
Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: 2010. október 29-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről 
 
Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme 
  Eger, Kossuth Lajos utca 9. 
 
 
Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Deé András, Dudás Róbert, Fekete László, 

Dr. Gondos István, Horváth László, Korózs Lajos, Dr. Nagy Imre, Oroján Sán-
dor, Sveiczer Sándor Péter, Szabó Gyula, Szabó Róbert, Szűcsné Major Ildikó, 
Tóth Csaba közgyűlési tagok, Dr. Benkár József főjegyző, Dr. Sass Barna Atti-
la aljegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak 

 
Horváth László 
A szakmai kitüntető díjak átadási ünnepségét követően tájékoztatta a közgyűlést, hogy Sós 
Tamás és Szabó Zsolt lemondott közgyűlési tagságáról. A megüresedett képviselői helyekre a 
FIDESZ-KDNP Szabó Róbertet, az MSZP Dr. Nagy Imrét jelölte. Felkérte Dr. Chikán Zoltán 
urat, a TVB elnökét, hogy ismertesse a Területi Választási Bizottság mandátumigazolással 
kapcsolatos határozatát.  
 
Dr. Chikán Zoltán  
A Heves Megyei Területi Választási Bizottság elnökeként tájékoztatta a közgyűlést, hogy 
Szabó Zsolt, a Heves Megyei Közgyűlés tagja 2010. október 15-i hatállyal, Sós Tamás, a He-
ves Megyei Közgyűlés tagja pedig 2010. október 28-i hatállyal lemondott képviselői mandá-
tumáról. A lemondó nyilatkozatokat a Heves Megyei Közgyűlés elnökének mindkét lemondó 
képviselő benyújtotta.  
A FIDESZ-KDNP, mint jelölőszervezet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 
98/A. §-ában foglaltak alapján, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdése szerint a törvényben meghatáro-
zott 30 napos határidőn belül, 2010. október 18-án bejelentette a Területi Választási Bizott-
sághoz, hogy a 2010. évi önkormányzati választásokon nyilvántartásba vett 42 fős területi 
listáról a 10. sorszám alatt szereplő Szabó Róbertet jelölte a megüresedett képviselői helyre.  
Az MSZP, mint jelölőszervezet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 98/A. §-ában 
foglaltak alapján, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 
szóló 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdése szerint a törvényben meghatározott 30 napos 
határidőn belül 2010. október 21-én szintén bejelentette a Területi Választási Bizottsághoz, 
hogy a 2010. évi önkormányzati választásokon nyilvántartásba vett 21 fős területi listáról a 
12. sorszám alatt szereplő Dr. Nagy Imrét jelölte a megüresedett képviselői helyre. A jelölő-
szervezetek kérték a Területi Választási Bizottságot, hogy a megüresedett képviselői helyekre 
jelölt Szabó Róbert és Dr. Nagy Imre mandátumát a testület igazolja és a mandátumot szerző 
képviselők részére a megbízólevelet adja ki. A helyi önkormányzati képviselők jogállásának 
egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 2. § d/ pontja szerint lemondással az önkor-
mányzati képviselő megbízatása megszűnik. E törvény 1. § (1) bekezdése szerint a megbíza-
tás megszűnésével megszűnnek az önkormányzati képviselőnek a megválasztásával keletke-
zett jogai és kötelezettségei is. Szabó Zsolt a FIDESZ-KDNP, mint jelölőszervezet és Sós 
Tamás az MSZP, mint jelölőszervezet által a helyi önkormányzati képviselők és polgármeste-
rek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdése alapján bejelentett és nyilván-
tartásba vett megyei közgyűlési listájáról szerzett mandátumot. A rendelkezésre álló doku-
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mentumok alapján a mandátumok igazolásának és az új közgyűlési tagok képviselői megbízó-
levele kiadásának törvényes akadálya nem volt. A TVB a jelölőszervezetek által bejelentett 
Szabó Róbert és Dr. Nagy Imre mandátumát igazolta és a megbízólevelek kiadhatóságáról a 
67/2010. (X. 25.) és a 68/2010. (X. 25.) TVB határozatával egyhangúan döntött a következők 
szerint:  
67/2010. (X. 25.) TVB határozat: 
A Heves Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tör-
vény 105/A. § (3) bekezdés i/ pontjában foglalt hatáskörében eljárva a FIDESZ-KDNP jelölő-
szervezetnek a 2010. évi önkormányzati választásokon nyilvántartásba vett területi listáján 10. 
sorszám alatt szereplő Szabó Róbert új megyei közgyűlési tag mandátumát 2010. október 16. 
napjától kezdődően igazolja és megállapítja, hogy részére a megbízólevél kiadható.  
 
68/2010. (X. 25.) TVB határozat: 
A Heves Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tör-
vény 105/A. § (3) bekezdés i/ pontjában foglalt hatáskörében eljárva az Magyar Szocialista 
Pártnak a 2010. évi önkormányzati választásokon nyilvántartásba vett területi listáján 12. sor-
szám alatt szereplő Dr. Nagy Imre új megyei közgyűlési tag mandátumát 2010. október 29. 
napjától kezdődően igazolja és megállapítja, hogy részére a megbízólevél kiadható.  
 
Megkérte Szabó Róbert és Dr. Nagy Imre urakat, hogy megbízólevelüket vegyék át, valamint 
az esküt előmondás után tegyék le.  
 
Horváth László 
Az eskü letétele után gratulált a megyei közgyűlés új tagjainak. 
 
Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 tagja közül 15 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitotta.  
 
Kovács Miklós 
A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében gratulált a képviselők megválasztásá-
hoz, munkájukhoz jó egészséget, kitartást kívánt. Elmondta, hogy a főkapitányság tevékenyen 
szeretné kivenni részét a közgyűlés munkájából. 
 
Horváth László  
Javasolta, hogy a közgyűlés a meghívóban szereplő napirendet és a kiosztásra került sürgős-
ségi indítványokat fogadja el és tárgyalja meg.  
 
