóriumot rögzítsen a költ-
ségvetési rendelet.  
 
Sós Tamás 
Nem célszerű olyan kérdésekben idő előtt megkötni a kezünket, amelyeknek még nem ismerjük 
a részleteit. 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak a tartalékalap képzésére vonatkozó módosító indítvánnyról. Megállapította, 
hogy a közgyűlés 18 igen, 18 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta: 
 
163/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy nem fogadja el a külön tartalékalap képzésére irányu-
ló javaslatot.  
 
      Felelős:  Sós Tamás 
        Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Azonnal 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna kórházat érintő módosító javaslatáról.  
 
Dr. Benkár József 
A képviselő asszony módosító javaslata lényegében arra irányul, hogy a költségvetési rendelet-
ben egy konszolidációs mérlegszerű mutató jelenjen meg az önkormányzat és a kórház fő bevé-
teli és kiadási kapcsolatáról. 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 18 igen, 18 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozta: 
 
164/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy nem fogadja el a Heves Megyei Önkormányzat és a 
Markhot Ferenc Kórház fő bevételi és kiadási kapcsolatát konszolidációs mérlegszerű mutatók-
kal megjelenítő rendeleti szabályozásra irányuló javaslatot.  
 

Felelős:  Sós Tamás 
        Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Azonnal 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna azon módosító javaslatáról, amely az önként 
vállalt feladatok moratóriumára vonatkozott. 
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Megállapította, hogy a közgyűlés 18 igen, 18 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
165/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy  nem támogatja az önként vállalt feladatokkal kapcso-
latos moratórium rendeleti szabályozására irányuló javaslatot.  
 
     Felelős: Sós Tamás 
        Heves Megye Közgyűlés Elnöke 
      Határidő:  Azonnal 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak az előterjesztés egészéről.  Megállapította, hogy a könyvvizsgálói jelentés 
tudomásul vétele mellett a közgyűlés 21 igen, 17 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
166/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 
1. Heves Megye Közgyűlése megvitatta és a vitában elhangzott javaslatokkal kiegészítve elfo-

gadta az előterjesztett 2010. évi költségvetési koncepciót. Felhívja a főjegyzőt, hogy a kon-
cepcióban meghatározott elvek figyelembe vételével készítse el a megyei önkormányzat 
2010. évi költségvetésének tervezetét.  

 
      Felelős:  Dr. Benkár József 
          Heves Megye Főjegyzője 
      Határidő:  2010. február 15. 
 
2. Heves Megye Közgyűlése a Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének prioritásait 

az alábbiak szerint jelöli ki 
 

- Az intézményi működtetés kötelező feladatainak ellátása, 
- A költségvetés egyensúlyi helyzetének javítására az önkormányzat és intézményei 

bevételeinek növelésére és a kiadások csökkentésére intézkedési terv kidolgozása, az 
önkormányzati támogatások legalább 10 %-os csökkentése érdekében, 

- Szociális területen a Mátraházai Idősek Otthona intézmény sorsának végleges rende-
zése, 

- A gyermekvédelemben továbbra is vizsgálni kell a nevelőszülői hálózat igény szerin-
ti fejlesztésének lehetőségét, a speciális ellátási formákat elsősorban szolgáltatás vá-
sárlással megvalósítani, 

- Az intézmény fenntartás folyamatosságának biztosítása érdekében a közoktatási és 
közművelődési területen egyaránt erősíteni kell a társulásban történő működtetést, tö-
rekedni kell ennek kiterjesztésére, 

- Az elhatározott fejlesztési feladatok ütemezett megvalósítása, 
- Pályázati lehetőségek optimális kihasználása. 

 
Felelős:   Dr. Benkár József 

      Heves Megye Főjegyzője 
Határidő:  2010. február 15., illetve  

2010. december 31. 
 

3. A Közgyűlés a 2010. évi költségvetés likviditásának folyamatos biztosításához szükséges 
folyószámla-hitelkeretet 1,2 milliárd Ft nagyságrendben határozza meg. Egyidejűleg kötele-
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zettséget vállal arra, hogy az önkormányzat által felvett hitelt és kamatait rendszeresen fizeti, 
azt a költségvetésében megtervezi. A folyószámlahitel fedezeteként az illetékbevételt hatá-
rozza meg a Közgyűlés. 
Felhívja a Főjegyzőt, hogy a számlavezető pénzintézettel a folyószámla-hitelszerződést ké-
szítse elő. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a folyószámla-hitelszerződést a közgyű-
lés képviseletében aláírja. 

 
     Felelős:  a szerződés előkészítéséért: 

Dr. Benkár József   
Heves Megye Főjegyzője  

         a szerződés aláírásáért:  
        Sós Tamás 
        Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

     Határidő:  2010. január 27. 
 
4. A Közgyűlés készfizető kezességet vállal és azonnali inkasszó jogot biztosít a terhelhető 

bankszámlák felett a Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Nonprofit Kiemelkedően Köz-
hasznú Kft. részére 400 millió Ft, azaz Négyszázmillió forint éven belüli folyószámla hitel 
erejéig és fizeti a hitel igénybevételével kapcsolatos kamat és járulékos kiadásokat. 

 
5. Egyidejűleg felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy az OTP Bank NYrt.-vel, valamint a 

Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.-vel a Szer-
ződést aláírja. 

 
Felelős:  Sós Tamás 
    Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
    Dr. Banyó Tamás 

Markhot Ferenc Kórház Kft.  
ügyvezető igazgatója 

Határidő:  2010. január 27. 
 
Sós Tamás 
 
11. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2010. évi üléstervére 
 
Herman István 
Nincs túlméretezve a 2010-re tervezett ülésrend? 
 
Sós Tamás 
Az ülésterv kellő körültekintéssel készült. 
 
Dr. Tatár László 
Tarthatatlan, hogy a Heves Megyei Közgyűlés 2010-re csak négy ülést tervez. Véleménye sze-
rint azért szükséges az elnöki hatalom külön megerősítése az SZMSZ-ben, hogy az elnök úr 
szabadon tudjon garázdálkodni ebben az időszakban. 
 
Sós Tamás 
Visszautasította dr. Tatár László frakcióvezető úr szavait.  
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Hiesz György 
Kérte Dr. Tatár László frakcióvezető urat, hogy ne ragadtassa el magát, mert nincs összefüggés 
az SZMSZ módosítás és az ülés között.  
 
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna 
Felhívta a figyelmet arra, a gépelés során  a június 25-i és augusztus 27-i tervezett ülések tekin-
tetében elírás történt, mert az anyagban 2010. év helyett 2009.  szerepel. 
 
Sós Tamás 
A dátumokat értelemszerűen kell kezelni, azok javításra kerülnek. 
 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen, 16 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozta: 
 
167/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése a 2010. évi üléstervét az előterjesztés szerint elfogadta. 
 

Felelős:  Sós Tamás 
    Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: Értelem szerint 

 
Sós Tamás 
 
12. napirend 
Javaslat a Tardosi Ifjúsági és Sporttábor által használt ingatlanok bérbeadására vonatko-
zó nyílt versenytárgyalási pályázat lezárására, az intézmény megszüntetésére 
 
Sós Tamás 
A közgyűlés részéről megköszönte az igazgató úrnak és kollégáinak azt a munkát, amit az el-
múlt időszakban végeztek.  
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdést nem tettek fel, hozzászólás nem volt, kérte, sza-
vazzanak.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 36 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
168/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 
1. Heves Megye Közgyűlése a HMÖ Tardosi Ifjúsági és Sporttábor által használt ingatlanok 

bérleti jogviszonyban történő hasznosítására kiírt versenytárgyalási pályázati eljárást ered-
ményesnek minősíti, az eljárás nyertesének az Eger-Park Hotel Kft.-t hirdeti ki. A Közgyű-
lés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a nyertes pályázóval 2010. január 1. nappal 
kezdődően a bérleti szerződést megkösse azzal a feltétellel, hogy az ingatlanon a bérleti díj 
ellenében végrehajtott fejlesztések, beruházások a megyei önkormányzat tulajdonába kerül-
nek. 
 

Felelős: Sós Tamás  
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

 Kun Zoltán irodavezető 
Határidő: 2009. december 15. 
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2. Heves Megye Közgyűlése a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. tv. 12§ (1) bekezdés d) pontja alapján a HMÖ Tardosi Ifjúsági és Sporttábor 
önállóan működő költségvetési szervet 2009. december 31-i nappal jogutód nélkül meg-
szünteti. Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét a megszüntető ok-
irat aláírására. 

 
Felelős: Sós Tamás  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
 Némethné Haizer Anna irodavezető 
 Osváth Péter irodavezető 

Határidő: 2009. december 31. 
 
3. A 2009. december 31. napjával jogutód nélkül megszüntetésre kerülő HMÖ Tardosi Ifjúsági 

és Sporttábor alkalmazottai részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIIII. törvény 37/A. § (1) bekezdése alapján a jogviszony megszüntetésekor a közal-
kalmazottak részére az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni az illetményt, egyéb já-
randóságokat, a Kjt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján járó végkielégítést, valamint ki kell 
adni a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt 
igazolásokat. 

 
 

Felelős: Sós Tamás  
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

 Osváth Péter irodavezető 
Határidő: 2009. december 31. 

 
4. Heves Megye Közgyűlése megállapítja, hogy a HMÖ Tardosi Ifjúsági és Sporttábor költ-

ségvetési szerv megszüntetése miatt 2009. év december 31. napjával 3 fő közalkalmazotti 
álláshellyel csökken a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei létszáma, mely válto-
zást a 2010. évi költségvetési rendeletben át kell vezetni. 
 

Felelős: Sós Tamás  
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

 Némethné Haizer Anna irodavezető 
Határidő: 2010. február 28. 
 

5. A létszámcsökkentéssel összefüggő egyszeri többletkiadás fedezetére a Köztársasági költ-
ségvetés központosított előirányzatából egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésével pá-
lyázat benyújtását határozza el a Heves Megyei Közgyűlés azon közalkalmazottak esetén, 
akik a működtetést végző bérlőnél 2010. január 1-től a Kjt. 25/A § alapján határozatlan ide-
jű jogviszonyban nem kerülnek továbbfoglalkoztatásra. 

 
Felelős: Sós Tamás  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
 Némethné Haizer Anna irodavezető 

Határidő: 2010. április 30. 
 

6. A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza kivéve, ha – önkormány-
zati rendeleten kívüli – jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
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7. A Heves Megyei Közgyűlés kinyilvánítja, hogy azok számára, akik a továbbfoglalkoztatá-
sukhoz nem járultak hozzá az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzat költségvetési 
szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy 
a tervezett új álláshelyeken, illetve az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje fo-
lyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 
 

Felelős: Sós Tamás  
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

 Osváth Péter irodavezető 
Határidő: Értelemszerűen 
 

8. Heves Megye Közgyűlése a Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Szakiskola és Diákotthon alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt módosítását az 
előterjesztés 4. számú melléklete szerint jóváhagyja. 
 

Felelős: Sós Tamás  
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

 Osváth Péter irodavezető 
Határidő: 2009. december 31. 

 
Sós Tamás 
 
13. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Területrendezési Terv módosítására 
 
Fótos Dániel 
Javasolta, hogy a téma tárgyalása kerüljön le a napirendről, mert hat mellékletet nem tudott 
megnyitni. A megyei önkormányzat nem hozott létre területfejlesztési és környezetvédelmi bi-
zottságot, emiatt egy laikusnak mondható bizottság tárgyalt csak a területrendezési tervről, mi-
közben olyan fontos szakmai kérdésekről van szó, ami indokolná, hogy olyan emberek vitassák 
meg a plenáris tárgyalás előtt, akik foglalkoznak területfejlesztési feladatokkal. Ezért ügyrendi 
javaslata az, hogy az előterjesztést vegyék le napirendről és történjen meg egy eseti bizottság 
létrehozása, majd a bizottság véleménye után kerüljön vissza a közgyűlés elé a napirend. 
 
Barabásné Czövek Ágnes 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalt az előterjesztésről. Azt a tájékoztatást kapták, hogy a települési 
önkormányzatokkal a tárgyalás megkezdődött. Egyetértett azzal, hogy miután nincs záros határ-
idő, ezért létrehozható egy olyan bizottság, amit említett a képviselőtársa. Nincs kifogása a napi-
rendről való levétellel kapcsolatban.  
 