Az SZMSZ 25. § (3) bekezdése szerint a sürgősségi indítvány napirendre tűzéséről a közgyű-
lés vita nélkül, egyszerű többséggel határoz a napirend elfogadásakor. A sürgősségi indítványt 
a meghívóban közölt napirendek után kell megtárgyalni.  
 
Kérte, hogy a közgyűlés egyben szavazzon a meghívóban szereplő napirend elfogadásáról és 
a sürgősségi indítványok napirendre tűzéséről.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadta a napirendet a következők 
szerint: 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
Napirend előtti hozzászólások  
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NAPIREND 
 

 
I. Rendelettervezetek 

 
1. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
 

Előadó: Horváth László 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
 
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (8 szavazat) 
 

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények dolgozói-
nak lakáscélú támogatásáról szóló 20/2008. (VIII. 29.) HMÖ rendelet módosítására 

 
Előadó: Horváth László 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
 
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (8 szavazat) 

 
II. Személyi rész 
 
3. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási jogviszonyban álló 

alelnökének megválasztására (Szóbeli előterjesztés) 
 

Előadó: Horváth László 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
 
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (8 szavazat) 

 
4. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Bizottságainak, valamint az Eseti 

Vizsgáló Bizottság megválasztására 
 

Előadó: Horváth László 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
 
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (8 szavazat) 

 
5. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, alelnöke illetményének 

és költségtérítésének megállapítására 
 

Előadó: Dr. Gondos István 
  Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság Elnöke 
 
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (8 szavazat) 
 

6. Javaslat a Markhot Ferenc Kórház Kft. ügyvezetőjének, Felügyelő Bizottságának meg-
választására, a gazdasági társaság Alapító Okiratának és Javadalmazási Szabályzatának 
módosítására 

 
Előadó: Horváth László 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
 
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (8 szavazat) 
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III. Előterjesztések 
 
7. Javaslat egészségügyi szakértő-tanácsadó felkérésére a Markhot Ferenc Kórház Kft. 

működésének átvilágításához 
 

Előadó: Dr. Gondos István 
  Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság Elnöke 
 
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG  

 
8. Javaslat a Markhot Ferenc Kórház Kft. járóbeteg-szakellátási kapacitásának módosításá-

ra 
 

Előadó: Horváth László 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
 
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG  

 
9. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására 
 

Előadó: Horváth László 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
 
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG  

 
10. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat közgyűlése tagjainak munkájához szükséges 

technikai feltételek biztosítására 
 

Előadó: Dr. Gondos István 
  Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság Elnöke 
 
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG  
 

11. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és Intézményei 2011. évi Ellenőrzési Tervére 
 

Előadó: Horváth László 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
 
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

 
IV. Tájékoztató 
 
12. Tájékoztató a „Szervezeti és Infrastrukturális megújulás - Markhot Ferenc Kórház„ cí-

mű TIOP-2.2.4/09/1-2010-0027 azonosító számú pályázatról 
 

Előadó: Dr. Benkár József 
  Heves Megye Főjegyzője 
 
TUDOMÁSULVÉTEL 
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13. Tájékoztató az „Egri vár és erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztése” című 
ÉMOP-2.1.1/A-09-1f-2010-0002 azonosító számú pályázatról 

 
Előadó: Dr. Benkár József 
  Heves Megye Főjegyzője 
 
TUDOMÁSULVÉTEL 
 

14. Javaslat a sajátos nevelési igényű tanulók integrációját segítő TÁMOP-3.4.2 pályázat-
hoz kapcsolódó módosított konzorciumi megállapodás jóváhagyására  

 
 Előadó: Dr. Benkár József 
    Heves Megye Főjegyzője 

 
 HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
 
15.  Javaslat a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium közös fenntartásáról szóló 

Társulási Megállapodás módosítására 
 

 Előadó: Dr. Benkár József 
   Heves Megye Főjegyzője 

  
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
 
V. Felvilágosítás-kérések  
 
VI. Kérdések   

 
VII. Bejelentések  
 
Horváth László 
 
1. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
 
Horváth László 
Az Ötv. módosításáról szóló 1994. évi LXIII. tv. 62. § (5) bekezdése értelmében a képviselő-
testületnek az alakuló ülését követő fél éven belül kell felülvizsgálnia, illetőleg megalkotnia új 
SZMSZ-ét. Az SZMSZ áttekintése az elmúlt hetekben megtörtént, az új SZMSZ-t megállapító 
rendelettervezet elkészült. A tervezet rögzíti a közgyűlés, a bizottságok és a hivatal működé-
sének szabályait. A törvényi határidőben lehetőség van az SZMSZ további felülvizsgálatára, 
szövegének esetleges pontosítására. Előterjesztőként bejelentette, hogy az írásban kiküldött 
rendelettervezet 55. §-át, valamint 2. számú mellékletét módosítják.  
 
Az 55. § a közgyűlés állandó bizottságait sorolja fel. Az (1) bekezdés b/ pontjában írt bizott-
ság megnevezését „Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága (11 fő)” címmel ja-
vasolta az SZMSZ-be foglalni.  
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Az (1) bekezdés f/ pontjában rögzített bizottságot „Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bi-
zottság (5 fő)” névvel indítványozta az SZMSZ-be felvenni.  
 
A feladatkörök részbeni átcsoportosítása az SZMSZ-tervezet 2. számú mellékletének módosí-
tását is indokolja. A 2. számú mellékletnek a közgyűlés elnökére átruházott hatásköröket tar-
talmazó I. fejezetének 41. pontját, amely a nemzetközi ügyek intézését szabályozza, innen 
törölni indokolt és ezt a feladatot a bizottságok saját és átruházott hatáskörei című II. fejezet-
ben a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága átruházott hatásköreinek 7. pontja-
ként célszerű felvenni.  
 
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Kérte a bizottság elnökét, 
ismertesse az SZMSZ-tervezettel kapcsolatos döntést.  
 
Dr. Gondos István 
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság ülésén az előterjesztést áttekintette és 5 igen szavazattal 
a rendelettervezetet a bizottság által megfogalmazott módosításokkal együtt közgyűlési tár-
gyalásra alkalmasnak találta. Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság az alábbi módosító indít-
ványokat fogadta el: 
 
Az SZMSZ-tervezet 17. § (5) bekezdése szabályozza a „Heves Megyéért” Kitüntető Díj és a 
„Szakmai Kitüntető Díjak” átadására meghívásra kerülőket. Az SZMSZ-tervezet a kitüntetet-
tek hozzátartozóit rögzíti. A Ptk. 685. § b/ pontja határozza meg a hozzátartozó és a közeli 
hozzátartozó fogalmát. A bizottság megítélése szerint a hozzátartozói kör túl széles, azért in-
dokolt az SZMSZ-ben a meghívottak között a közeli hozzátartozók meghívásáról rendelkezni.  
 
Az SZMSZ-tervezet 18. § (3) bekezdése rögzíti az elnöki jelentés tartalmát. A tervezeti szö-
veg szerint a jelentés fejezetekből áll. Ezért indokolt, hogy a 18. § (3) bekezdés a/ pontjában a 
„beszámoló fejezet”, a 18. § (3) bekezdés b/ pontjában a”tájékoztató fejezet” szövegrész sze-
repeljen.  
 
Az SZMSZ-tervezet 19. § (2) a/ pontja rendelkezik az előterjesztések visszamaradó példánya-
inak aláírásáról. A bizottság álláspontja szerint a „visszamaradó” szó helyett helyesebb az 
„irattári” példányok aláírásáról rendelkezni.  
 
Az SZMSZ-tervezet 28. § (4) bekezdése hozzászólási lehetőséget biztosít a tanácskozási jog-
gal rendelkező meghívottaknak. A tervezeti szöveg szerint ezek a személyek a napirendi pont 
tárgyalása során egy alkalommal kérhetnek szót. Ebből a megfogalmazásból egyértelműen 
nem tűnik ki, hogy összesen egy hozzászólásra van lehetőség, vagy pedig valamennyi tanács-
kozási joggal rendelkező meghívott egyenként hozzászólhat. Azért a szöveget pontosítani 
indokolt azzal, hogy „személyenként egy alkalommal kérhetnek szót” a tanácskozási joggal 
rendelkezők.  
 
Felmerült továbbá, hogy az SZMSZ-tervezet 28. § (1) bekezdése és az 58. § (14) bekezdése 
részben ellentétes szabályokat tartalmaz a bizottsági ülésen kisebbségben maradók álláspont-
jának közgyűlésen történő ismertetése tekintetében.  
 
A 28. § (1) bekezdése szerint a kisebbségben maradók álláspontját a közgyűlésen ismertetni 
kell. Az 58. § (14) bekezdése szerint a kisebbségi álláspontot az érintettek kérésére kell ismer-
tetni. Egyrészt tehát kötelező, másrészt pedig kérésre történő ismertetést tartalmaz a tervezet. 
A bizottság megítélése szerint a kisebbségi álláspont kérésre történő ismertetését célszerű az 
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SZMSZ-be foglalni. Ezért az SZMSZ-tervezet 28. § (1) bekezdés utolsó mondata azt a ren-
delkezést tartalmazza, hogy a kisebbségben maradók „kérésére” kell ismertetni álláspontjukat  
a közgyűlésen.  
Egyúttal az SZMSZ-tervezet 58. § (14) bekezdésében a 29. § (1) bekezdésére történő hivatko-
zást 28. § (1) bekezdésre indokolt módosítani.  
 
Az SZMSZ-tervezet 60. § (2) bekezdésében a 19. § (2) bekezdés d/ pontjára történik hivatko-
zás. Ez a visszahivatkozás helyesen a 18. § (2) bekezdés d/ pontja. Az elírást indokolt módosí-
tani.  
 
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság ülésén az előzőeken túl további módosító indítványok is 
megfogalmazásra kerültek, de azokat a bizottság nem támogatta. A bizottság kisebbségben 
maradt tagja kérte álláspontjának ismertetését, amely kérésnek a következőkben eleget tett. 
 
Az SZMSZ-tervezet 28. § (1) bekezdése és 58. § (14) bekezdése előzőekben előadott ellent-
mondásának feloldására az a javaslat érkezett, hogy a kisebbségi vélemény kötelező ismerte-
tése rögzüljön mind a két felhívott szakaszban. Javaslat hangzott el arra irányulóan, hogy a 
vitanap jogintézményével az SZMSZ-tervezet egészüljön ki. A vitanap szabályozása a koráb-
bi SZMSZ szövegével egyezően történjen. 
 
Az SZMSZ-tervezet felterjesztési jogról és közgyűlési nyilatkozatról szóló 44. §-ának kiegé-
szítésére is módosító indítvány került megfogalmazásra. Az indítvány szerint a 44. §-t indo-
kolt kiegészíteni a véleménynyilvánítás jogintézményével, amelynek keretében a közgyűlés 
véleményt nyilváníthat és kezdeményezést tehet feladat- és hatáskörébe nem tartozó, de a 
megye lakosságát érintő kérdésekben. A közgyűlési nyilatkozatot a megyei hírlapban és az 
MTI útján közzé kell tenni.  
 
Ezeket a módosító indítványokat a bizottság 1 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett nem 
fogadta el.  
 
Horváth László 
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság által elfogadott módosító indítványokat a napirend elő-
terjesztőjeként befogadta. Kérte a közgyűlést, hogy a továbbiakban az írásban megküldött 
SZMSZ-tervezetet az elhangzott és általa az előterjesztés részévé tett módosításokkal együtt 
kezelje. Tájékoztatta a képviselő urakat, hogy a vita során még a régi SZMSZ van hatályban, 
amelynek 30. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy rendeletre vonatkozó módosító javaslatot 
az ülés megnyitásáig kell az elnökhöz benyújtani. Amennyiben a közgyűlés tagjai részéről 
módosító javaslat kerülne szóban előterjesztésre és annak eljuttatása az ülés megnyitásáig 
nem történt meg, akkor a módosító indítvány nem tárgyalható.  
 