Dr. Benkár József 
A területrendezési terv módosítása elfogadásának nincs konkrét határideje. Ez kétfordulós eljá-
rásban tárgyalt napirend, most nem lehet végleges döntést hozni. Az SZMSZ szerint az ügyrendi 
kérdésről vita nélkül határoz a közgyűlés egyszerű többséggel. A képviselők a napirendet meg-
szavazták, ezek között szerepel az előterjesztés. Fótos Dániel képviselő úr kérte, kerüljön le a 
napirendről a javaslat. Erről ügyrendi szavazást rendeljen el az elnök úr.  Ha a képviselők meg-
szavazzák, akkor lekerül a napirendről. Ha nem kerül az indítvány megszavazásra, akkor folyik 
tovább a javaslat megtárgyalása. Eseti bizottságot az SZMSZ-ben foglaltak szerint hozhat létre a 
közgyűlés.  
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Sós Tamás 
Sajnálatos, hogy ezek a kérdések a döntéshozatal előtt nem vetődtek fel. A két frakciónál egyet-
értés van abban, hogy februárban kerüljön vissza a napirend a közgyűlés elé. A napirend levéte-
le a pályázatokat nem befolyásolja. 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak arról, hogy az előterjesztés lekerüljön-e a napirendről. Megállapította, hogy 
a közgyűlés 24 igen, 5 nem  szavazattal, 6 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
169/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy a Heves megyei Területrendezési Terv módosítására 
vonatkozó javaslatot leveszi a közgyűlés napirendjéről. 
 

Felelős: Sós Tamás  
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

      Határidő:  Azonnal 
 
Csáki Zsigmond 
Vita nélkül két szavazást kellett volna az elnök úrnak lefolytatni. Az eseti bizottság létrehozásá-
ról is kell szavazni. 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak az eseti bizottság létrehozásáról. Megállapította, hogy a közgyűlés 17 igen, 
15 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
170/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy a Heves megyei Területrendezési Terv módosításával 
kapcsolatosan nem hoz létre eseti bizottságot.  
 

Felelős: Sós Tamás  
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

      Határidő:  Azonnal 
 
Sós Tamás 
 
14. napirend 
Javaslat fejlesztési típusú pályázatok benyújtására 
 
Sós Tamás 
A napirendhez egy írásbeli kiegészítés került kiosztásra.  
 
Herman István 
Örvendetes minden olyan fejlesztés, ami Heves megye intézményeinek magasabb szintű műkö-
dését segíti elő. Véleménye szerint az előterjesztések ad-hoc jellegűek. A Markhot Ferenc Kór-
ház esetében nem kellően szakmai alapokon nyugvó, nem kiformált és nem kellően előkészített 
pályázati struktúrában kíván részt venni az önkormányzat. Nem mondhat le Heves megye ön-
kormányzata azokról a lehetőségekről, amelyek az uniós forrásokban rejlenek, ezért javasolta, 
hogy kiérlelt szakmai véleményeken alapuló döntési mechanizmust kell kialakítani.  
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Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna 
Utalt az anyagban szereplő TIOP pályázatra. Megkérdezte: Ebbe a pályázatba bele lehet-e vonni 
az Orczy kastélyt, ahonnan hiányzik a raktárhelyiség? Úgy vélte, hogy a pályázati kiírás kifeje-
zetten az egri várra szól. 
 
Dr. Tatár László 
Hiányolta a bizottságok  álláspontját a kérdést illetően. 5 milliárd Ft-os uniós pályázat benyújtá-
sa mellett nem megengedhető az,  hogy ha egyébként marad pénz, majd még ezt meg azt, ide 
meg oda költöztetünk. Komolytalan anyagot egy pályázathoz nem lehet benyújtani. Ugyanakkor 
támogatta, hogy az önkormányzat vegyen részt a pályázaton. A bizottsági meghallgatás során 
arról volt szó, hogy február 1. és 15-e a benyújtási határidő. Erre az időszakra két alternatívában 
kell kérni a tervezőtől egy projekt-ajánlatot. Ebben döntsön a közgyűlés. Az Egészségügyi és 
Szociális Bizottsági ülésen az hangzott el: tárgyszerűen meg kell vizsgálni, hogy van egy 
kubatura fejlesztési része, de meg kell nézni, hogy azon kívül a tényleges orvos-szakmai műkö-
déshez szükséges pénzeszközök milyen technikai hátteret tudnak biztosítani. Csak olyan pályá-
zat benyújtására kerüljön sor, mely biztosítja, hogy legyen egy új technikai tömb, és a technikai 
tömbön belül ebben már azok az orvosi műszerek is bent legyenek, amivel kompletté tehető a 
működés. Erre kell kérni két ajánlatot és azokat döntésre a közgyűlés elé kell vinni. Ezt követő-
en kerüljön benyújtásra a pályázat februárban. 
 
Barabásné Czövek Ágnes 
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta  a fejlesztési típusú pályázatok beadását, valamint 
az azokhoz szükséges önerő biztosítását. A közgyűlés napján ismét tárgyalta a bizottság a kór-
házzal kapcsolatos kiegészítést. Ahhoz, hogy a tervezői munka folytatódhasson és a pályázható 
pénzösszeg nagyságát figyelembe lehessen venni, kell adni variációkat. A Pénzügyi Bizottság 
azt javasolta az Egészségügyi és Szociális Bizottságnak, hogy januárban, amikor a tervezői 
munka már látható valamelyest, tekintse át a folyamatot, azt követően a Pénzügyi Bizottság is 
megteszi ezt. Ha valamiben kell még dönteni, akkor februárban a közgyűlés még megteheti azt. 
 
Dr. Lénárt András 
Egyetértett Dr. Tatár László úrral abban, hogy figyelni kell, mire pályázik az önkormányzat, 
viszont tudomásul kell venni, hogy létezik egy kórházi, jelenleg is élő középtávú szakmai fej-
lesztési terv, aminek bázisára épülne a pályázat. Történtek változások, aktualizálni kell a kiírás-
nak megfelelően.  
 
Verebélyi György 
Nagyobb sebességre kell kapcsolni, mert ha ilyen ütemben nyúlják le az uniós pénzeket, akkor 
vagy a pénz tűnik el, vagy a kórház lesz az enyészet martaléka.  
 
Sós Tamás 
Visszautasította Verebélyi György hozzászólását. Kérte Tuzáné Dr. Takács Zsuzsannát, fogal-
mazza meg még egyszer a kérdését. 
 
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna 
A múzeumi TIOP pályázatba belevonható-e a Mátra Múzeum vonatkozásában egy látvány- és 
raktárbázis?  
 
Dr. Benkár József 
Ebbe a pályázatba nem fér bele, mert tervezői munkálatok kellenének. Önálló pályázat - ha bele-
fér az időbe – azonban benyújtható.  
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Dr. Tatár László 
Létrejöhet egy konszenzus, az álláspontok közeledtek, a pályázatot mindkét bizottság támogatja. 
Pontosítani kell, hogy melyik változat, milyen műszaki tartalommal kerüljön benyújtásra. Elfo-
gadható, hogy januárban a két változat bizottsági szinten kerüljön vissza és ha szükséges, a köz-
gyűlés tud dönteni róla.  
 