Szabó Gyula 
Megfelelőnek találta azt a technikai megoldást, hogy a képviselők nem állnak fel a hozzászó-
lás közben, mert ez remélhetőleg megkönnyíti a munkát. Elfogadta, hogy a közgyűlés munká-
jának az elindítása rugalmasságot kíván a képviselőktől, de nem szerencsés az, ami az 
SZMSZ elfogadása kapcsán történik. Az alapvető hiba abban van, hogy az alakuló ülés nem 
volt alakuló ülés, mert igaz, hogy az elnök személye megválasztásra került, de maga a köz-
gyűlés nem alakult meg. Nem lehet rendeletet úgy elfogadni, hogy nincsenek bizottságok. Az  
Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság megtárgyalta ugyan a bizottság elnöke által elhangzottakat, 
de azokat nem tudta oly mértékben követni, hogy a saját anyagába beépítse. Szerencsés lett 
volna ezt írásban átadni a képviselőknek, akkor látható lett volna, hogy mely pontokban tör-
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tént változás. Kifogásolta, hogy az előterjesztéshez egy egyoldalas anyagot kaptak a képvise-
lők, ami arról szól, hogy az eddigi SZMSZ alapvetően jól működött, de vannak változások, 
amiket át kell vezetni és csak egy egységes szerkezetbe történő változás történik. A leírtak 
elég jelentős mértékben félrevezetőek, ugyanis a zárójeles felsorolásban a „stb.” megnevezé-
sen kívül meg kellett volna említeni, hogy az anyag tartalmazza a hivatal átszervezését is. 
Nem vitatta az elnöknek és a közgyűlésnek a jogát az új hivatali struktúra kialakításához, csak 
a módját kifogásolta, ugyanis az SZMSZ tartalmazza, hogy az elnök a főjegyző javaslatára 
előterjesztést tehet a hivatal átszervezésére. Nem látta a főjegyző javaslatát és az elnöki elő-
terjesztést sem. Nem értett egyet azzal, hogy kimarad az SZMSZ-ből a vitanap lehetősége, 
illetve a véleménynyilvánítás kezdeményezése olyan ügyekben, ami nem tartozik a közgyűlés 
hatáskörébe. Ha javaslat merül fel a szöveg módosításához, hogyan kell eljárni? Azt megértet-
te, hogy írásban kell ezt megtenni, de ha a közgyűlés rugalmas abban, hogy elfogadja az 
SZMSZ módosítását egy SZMSZ-től eltérő formában, akkor legyen rugalmas abban is, hogy 
befogad bizonyos észrevételeket a rendkívüli helyzetnek megfelelően akár szövegszerűen is. 
Javasolta, hogy történjen meg az SZMSZ paragrafusonkénti áttekintése. 
 
Dr. Nagy Imre 
Egyetértett a Szabó Gyula úr által említettekkel. Elmondta, hogy az elhangzott módosítások-
kal kapcsolatban írásban nem lehetett volna benyújtani az észrevételeket, mivel a módosítások 
nem voltak ismertek. Nehezményezte, hogy kikerült az SZMSZ-ből néhány olyan demokrati-
kus intézmény, amely lehetőséget ad véleménynyilvánításra olyan esetben, amikor a megyei 
közgyűlés úgy gondolhatta volna, hogy véleményt kell a megye lakossága érdekében nyilvá-
nítania. Példaként említette, hogy az elnök úr a módosítójában azt fogalmazta meg, hogy egy-
szer szólhat a napirendhez meghívott vendég, majd ugyanebben a szakaszban kerül leírásra az 
is, hogy egy nem meghívott szót kérő személy esetében az elnök úr dönti el, hogy szót kap 
vagy sem. Ilyenkor a közgyűlésnek kellene vita nélkül szavazni arról, hogy szót ad-e az elnök. 
Ellentmondás, hogy nem szabályozza az SZMSZ, hogy egyszer szólhat vagy akár tizenötször 
is. Koherenciazavarnak nevezte, hogy az előterjesztő, a Fideszes többség a felterjesztési jogot 
nem támogatta, hogy a felterjesztési jog maradjon benne a régi SZMSZ szerint az új Szerve-
zeti és Működési Szabályzatban. Egyébként a 44. § nevében benne hagyta, vagyis létezik a 
közgyűlési felterjesztési jog és nyilatkozat, miközben tartalmilag kikerült a szövegből. Ha ez 
így marad, elfogadásra kerül, hogy ez létezik, közben mégsem létezik, mert szövegszerűen 
kikerült az anyagból.  
 
Horváth László  
Valóban rendkívüli helyzetről lehet beszélni, de a szó jó értelmében. Rendkívüli az minde-
nekelőtt, hogy egy sokkal kisebb létszámú közgyűlés kezdte meg munkáját. Ez nem hagyhatja 
érintetlenül az eddigi bizottsági struktúrát és a hivatali szervezetet sem. Ez a tény a lefolytatott 
tárgyalások során az alakuló közgyűlés előtt is világossá vált, nem is volt vita a tényről. Az 
SZMSZ leglényegesebb változása, hogy új bizottsági struktúrát és új hivatali szervezetet hoz 
létre. Nem lenne szerencsés az ülésen a mondatonkénti megtárgyalás, mert az az érvényben 
lévő SZMSZ-szel ellentétes. Nincs akadálya annak, hogy a soron következő üléseken az 
SZMSZ módosításáról, pontosításáról tárgyaljon a közgyűlés. A főjegyző úrral történő egyez-
tetést nem október 15-től kezdte, mert a munkára fel is kellett készülni. Történtek informális 
megbeszélések, melyek nemcsak a bizottsági struktúrára, hanem a hivatali átszervezésre is 
irányultak. Nem tartotta teljesen elfogadhatónak azt az érvelést, hogy a változásokkal csak az 
adott közgyűlés ülésén szembesültek a képviselők, mivel az Ügyrendi és Kisebbségi Bizott-
ságba az MSZP is delegált képviselőt, aki jelen volt az ülésen, kifejthette véleményét, azt a 
bizottság meg is tárgyalta, módjában állt az ott elhangzottakról tájékoztatni frakcióját. Az 
SZMSZ tervezete szabályosan, időben kiküldésre került. A változtatások leginkább technikai 