Szombati Lajos 
Szívesen támogatná a raktárhelyiség létrehozására benyújtandó külön pályázatot. Egy folyamat-
ban lévő pályázatot menet közben módosítani azonban már nem lenne szerencsés, mert az már 
eléggé előrehaladott állapotban van.  
 
Hiesz György 
A meglévő pályázatba már nem fér bele a Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna által felvetett, a Mátra 
Múzeumot érintő javaslat.  A kórházzal kapcsolatban egyetért abban, hogy a strukturális átalakí-
tásnál érdemes végiggondolni, hogy később a másik két kórház esetleges átalakítása mindezt 
hogyan érinti.  
 
Kun Zoltán 
Január közepére ki kell kristályosodnia annak, hogy mire van lehetőség.  
 
Hiesz György 
Elfogadható a javaslat. Kérte, hogy a két kórház szakmai vezetését is kérdezzék meg, van-e 
együttműködési szándék, akarat, amit célszerű lenne az itteni fejlesztésnél figyelembe venni. Ha 
az idő engedi, kerüljön sor  a két bizottság ülésére. 
 
Sós Tamás 
A raktári bázis kapcsán egyértelmű, hogy egy dolog az egri bázis, de közben áttekintik, hogy a 
gyöngyösi ügy hogyan rendezhető. A kórházi anyagnál Kun úr elmondta, hogy ez egy koncep-
ció, amiben néhány dolgot még meg kell vizsgálni. Elfogadható az, hogy  a Pénzügyi Bizottság 
és az Egészségügyi és Szociális Bizottság külön-külön tart ülést, és ez alapján kerül beterjesztés-
re a pályázat február 15-én.  
 
Kérte, szavazzanak a vitában elhangzottak alapján.  Megállapította, hogy a közgyűlés 37 igen, 1 
nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
171/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 
1. Heves Megye Közgyűlése pályázatot nyújt be a KEOP-2009-5.3.0/B kódszámú pályázati 

felhívás alapján a HMÖ Idősek Otthona Vámosgyörk fűtési rendszere szabályozhatóságá-
nak biztosítására, termosztatikus szelepek felszerelésére, az épületegyüttes használati 
melegvíz termelése napkollektoros rendszerrel való részleges megoldására. A Közgyűlés a 
pályázat összköltségét 33.000 eFt-ban, az igényelt támogatás nagyságrendjét 19.800 eFt-
ban határozza meg. A szükséges sajáterőt – 13.200 eFt – a fejlesztési célú kötvény 2008. évi 
maradványa, mint pénzmaradvány terhére biztosítja.  
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatok 
megtételére, a pályázat benyújtására. 

 
2. Heves Megye Közgyűlése pályázatot nyújt be a KEOP-2009-5.3.0/B kódszámú pályázati 

felhívás alapján a HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfal-
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va kazánházának és kazántelepének teljes rekonstrukciójára, a kazánok kondenzációs rend-
szerű kazánokra történő cseréjére, továbbá az épületegyüttes használati melegvíz termelése 
napkollektoros rendszerrel való részleges megoldására. A Közgyűlés a pályázat összkölt-
ségét 97.000 eFt-ban, az igényelt támogatás nagyságrendjét 58.200 eFt-ban határozza meg. 
A szükséges sajáterőt – 38.800 eFt – a fejlesztési célú kötvény 2008. évi maradványa, mint 
pénzmaradvány terhére biztosítja.  
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatok 
megtételére, a pályázat benyújtására. 

 
3. Heves Megye Közgyűlése pályázatot nyújt be a HMÖ Idősek Otthona Csány fűtési rendsze-

re szabályozhatóságának biztosítására, termosztatikus szelepek felszerelésére, új kondenzá-
ciós kazánok beépítésére, továbbá az épületegyüttes használati melegvíz termelése napkol-
lektoros rendszerrel való részleges megoldására. A Közgyűlés a pályázat összköltségét 
50.000 eFt-ban, az igényelt támogatás nagyságrendjét 30.000 eFt-ban határozza meg. A 
szükséges sajáterőt – 20.000 eFt – a fejlesztési célú kötvény 2008. évi maradványa, mint 
pénzmaradvány terhére biztosítja.  
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatok 
megtételére, a pályázat benyújtására. 

 
4. Heves Megye Közgyűlése pályázatot nyújt be a Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthon fűtési rendszere szabályozhatóságának 
biztosítására, termosztatikus szelepek felszerelésére, továbbá a meglévő kazánok kondenzá-
ciós rendszerek kazánokra történő cseréjére, valamint az épületegyüttes használati melegvíz 
termelése napkollektoros rendszerrel való részleges megoldására. A Közgyűlés a pályázat 
összköltségét 75.000 eFt-ban, az igényelt támogatás nagyságrendjét 45.000 eFt-ban hatá-
rozza meg. A szükséges sajáterőt – 30.000 eFt – a fejlesztési célú kötvény 2008. évi marad-
ványa, mint pénzmaradvány terhére biztosítja.  
 
A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatok 
megtételére, a pályázat benyújtására. 

 
Felelős: Sós Tamás  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Kun Zoltán irodavezető 

Határidő:  2009. december 31. 
 

5. Heves Megye Közgyűlése támogatja, hogy a Markhot Ferenc Kórház Kft. az Egészségügyi 
Minisztérium által meghirdetett „Képzési programok az egészségügyben foglalkoztattak 
számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés„című  TÁMOP – 6.2.2./A/09/1. 
számon meghirdetett pályázaton részt vegyen 100 %-os támogatás mellett, lehetőleg maxi-
málisan kihasználva a támogatás pályázható 50.000 eFt felső korlátját. 

 
6. Heves Megye Közgyűlése támogatja, hogy a Megyei Önkormányzat a Szociális és Munka-

ügyi Minisztérium által kiírt „gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
fejlesztésének támogatására” szóló GYV-SZF-09-C//E modulra benyújtott pályázaton részt 
vegyen. A pályázat önerejét képező önrészt 264 e.- Ft-ot a Megye Közgyűlése biztosítja a 
2009. évi költségvetés pályázati sajáterő céltartalék előirányzata terhére.  
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7. Heves Megye Közgyűlése támogatja a HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona; a 
HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete, Bélapátfalva; a HMÖ Pszi-
chiátriai és Szenvedélybetegek Otthona, Füzesabony; és a HMÖ Fogyatékosok Otthona és 
Rehabilitációs Intézete, Andornaktálya intézmények előminősítő, illetve meghívásos pályá-
zaton történő részvételét a „Szociális foglalkoztatást végző fenntartók befogadása és állami 
támogatása” c. pályázati felhíváson. Azzal a céllal, hogy sikeres előminősítést követően 
2010. évben eredményesen igényelhessenek a szociális foglalkoztatásukhoz kiegészítő ál-
lami támogatást.  