 9

jellegűek. A vitanap lehetőségével eddig nem élt a közgyűlés. Olyan változtatások is voltak, 
melyek azt hivatottak elérni, hogy hatékonyabb, gyorsabb, egyszerűbb és átláthatóbb legyen a 
munka. Ha ezt valaki a demokrácia korlátozásának jeleként fogja fel, az félrevezeti magát. 
Minderre a változtatásra azért nem október 15-én került sor, mert a Fidesz frakció úgy gon-
dolta, demokratikusan, egyeztetés után kerüljön a közgyűlés elé az SZMSZ-tervezet. Fontos 
szempont, hogy a megyei közgyűlés azzal foglalkozzon, ami a feladat- és hatáskörébe tarto-
zik. Az egyszer szólhat vagy egyszer-egyszer szólhat kérdésben az a vélemény alakult ki, 
hogy egyszer mindenkinek legyen lehetősége a megszólalásra. Mindenkor az elnök felelőssé-
ge, hogy hogyan vezeti az ülést. Az ülésvezetés mindig demokratikus elvek szerint fog történ-
ni. A munkavégzés hatékonysága mindenekelőtt való. Javasolta, hogy mivel a régi SZMSZ 
hatályban van, ne kezdje a közgyűlés a munkáját úgy, hogy megsérti azt.  
 
Dr. Nagy Imre 
Az MSZP frakció nem vitatta, hogy a munkaszervezet átalakítását meg lehet tenni. Utalt az 
SZMSZ 47. § b) pontjára, mely szerint úgy lehet a hivatal szervezetét átalakítani, ha arról a 
főjegyző javaslatára az elnök előterjesztést nyújt be a közgyűlés elé.  
 
Dr. Benkár József 
Elmondta, hogy az előterjesztés 95%-ban egyezik a főjegyző véleményével. Az előterjesztés 
aláírásával ezt kifejezésre juttatta. A rendelettervezet a bizottsági megtárgyalás után került a 
közgyűlés elé, ebben nem látott semmilyen rendellenességet. A közgyűlés elé egy egységes 
szerkezetbe foglalt rendelettervezet került, mely a korábbi időszak SZMSZ-én nyugszik. Eb-
ből a leglényegesebb változások kiemelése megtörtént. Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság 
egyetértett azzal, hogy maradjon ki pl. a kétkörös kérdés és hozzászólás intézménye. Elhang-
zott, hogy a demokratikus intézmények, mint a vitanap és a felterjesztési jog kimaradtak az 
SZMSZ-ből. Amennyiben ezzel mégis élni akar a közgyűlés, az Ötv. szerint is megteheti, 
mert az önkormányzati törvény, mint mögöttes jogszabály azt lehetővé teszi, ha az nem került 
leírásra az SZMSZ-ben.  
 
Horváth László 
Az előterjesztés az írásban kiküldött SZMSZ-tervezetből és az általa befogadott Ügyrendi és 
Kisebbségi Bizottsági módosító javaslataiból áll.  
 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózko-
dás mellett a következő rendeletet alkotta: 

 
Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

16/2010. (X. 29.) HMÖ rendelete a 
közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 
 
A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
alábbi rendeletet alkotja:  
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
Önkormányzati jogok 

 



 10

(1) A helyi önkormányzati jogok a megye településein választójoggal rendelkező lakosok 
közösségét illetik meg. A választópolgárok az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat a 
megyei közgyűlésbe választott képviselők és megyei népszavazás útján gyakorolják.  
 
(2) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Heves Megyei Önkormányzat 
Az önkormányzat székhelye: Eger, Kossuth Lajos út 9.  
Az önkormányzat postacíme: 3301 Eger, Pf: 76  
 
(3) Az önkormányzat jogi személy, saját tulajdonnal rendelkezik, bevételeivel és kiadásaival 
önállóan gazdálkodik.  
 
(4) A megyei önkormányzat a törvény keretei között saját feladatkörében önállóan szabályoz-
hatja, egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a feladat- és hatáskörébe tartozó közügyeket. 
Döntését kizárólag törvénysértés esetén az Alkotmánybíróság és a bíróság vizsgálhatja felül.  
 
(5) A megyei önkormányzat feladatai ellátása során biztosítja az állampolgárok és azok szer-
vezetei részére a nyilvánosságot, a közügyek társadalmi ellenőrzését, a közszolgáltatásokkal 
kapcsolatos véleményezési, javaslattételi lehetőséget. 
 

2. § 
Az önkormányzat jelképei 

 
(1) A megyei önkormányzat hivatalos jelképei a megye címere és zászlaja. A jelképeket és 
azok használatát külön rendelet szabályozza. 
 
(2) Az önkormányzat címere: arannyal keretezett kék színű tárcsapajzs, amelynek zöld talpá-
ban jobbra néző, természetes színű gólya bal lábán áll. Jobb lábával zöld színű indás-leveles 
kettős szőlőfürtöt, csőrében balra tekeredő zöld színű kígyót tart.  
 
(3) Az önkormányzat zászlaja: zöld színű, középen a megye címerével.  
 

 A megyei önkormányzat feladat- és hatásköre 
 

3.§ 
A közgyűlés 

 
(1) Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a közgyűlést illetik meg. A közgyűlést az elnök 
képviseli.  
 
(2) A közgyűlés hivatalos megnevezése: Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
 
(3) A közgyűlés működésének alapelvei a nyilvánosság és a demokratizmus. Ezt a rendelke-
zésre álló eszközök, különösen a sajtónyilvánosság útján, valamint a megyei önkormányzat 
honlapján megjelenített aktuális információk, továbbá a közgyűlési dokumentumok megis-
merhetősége révén biztosítja. A demokratizmus érvényesülését – az Alkotmányban és a tör-
vényekben meghatározottakon túl – a testület többek között a társadalmi- és szakmai szerve-
zetekkel, munkavállalói- és kisebbségi érdekvédelmi szervezetekkel folytatott folyamatos 
egyeztetések révén is biztosítani kívánja.  
 



 11

(4) A közgyűlésnek 15 tagja van. A közgyűlés tagjainak névsorát, tisztségét, a település nevét 
és a megyei közgyűlési választás választókerületeihez tartozó települések felsorolását az 1. 
számú melléklet tartalmazza.  
 
(5) A közgyűlés szervei: a közgyűlés tisztségviselői, elnök és alelnökök, a közgyűlés bizott-
ságai és a közgyűlés hivatala.  
 
(6) A közgyűlés és szervei az önkormányzat székhelyén működnek. Esetenként a közgyűlés 
és a bizottságok az önkormányzat székhelyén kívüli településen is tarthatnak ülést. 
 

4. § 
Kötelező feladatok 

 
(1) A megyei önkormányzat feladatait a közgyűlés és szervei látják el. 
 
(2) A közgyűlés feladatainak ellátása, illetőleg hatáskörének gyakorlása során tiszteletben 
tartja, hogy a megyei és települési önkormányzatok között nincs függőségi viszony.  
 
(3) A közgyűlés részére kötelezően ellátandó feladatokat csak törvény állapíthat meg. A köte-
lezően ellátandó feladat- és hatásköröket a 7. számú melléklet tartalmazza.  
 

5. § 
Át nem ruházható hatáskörök 

 
A közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozik  

a) a rendeletalkotás;  
b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása;  
c) a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, 
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állás-
foglalást érintő személyi ügy tárgyalása;  
d) megyei népszavazás kiírása;  
e) az önkormányzati jelképek, kitüntető cím és díjak meghatározása, használatuk szabályo-
zása, külön rendeletben meghatározottak szerint a kitüntető cím és díjak adományozása;  
f) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, a végrehajtásukról szóló beszámoló 
elfogadása;  
g) az általa külön rendeletben meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibo-
csátás, alapítványi forrás átvétele, átadása;  
h) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csat-
lakozás és kiválás;  
i) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormány-
zati szervezethez való csatlakozás, kiválás elhatározása; 
j) intézmény alapítása, átalakítása és megszűntetése, ellátási, szolgáltatási körzetének meg-
határozása;  
k) emlékműállítás;  
l) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;  
m) véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat állás-
pontjának kikérését írja elő;  
n) közfeladat önkéntes vállalása, illetőleg megszűntetése;  
o) gazdálkodó szervezetbe való belépés, kilépés, gazdálkodó szervezet alapítása, megszűn-
tetése;  
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p) a bíróságok ülnökeinek megválasztása;  
q) a közgyűlés tagja és elnöke összeférhetetlenségi ügyében való döntés; az Ötv. 33/A.§ (2) 
bekezdésének b) pontjában, valamint a 33/C.§ (1) bekezdésében meghatározott döntés; a 
vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés;  
r) felterjesztési jog gyakorlása;  
s) közgyűlés megbízatása lejárta előtti feloszlatásának kimondása;  
t) az ülésterv elfogadása;  
u) ingyenes vagyonátruházásról szóló döntés; 
v) amit törvény a közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe utal. 

 
6. § 

Hatáskör átruházás 
 
(1) A közgyűlés az egyes hatásköreit a közgyűlés elnökére és a közgyűlés bizottságaira ruház-
za át a 2. számú mellékletben foglaltak szerint. 
 
(2) E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja. A közgyűléstől ka-
pott hatáskörök gyakorlása tovább nem ruházható át.  
 
(3) Az átruházott hatáskör gyakorlója az ennek keretében tett döntésekről és intézkedésekről, 
azok eredményéről a soron következő közgyűlésen beszámol.  
 

7.§ 
Önkéntes feladatvállalás 

 
(1) A közgyűlés szabadon vállalhat közfeladatot, ha  

a) az a kötelezően előírt feladat ellátását nem veszélyezteti,  
b) az ellátáshoz szükséges feltételek biztosítottak vagy azokat megteremti,  
c) azt a törvény nem utalja más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe,  
d) annak gyakorlása nem sérti a települési önkormányzatok érdekeit.  

(2) A megyei önkormányzat önként vállalt feladatait a 7. sz. melléklet tartalmazza.  
 

A közgyűlés működése 
 

A közgyűlés alakuló ülése és működésének tervezése 
 

8. § 
A közgyűlés alakuló ülése 

 
(1) A közgyűlés alakuló ülését a választást követő 15 napon belül a Területi Választási Bizott-
ság elnöke hívja össze és a korelnök vezeti. 
 
(2) A Területi Választási Bizottság elnöke ismerteti a megyei közgyűlés tagjai választásának 
eredményét és átadja a megbízólevelet.  
 
(3) A megválasztott képviselők esküt, vagy fogadalmat tesznek és erről okmányt írnak alá.  
Az eskü vagy fogadalomtétel lebonyolítása: az eskü vagy fogadalom szövegét a TVB elnök 
előmondja, az eskü vagy fogadalmi okmányt a képviselők aláírják, majd átveszik a megbízó-
levelet.  
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Az eskü és fogadalom szövege: „Én (képviselő, tisztségviselő neve) esküszöm, hogy hazám-
hoz, a Magyar Köztársasághoz, hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtar-
tom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; önkormányzati képviselői tiszt-
ségemből eredő feladataimat Heves megye fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvé-
nyesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 
(A megválasztott önkormányzati képviselő, tisztségviselő meggyőződése szerint) 
„Isten engem úgy segéljen. 
 
(4) A megbízólevelek átadását és az eskü vagy fogadalomtételt követően az ülést a legidősebb 
közgyűlési tag, mint korelnök vezeti a közgyűlés elnökének megválasztásáig. 
 