 
8. Heves Megye Közgyűlése támogatja a HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Inté-

zete, Andornaktálya Támogató Szolgálat „A támogató szolgáltatást működtető szolgáltatók 
tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztése” c. pályázatát. Azzal a céllal, hogy az igényelt 
500 eFt támogatásból laptopot és GPS-t szerezhessenek be, továbbá az intézmény két szak-
dolgozója eleget tudjon tenni az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendeletben meghatározott tovább-
képzési kötelezettségnek. 

Felelős: Sós Tamás  
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

      Határidő: Értelem szerint 
 
9.  
a) Heves Megye Közgyűlése támogatja a Heves Megyei Múzeumi Szervezet részéről a „Mú-

zeumok iskolabarát fejlesztése” c. tárgyban pályázat benyújtását a TIOP-1.2.2/09/1 kód-
számú pályázati felhívásra. Heves Megye Közgyűlése egyetért azzal, hogy a pályázati fel-
hívás B2 komponensén belül az intézmény pályázatában az Eger, Baktai úton létesülő köz-
ponti múzeumi raktárbázison tanulmányi raktárt alakítson ki a látványraktárhoz tartozó épü-
let átalakítások, belsőépítészeti kialakítások, tároló-rendszerek és őrzés- védelmi berendezé-
sek megvalósításával, beszerzésével. A pályázati felhívás Á és C komponensén belül az egri 
vár története kiállítás kertében múzeumpedagógiai foglalkoztató terem, a kiállítóterekben 
pihenősarkok, gyermekfoglalkoztatók kerüljenek megvalósításra. Heves Megye Közgyűlése 
támogatja az intézmény elképzelését, hogy a lehetséges maximum 150 millió Ft támogatási 
összegre pályázzon és igényelje meg a 35 % támogatási előleget.  

 
b) Heves Megye Közgyűlése vállalja a pályázathoz kapcsolódó fenntartási kötelezettségeket, 

azt, hogy a beruházás megvalósításának zárásától számított 5 évig a beruházással érintett tu-
lajdoni jogviszonyban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan 
előnye nem származik, a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a fejlesztés eredménye-
ként létrejövő építményi és eszközbeszerzési beruházás a Támogató előzetes jóváhagyása 
nélkül nem lesz elidegenítve, megterhelve és bérbeadva. 
Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét a pályázathoz kapcsolódó 
Támogató-, Fenntartói- és egyéb Nyilatkozatok aláírására. 

 
Felelős:  Sós Tamás  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Kun Zoltán irodavezető  

Határidő:  Értelem szerint  
 
10.  
a) Heves Megye Közgyűlése alapítói döntést hoz arra, hogy a Markhot Ferenc Kórház Kft. az 

Észak- Magyarországi Régió más egészségügyi szolgáltatóival konzorciumi együttműkö-
désben, a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház gesztorsága 
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mellett részt vegyen a TIOP-2.2.5/09/1 kódszámú a „Korszerű regionális onkológiai hálózat 
kialakítása”-t célzó pályázaton annak érdekében, hogy a minimumfeltételekhez szükséges 
apláziás betegek elkülönítésére szolgáló egyágyas- fürdőszobás kórtermek és egyéb korsze-
rűsítési és építészeti feladatok kialakításra, megvalósításra kerüljenek. Új olyan informatikai 
rendszer jöjjön létre, amely kapcsolódik az országos onkológiai hálózathoz, továbbá olyan 
gép- műszer és épület átalakítási fejlesztések valósuljanak meg, amellyel megvalósítható 
helyben a májtumoros betegek intra arteriális kemoterápiája.  
Heves Megye Közgyűlése egyetért azzal, hogy a pályázat keretében a Markhot Ferenc Kór-
ház Kft.-t érintően maximum 667 millió Ft nagyságú beruházás valósuljon meg és ehhez 
600 millió Ft nagyságú uniós támogatásra legyen igénybejelentés.  

 
Heves Megye Közgyűlése 67 millió Ft nagyságú önerőt a fejlesztési feladatokra kibocsájtott 
kötvény, mint pénzmaradvány terhére biztosítja, továbbá azzal, hogy a Markhot Ferenc 
Kórház Kft. ügyvezető igazgatója a pályázathoz szükséges konzorciumi megállapodást alá-
írja és a Kft. nevében a szükséges nyilatkozatokat megteszi.  

 
b) Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a TIOP-2.2.5/09/1 

pályázat keretében a Markhot Ferenc Kórház Kft. részére a pályázathoz szükséges tulajdo-
nosi, fenntartási és egyéb nyilatkozatokat megtegye. 

 
Felelős:  Sós Tamás  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Dr. Banyó Tamás ügyvezető igazgató 
Kun Zoltán irodavezető  

Határidő:  Értelem szerint  
 
11.  
a.  Heves Megye Közgyűlése pályázatot nyújt be a TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú, a „Struktúra-

váltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg ellátásban” tárgyú pályázati felhívásra 
az előterjesztésben részletezett fejlesztési program megvalósítására, melynek keretében új 
technológiai tömböt hoz létre a pályázó a sürgősségi betegellátás, a központi sterilizáló, a 
központi műtő, a központi intenzívosztály és a központi laboratórium koncentrálásával az I. 
telephelyen lévő konyha- étterem épületre két szint ráépítésével, környezete bővítésével. A 
projekt keretében a Tüdőgondozó az I. telephelyre költözik, illetve a gyermekosztály új he-
lyen kerül kialakításra. Mindezek következtében további két telephely, illetve különálló épü-
let jelenlegi hasznosítása megszűnik. 
 

b. Heves Megye Közgyűlése a benyújtandó pályázat összberuházási költségét 5.000.000 eFt-
ban határozza meg, melyen belül 4.500.000 eFt uniós támogatást, 90 %-os támogatási inten-
zitást igényel. Az 500.000 eFt nagyságú önerőt éves költségvetési rendeleteiben a fejlesztési 
célra kibocsájtott kötvény maradványából, mint pénzmaradványból a beruházási ütemnek 
megfelelően biztosítja. 