(5) A közgyűlés alakuló ülésén – tagjai sorából - titkos szavazással, minősített többséggel 
választja meg elnökét és alelnökét. A közgyűlés az elnök javaslatára titkos szavazással, minő-
sített többséggel az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alelnököt 
választhat. A közgyűlés legalább egy alelnököt saját tagjai közül választ meg. Az alelnök 
megbízatása megszűnik az új elnök megválasztásával, valamint ha a közgyűlés az elnök ja-
vaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja.  
 
(6) Azon alelnök, akit nem a közgyűlés tagjai közül választottak, nem tagja a közgyűlésnek, 
az elnököt a közgyűlés elnökeként nem helyettesítheti, de a közgyűlés ülésein tanácskozási 
joggal részt vesz. A nem a közgyűlés tagjai közül választott alelnök jogállására egyebekben a 
közgyűlés tagjai közül választott alelnökre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  
A közgyűlés elnökének személyére bármely közgyűlési tag, illetve bármely képviselőcsoport 
javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelenlévő közgyűlési tagok legalább 25%-ának igen sza-
vazata szükséges.  
 
(7) A közgyűlés alakuló ülésén a hatáskörébe tartozó választások, titkos szavazások lebonyo-
lítására 3 tagú szavazatszámláló bizottságot választ, mely elnökből és két tagból áll. A bizott-
ság megbízatása az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság megválasztásáig tart.  
 
(8) A közgyűlés elnöke, valamint alelnöke(i) a 8. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint 
esküt vagy fogadalmat tesz és erről okmányt ír alá. 
 

9.§ 
Az ülésterv 

 
(1) A közgyűlés feladatait éves ülésterv szerint végzi. Az elnök az ülésterv összeállításához 
javaslatot kér a közgyűlés tagjaitól, a bizottságoktól, a megyei önkormányzat intézményei 
vezetőitől, a főjegyzőtől. 
 
(2) Az ülésterv elfogadásakor a közgyűlés dönt:  

a) a közgyűlés üléseinek várható időpontjairól, az előre tervezhető napirendekről,  
b) a napirendi pontok előterjesztőiről,  
c) az előterjesztéseket véleményező bizottságokról,  
d) a közmeghallgatás időpontjáról és tervezett témáiról,  
 

 
(3) Az üléstervet minden év december 31-ig, de legkésőbb a tárgyév első ülésén kell előter-
jeszteni.  
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A közgyűlés ülései 
 

10.§ 
Rendes ülés 

 
(1) A közgyűlés rendes ülést vagy soron kívüli ülést tart.  
 
(2) A közgyűlés szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal az éves üléstervben meg-
határozott időpontokban ülésezik (rendes ülés).  
 
(3) A közgyűlés az ülésterv szerint munkaüléseket vagy ünnepi üléseket tart. Az ünnepi ülé-
seken döntést igénylő javaslatok nem szerepelnek. Az alakuló ülés munkaülésnek minősül.  
 

11.§ 
Soron kívüli ülés 

 
(1) Soron kívüli ülés valamennyi, az üléstervben nem szereplő ülés.  
 
(2) A közgyűlés elnöke az üléstervtől eltérő időpontban - az ok megjelölésével - soron kívüli 
ülést hívhat össze.  
 
(3) Soron kívüli ülést kell összehívni:  

a) a közgyűlési tagok egynegyedének indítványára;  
b) a közgyűlés bármely állandó bizottságának kezdeményezésére;  
c) a Közigazgatási Hivatal vezetőjének kezdeményezésére;  
d) megyei népszavazás megtartására irányuló érvényes kezdeményezés esetén;  
e) a könyvvizsgáló kezdeményezésére.  

 
(4) A közgyűlés elnöke a (3) bekezdés szerinti indítvány, kezdeményezés benyújtásától szá-
mított 15 napon belüli időpontra – a soronkívüliség indokát megjelölve – hívja össze a köz-
gyűlést. A közgyűlést úgy kell összehívni, hogy a kezdeményező okiratot a közgyűlés tagja az 
ülést megelőző 8. napon megkapja. 
 
(5) A soron kívüli ülésre szóló meghívót - amennyiben az ülés összehívására rendkívüli, ha-
lasztást nem tűrő, sürgős esetben kerül sor - az ülés napját megelőzően lehetőség szerint két 
nappal kell megküldeni és erre bármilyen értesítési mód (telefon, fax, e-mail) igénybe vehető. 
(6) A soron kívüli ülés tárgysorozatába – az összehívásra okot adó napirendi pont mellett –
indokolt esetben a 23.§ (2) bekezdésének megfelelően további napirendi pontok is felvehető-
ek.  
 

12.§ 
Az ülés nyilvánossága 

 
(1) A közgyűlés nyilvánosan ülésezik. A zárt ülés kivételével hang-, film-, fotó- vagy video-
felvétel szabadon készíthető. A választópolgárok a zárt ülés anyagainak kivételével a közgyű-
lés dokumentumaiba betekinthetnek.  
 
(2) A nyilvános ülésen a hallgatóság csak a kijelölt helyen foglalhat helyet és a tanácskozás 
rendjét sértő véleménynyilvánítás bármely formájától tartózkodni köteles.  
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13.§ 
Zárt ülés 

 
(1) Zárt ülést kell tartani:  

a) választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fe-
gyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi 
ügy tárgyalásakor, ha az érintett – írásban tett nyilatkozatában – a nyilvános tárgyalásba 
nem egyezik bele;  
b) önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilat-
kozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. 

 
(2) A közgyűlés zárt ülést rendelhet el vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat 
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.  
 
(3) A zárt ülésen a közgyűlés tagjai, a bizottságok nem képviselő tagjai, a nem a közgyűlés 
tagjai közül választott alelnök(ök), a főjegyző, az aljegyző, a jegyzőkönyvvezetők, továbbá a 
napirend szerint érintett személy vagy szerv vezetője, a könyvvizsgáló és döntést előkészítő 
szakértő vesz részt.  
 