 
c. Heves Megye Közgyűlése vállalja a pályázathoz kapcsolódó 5 éves fenntartási és üzemelte-

tési kötelezettségeket, azt, hogy a beruházás megvalósításának zárásától számított 5 évig a 
beruházással érintett tulajdoni jogviszonyban változás nem történik, használatából bármely 
szervezetnek jogtalan előnye nem származik, a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a 
fejlesztés eredményeként létrejövő építményi és eszközbeszerzési beruházás a támogató elő-
zetes jóváhagyása nélkül nem lesz elidegenítve, megterhelve és bérbeadva. 
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Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét a pályázathoz kapcsolódó 
Támogatói-, Fenntartói és minden egyéb, a pályázathoz kapcsolódó Nyilatkozat megtételé-
re, aláírására, a pályázat benyújtására. 

 
d. Heves Megye Közgyűlése – a pályázati kiírás F.8 csatolandó mellékletek 3.c pontjára tekin-

tettel – a tervezett beruházással kapcsolatos véleményét a következőkben fogalmazza meg: a 
tervezett fejlesztések következtében szervezettebbé és komplexebbé válik Heves megyében, 
a Markhot Ferenc súlyponti kórházban a betegellátás, javulni fog a betegek elégedettsége, 
hatékonyabban alakítható ki a területi együttműködések a különböző szakmacsoportok, di-
agnosztikai és terápiás egységek jelenlegi fizikai elaprózottságának fizikai megszüntetésé-
vel. A tervezett fejlesztési program erőforrás koncentrációt és költséghatékonyabb működést 
eredményez, illeszkedik a Népegészségügyi Programhoz, az Észak- Magyarországi Regio-
nális Fejlesztési Tanács és Egészségügyi Tanács fejlesztési terveihez, valamint a „Közös 
Kincsünk a Gyermek” nemzeti programhoz. 

 
Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy véleményét csatolja a 
benyújtásra kerülő pályázati dokumentációhoz.  
 

Felelős:  Sós Tamás  
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Kun Zoltán irodavezető 

Határidő:  2010. február 15. 
 
Sós Tamás 
 
15. napirend 
Javaslat közreműködői szerződés, valamint „Társulási megállapodás” jóváhagyására 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 38 igen szavazattal a következő határoza-
tot hozta: 
 
172/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 
1.  Heves Megye Közgyűlése jóváhagyja a Markhot Ferenc Kórház Kft. és a HUNGUEST HO-

TELS Zrt. között létrejött  közreműködői szerződést. 
 

Felelős:   Sós Tamás 
                  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Határidő:  2009. november 30. 
 
2.  Heves Megye Közgyűlése támogatja, hogy a Markhot Ferenc Kórház Kft. a  Török-fürdő 

mint egészségügyi szolgáltató részére átadjon az OEP által  finanszírozott kapacitásaiból 15 
szakorvosi, 30  nem szakorvosi órát  a hozzátartozó pétervásárai ellátási területtel együtt.   

 
3.   Heves Megye Közgyűlése    felhatalmazza a Közgyűlés   elnökét   a   kapacitás  átadásról   

szóló társulási megállapodás aláírására.             
                      

Felelős:  Sós Tamás 
                   Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
                  Habis László 
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                   Eger Megyei Jogú Város  
Polgármestere  

Határidő:  2009. november 30. 
 
Sós Tamás 
 
16. napirend 
Javaslat a HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva „Út 
a munkához” program keretében történő közcélú foglalkoztatás 2010. évi működtetésére 
 
Dr. Lénárt András 
Sajnálatos, hogy egyes intézmények létszámgondokkal küzdenek. A működési engedély rendel-
kezésükre áll, de olyan feladatokat, amihez nem kifejezetten egészségügyi végzettség kell, meg-
felelően el tudnának láttatni az „Út a munkához” programba bevonható személyekkel. Időszakos 
munkáról van szó, de akkor is támogatandó és előremutató. A bizottság minden intézmény te-
kintetében javasolta ennek figyelembevételét.  
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 37 igen szavazattal a következő határoza-
tot hozta: 
 
173/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és támogatja, hogy a HMÖ Idősek, Fogyatékosok Ott-
hona és Módszertani Intézete, Bélapátfalva és Bélapátfalva Város Önkormányzata 2010. évre 
vonatkozóan az „Út a munkához” program keretében tovább működtesse a közcélú foglalkozta-
tást.  
 

Felelős:   Sós Tamás 
                  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Határidő:  2009. december 31. 
 
Sós Tamás 
 
17. napirend 
Javaslat a HMÖ Idősek Otthona – Vámosgyörk és Vámosgyörk Község Önkormányzata 
közötti megállapodás jóváhagyására 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 37 igen szavazattal a következő határoza-
tot hozta: 
 
174/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és támogatja, hogy a HMÖ Idősek Otthona Vámos-
györk igazgatója aláírja a közcélú foglalkoztatásról szóló megállapodást Vámosgyörk Község 
Önkormányzatával. 
 

Felelős:   Sós Tamás 
                  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Határidő:  2009. december 1. 
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Sós Tamás 
 
18. napirend 
Javaslat a HMÖ Idősek Otthona – Eger és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata kö-
zötti megállapodás jóváhagyására 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 37 igen szavazattal a következő határoza-
tot hozta: 
 
175/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és támogatja, hogy a HMÖ Idősek Otthona Eger igaz-
gatója aláírja a közcélú foglalkoztatásról szóló megállapodást Eger Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatával. 
 

Felelős:   Sós Tamás 
                  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Határidő:  2009. december 1. 
 
Sós Tamás 
 
19. napirend 
Beszámoló a Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiuma, 
Gyöngyös rendszerellenőrzéséről 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította hogy a közgyűlés 3 igen szavazattal a következő határozatot 
hozta: 
 
176/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szak-
középiskola és Kollégiuma, Gyöngyös rendszerellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámolót 
és azt elfogadta. 
 
      Felelős:  Dr. Benkár József 
        Heves Megye Főjegyzője 
      Határidő: Azonnal 
 
Sós Tamás 
 
20. napirend 
Javaslat szakorvosi óraszám és ellátási terület átadásának jóváhagyására 
 
Dr. Lénárt András 
A javaslat a betegigények jobb kiszolgálását célozza. A Heves Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár kért egy területi ellátási kötelezettséget is magában hordozó kimutatást, ami arra vonat-
kozik, hogy az óraszámcserék mely területek ellátására érvényesek, illetve hol igényel módosí-
tást. Mindkét fél számára előnyös, óraszámot nem vesz el.  
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Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 38 igen szavazattal a következő határoza-
tot hozta: 
 
177/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlés a 130/21009.(VIII.28.) számú közgyűlési határozathoz kapcsolódóan 
hozzájárul az alábbiak szerinti ellátási területek átadás-átvételéhez: 
 
Az AGRIA Ügyelet Kft. Hevesi Rendelőintézet által átadott szakorvosi órák és a hozzájuk ren-
delt kötelezően ellátandó területek listája: 

Fül-orr-gégészet  10 óra/hét               Települések:       Tiszanána 
               Tenk 
               Kisköre   
 
Szülészet-Nőgyógyászat 12 óra/hét   Települések:       Tiszanána 
               Kisköre 
 
Sebészet    5 óra/hét                            Települések:      Tiszanána 
              Tenk 
                        Kömlő 
              Kisköre 
 
Gyermekgyógyászat  3 óra/hét          Települések:  
                                                                 Hevesvezekény,  Átány 
              Tiszanána,  Tenk 
                 Tarnaszentmiklós, Kömlő   
                               Tarnazsadány,  Kisköre 
              Pély,   Erdőtelek 
 

A Markhot Ferenc Kórház Kft. által átadott járóbeteg szakorvosi órák és a hozzájuk rendelt kö-
telezően ellátandó területek listája: 

Mozgásszervi rehabilitáció   10 óra/hét         Települések:  Heves 
  Hevesvezekény 
  Erdőtelek 
  Kisköre  

                     Tarnaszentmiklós 
 
Általános neurológia    12 óra/hét                 Települések:  Dormánd 

  Sarud 
  Újlőrincfalva 
  Poroszló 
  Kál 
  Kápolna 
  Kompolt 

 
Ortopédia                  5 óra/hét                     Település:        Heves 
 
Bőrgyógyászat          3 óra /hét                    Települések:    Hevesvezekény 
          Kömlő 
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          Tarnaszentmiklós 
 
Felelős:   Sós Tamás 

                  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
       Határidő:  2009. november 30. 
 
Sós Tamás 
 
21. napirend 
Javaslat a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakképzési feltételeinek javítá-
sára 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 38 igen szavazattal a következő határoza-
tot hozta: 
 
178/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 

1. Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollé-
gium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) által nyújtott szakképzés javítása érdekében 
Hatvan Város Önkormányzatával együtt a melléklet szerinti bérleti szerződést a MÁV 
Vagyonkezelő Zrt-vel megköti.  
 

Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a bérleti szerződés aláírására. 
 
2. Heves Megye Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Hatvani Középiskola, Szakiskola és 

Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) Alapító Okiratát - a bérelt ingatlan te-
lephelyként való felvételével - a gesztor Hatvan Város Önkormányzata módosítsa, vala-
mint eljárjon a változás hatásainak érvényre juttatása érdekében a hatóságoknál, és ter-
vezze annak költségeit az intézmény 2010. évre szóló költségvetésében. 

 
Felelős:   Sós Tamás 

                  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
       Határidő: Értelem szerint 
 
Sós Tamás 
 
22. napirend 
Tájékoztató Heves megye lakosságának egészségügyi állapotáról (2009.) 
 
Dr. Bodnár Judit 
Szóbeli kiegészítésében tájékoztatást adott arról, hogy elsődleges cél az állampolgárok egész-
ségbiztonságának növelése. Az egészséget veszélyeztető tényezők monitorozása több hatóság 
feladata. A megye lakosságát az országos átlagtól nagyobb mértékben érintik az alultápláltak, a 
dohányzók és a mozgásszegény életmódot folytatók aránya, veszélyeztetettsége. A tájékoztató 
az okspecifikus halandóságot nemi bontásban, térképes ábrázolásban tartalmazza, mely könnyen 
áttekinthető. Irodalmi adatok bizonyítják, hogy az ellátáson alapuló mutatók számításánál több 
torzító tényező léphet fel az egyenlőtlen igénybevételek, átfedések, dokumentációs problémák, 
diagnosztikus bizonytalanságok miatt. Ezért az eredmények értékelését csak nagyon körültekin-
tően lehet végezni. Az egyik morbiditási mutatón alapuló statisztika a nemzeti rákregiszter. Eb-
ből kiderül, hogy az országos átlagot meghaladó gyakoriságot mutatnak ki Heves megyére vo-
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natkozóan, amely jelentheti azt is, hogy nagyobb a diagnosztizálás aránya. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy a tájékoztatóban leírt és a szóban elmondott adatokat figyelembe kell venni az egész-
ségügyi szolgáltatások szervezésénél, működtetésénél, a gyógyító megelőző ellátás fejlesztésé-
nél. Kiemelt figyelmet kell fordítani az öregedő népesség ellátására, elengedhetetlen a komplex 
egészségfejlesztés, amely a helyi igényekhez alkalmazkodik. Fontos a lakossági szűrésen megje-
lenők arányának növelése. Prioritást kell élvezniük a hátrányos kistérségeknek, településeknek. 
Tájékoztatója végén beszámolt az újinfluenzával kapcsolatos tudnivalókról, az oltópontok kiala-
kításáról, a rendőrség szállításba történő bevonásáról.  
 
Verebélyi György 
Utalt arra, a főorvos asszony a 2008-as tájékoztató idején ígéretet tett arra, hogy egy mobil szű-
rőállomás felállítására kerül sor. Heves megye északi része halmozottan hátrányos, ennek elle-
nére nem találkozott még ezzel. Mi az oka? Mikorra várható? 
 
Dr. Lénárt András 
Megköszönte a színvonalas tájékoztatót. Megkérdezte: Mit tud tenni az ÁNTSZ annak érdeké-
ben, hogy a rendőrség által kiszállított oltóanyag fogadása ne okozzon problémát? 
 
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna 
Azok a betegek is szerepelnek az anyagban, akiknél területen kívül veszik észre a betegséget és 
úgy kapnak kezelést?  
 
Dr. Bodnár Judit 
Válaszában elmondta, hogy a betegek lakóhely szerint kerülnek besorolásra. A rendőrségi ki-
szállítással kapcsolatban előzetes egyeztetés történt. A lakosság számára is készült tájékoztató. 
Pályázati úton lehet elérni a mobil szűrőállomás megvalósítását. A meglévő mobil szűrőegysé-
gek nagyobb területen való járatása lehet még megoldás. Miskolcon van a Semmelweis Kórház-
nak két új szűrőbusza, de sajnos ezek is eléggé leterheltek az igénybevétel miatt. Elmondta, 
hogy új beszerzési lehetőségről nem tud. Lehetőségként felmerül még az AVON vagy a Magyar 
Posta szűrőbusza, amelyek időnként járnak a régióban.  
 
Dr. Tatár László 
Az anyagnak fontos üzenete van a politikusok és az önkormányzatok részére a demográfiai ada-
tok alakulását illetően. Heves megye lakossága folyamatosan csökken. Hasznosnak tartaná, ha 
ezt a tanulmányt Heves megye valamennyi önkormányzata megkapná a tájékozódás céljából. 
 
Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna 
Megköszönte a jól használható tájékoztatót. Az anyag utal a szűrések fontosságára. Hangsúlyoz-
ta, hogy a szűrést a lakóhelyhez legközelebb kellene végezni.  
 
Dr. Bodnár Judit 
Az önkormányzatok részére tudja bocsátani az ÁNTSZ az anyagot, akár kistérségi bontásban is. 
Az emlőszűrés szervezésének kezdetén meghatározták azokat a centrumokat, ahol kellően kép-
zett és gyakorlott szakemberek végzik a feladatot. Ha az önkormányzatok megszervezik, hogy 
egy településről egyszerre több szűrésre váró is beutazzon, arra kérhető támogatás. A szűrésen 
való részvételnél fontosnak tartotta az egészségtudatosságot. 
 
Sós Tamás 
Megköszönte a végzett munkát és a színvonalas tájékoztató készítését. Megállapította, hogy a 
képviselők a tájékoztatót tudomásul vették. 
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23. napirend 
Tájékoztató az uniós és hazai pályázatokon való megyei önkormányzati részvételről  
 
Verebélyi György 
A forrásokhoz ma még csak 10%-ot kell hozzátenni, de ilyen intenzitás esetén, ha kétévenként 
egy-egy új pályázatot nyújt be az önkormányzat, a legközelebbi pályázatnál már 30% lesz. A 
trend az uniós pályázatoknál ez. 
 
Sós Tamás 
Kérte a tájékoztató tudomásul vételét. Megállapította, hogy a képviselők a tájékozatót tudomá-
sul vették. 
 
24. napirend 
Javaslat humanitárius segély odaítéléséről 
 
Barabásné Czövek Ágnes 
A sürgősségi indítvány kapcsán a Pénzügyi Bizottság egyetért a nagyságrenddel és az akcióval. 
Javasolta a bizottság, hogy amennyiben lehetséges, a szállításra megjelölt másfél millió Ft csök-
kentését vállalkozó támogatók szervezésével érjék el. Ha ez az összeg csökkenthető, akkor a 
különbözet is átutalható a rászorulóknak.  
 
Kontra Gyula 
Az Ügyrendi Bizottság ülésén egy felajánlást tett Soha Márton külső bizottsági tag. Felajánlotta, 
hogy 200 000 Ft-ért kiszállítja  a röntgengépet. A szállítás és a csomagolás költsége ezáltal 
együttesen csökkenthető 5-600 000 Ft-ra.  
 
Dr. Lénárt András 
A csomagolás bonyolult technikát igényel, kórháztechnikusokkal meg kell nézetni, mi vállalható 
be költségcsökkentésként és mi az, ami nem. 
 
Sós Tamás 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 37 igen szavazattal a következő határoza-
tot hozta: 
 
179/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozat 
1. Heves Megye Közgyűlése Kárpátalja Megye Tanácsának az influenza járvánnyal kapcsola-

tosan 2,5 millió Ft értékű humanitárius segélyt nyújt, melynek fedezete a Heves Megyei 
Közgyűlés 2009. évi költségvetésének céltartaléka. A segély keretében gyógyszerek, gyógy-
ászati segédeszközök beszerzésére és átadására kerül sor.  

 
2. A Heves Megyei Önkormányzat az 1. pontban meghatározott összeget átadja a Magyar Vö-

röskereszt részére és megbízza a szükséges és Ukrajnában törzskönyvezett gyógyszerek, il-
letve gyógyászati segédeszközök beszerzésével, valamint az Ukrán Vöröskereszt bevonásá-
val a támogatottak részére történő eljuttatásával. 

 
A 2,5 millió Ft átadása a Magyar Vöröskereszt az Országos Igazgatóság K&H Banknál ve-
zetett 10450004-00026548-00000009 számú számlájára való átutalással történik.   
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3. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei 
Szervezetét, hogy a segélyakció lebonyolításáról tájékoztassa a Közgyűlést.  

 
4. Heves Megye Közgyűlése a Megyei Önkormányzat tulajdonát képező, a Markhot Ferenc 

Kórház Kft. birtokában lévő – az 5. pontban részletesen körülírt – két munkahelyes röntgen 
készüléket ajándékozza a Beregszászi Járási Kórház részére. A készülék leszerelésével, 
csomagolásával, szállításával kapcsolatos költségek nagyságát 0,5 millió Ft-ban határozza 
meg. Ennek forrása az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének céltartaléka.  

 
5.  A 4. pontban megjelölt röntgen készülék főbb mutatói: 
  
 I. munkahely: felvételi asztal: gyártó: Medicor, típus: BR-2, gyári sz: 044-07; 
  padlósínes csőtartó: gyártó Medicor, típus: R-3; 
  sugárrekesz: gyártó: Medicor, típus: SR-12, gyári sz: 0152-4688; 
  röntgensugárzó ház: gyártó: TUR, típus: DR-154, gyári sz: 85878/114; 
  betétcső: gyártó: RÖRIX, típus: DR-124/30/50/ö, gyári sz: 07095. 
 
 II. munkahely: felvételi asztal: gyártó: Medicor, típus: B-1, gyári sz: 009-11; 
  padlósínes csőtartó: gyártó Medicor, típus: ZB-1; gyári sz: 010-02; 
  sugárrekesz: gyártó: Medicor, típus: SR-12, gyári sz: 4946; 
  röntgensugárzó ház: gyártó: TUR, típus: DR-154U, gyári sz: 8469C/014; 
  betétcső: gyártó: RÖRIX, típus: DR-124/30/50/ö, gyári sz: 59519; 
  álló Bucky: gyártó: Medicor, típus: BA-1; 
 
  NF transzformátor: gyártó: Medicor, típus: EDR-750B, gyári sz: 053-12; 
  fali elektromos szekrény (PE-1;PH-3); 
  nagyfeszültségű kábelpár. 
 
6. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 4. 

pontban megjelölt és az 5. pontban részletesen körülírt röntgen készülék ajándékozásáról 
szóló okiratot aláírja.  

 
                                           Felelős:     Sós Tamás 

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
                                                             Dr. Benkár József 

Heves Megye Főjegyzője 
                                          Határidő:   Azonnal 
 
Sós Tamás 
 
25. napirend 
Tájékoztató a Heves Megyei Önkormányzat bankszámla vezetésére kiírt közbeszerzési  
eljárás lezárásáról 
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Sós Tamás 
Kérte a tájékoztató tudomásul vételét. Megállapította, hogy a képviselők a tájékoztatót tudomá-
sul vették.  
 
Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánt, az ülést bezárta.  
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

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