(4) Ha a napirendi pont vitájának idején a közgyűlés nyilvános volt, a határozathozatal idejére 
nem lehet zárt ülést elrendelni. Ettől eltérően a (1) bekezdés a) pontjában foglalt érintettek 
bármikor kérhetik a zárt ülés elrendelését.  
 
(5) A zárt ülésen hozott döntésekről - kivéve az önkormányzati hatósági ügyekben hozott ha-
tározatokat – a közgyűlés elnöke vagy az általa erre felhatalmazott adhat tájékoztatást a sajtó 
képviselőinek. A külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat meg-
ismerésének lehetőségét a zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell.  
 

14.§ 
Közmeghallgatás 

 
(1) A közgyűlés évente legalább egy alkalommal - az üléstervben meghatározottak szerint - 
előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart.  
 
(2) A közmeghallgatás helyét, idejét a meghallgatást megelőzően a megyei napilap(ok)ban 
egy alkalommal közzé kell tenni.  
 
(3) A közmeghallgatás során az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői 
szólalhatnak fel.  
 
(4) A közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérdésekről, javaslatokról, amennyiben a köz-
gyűlés a helyszínen azonnal dönteni nem tud, a javaslatot a feladatkör szerinti bizottságnak 
adja ki megtárgyalásra. A közgyűlés a javaslatról a bizottsági vélemény ismeretében a soron 
következő ülésen dönt, döntéséről a javaslattevőt írásban tájékoztatja.  
 
(5) Amennyiben a javaslat nem tartozik a megyei közgyűlés feladat- és hatáskörébe, azt a 
közgyűlés elnöke az illetékes szervnek 15 napon belül továbbítja. Az áttételről a javaslattevőt 
írásban tájékoztatni kell.  
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Az ülés összehívása 
15. § 

 
 (1) A közgyűlést az elnök - a soron kívüli közgyűlést kivéve - az önkormányzat székhelyére, 
a tárgyhónap utolsó pénteki napjára, délelőtt 9.00 órára hívja össze. 
 
 (2) A közgyűlést az elnök, a foglalkoztatási jogviszonyban álló és a közgyűlés tagjai sorából 
választott alelnök, akadályoztatásuk esetén a helyettesítéssel megbízott a közgyűlés tagjai 
sorából megválasztott társadalmi alelnök hívja össze. Az elnöki és az alelnöki tisztségek egy-
idejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén a közgyűlést a korelnök hívja össze.  
 

16. § 
 
A közgyűlés ülésének időpontjáról, helyéről és várható napirendjéről a megyei önkormányzat 
honlapján keresztül a megye lakosságát tájékoztatni kell. 
 

17. § 
 
(1) A közgyűlés ülésére meg kell hívni:  

a) a közgyűlés tagjait;  
b) a bizottságok nem közgyűlési tag tagjait;  
c) az előterjesztőt az általa előterjesztett napirendi pont tárgyalásához;  
d/ a közigazgatási hivatal vezetőjét, 
e) a megyei kisebbségi önkormányzat elnökét; 
f) a megyei önkormányzat könyvvizsgálóját, az őt érintő, a megyei intézmények vezetőit 
az adott intézményt, illetve az intézmények egészét érintő napirend tárgyalásához; a me-
gyei közgyűlés részvételével működő gazdálkodó szervezetek vezetőit az őket érintő napi-
rendhez.  

 
(2) A közgyűlés üléséről értesíteni kell:  

a) a megyei tömegkommunikációs szervek képviselőit;  
b) a megye országgyűlési képviselőit;  
c) a kamarák megyei szervezetei elnökeit;  
d) a megyei bíróság elnökét;  
e) a megyei főügyészt. 

 
(3) Az (1) bekezdés b-f) pontjaiban felsorolt meghívottak a közgyűlésen tanácskozási joggal 
vesznek részt.  
 
(4) A (2) bekezdésben szereplők értesítése a meghívó megküldésével történik. Az érintettek 
az általuk megjelölt napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztésekből - kivéve a zárt 
ülés keretében tárgyalandó javaslatokból - az ülésre megküldött értesítés kézhezvételét köve-
tően a közgyűlés hivatalában, a főjegyzőnél igényelhetnek egy-egy példányt.  
 
(5) A közgyűlés ünnepi üléseire az (1) bekezdés a), b) és d) pontja, valamint a (2) bekezdés 
a)-e) pontjaiban felsoroltakon túl meg kell hívni a „Heves Megyéért” kitüntető díj, a szakmai 
kitüntető díj kitüntetettjeit és közeli hozzátartozóját, a megyei önkormányzat intézményeinek 
vezetőit, illetőleg a közgyűlés elnöke által megjelölteket.  
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Az előterjesztések 
18. § 

 
(1) A közgyűlés elé kerülő előterjesztések:  
a) döntést igénylő javaslat, amely rendeletalkotásra, vagy határozathozatalra irányul;  
b) beszámoló különösen valamely feladat végrehajtásának helyzetéről, valamely megyei ön-
kormányzati szerv, intézmény tevékenységéről;  
c) tájékoztatók, melyek határozati javaslatot általában nem tartalmaznak.  
 
(2) Az (1) bekezdés a/ és b/ pontjában írt téma előterjesztésére jogosult  

a) az elnök és az alelnökök; 
 b) a témakör szerint illetékes bizottság nevében a bizottság elnöke, akadályoztatás esetén 
az általa felhatalmazott bizottsági tag; 
c) bármely képviselő;  
d) a képviselőcsoport nevében a csoport vezetője;  
e) a főjegyző;  
f) a megyei önkormányzat gazdálkodó szervezetének vezetője; 
g) a megyei önkormányzat intézményvezetője.  
 

(3) Az elnöki jelentés, beszámoló és tájékoztató fejezetet tartalmaz:  
 
a) A beszámoló fejezet tartalmazza a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának rendjét, 
melynek keretében kell számot adni a feladat végrehajtás módjáról, ennek során szükségessé 
váló intézkedésekről, azok eredményéről. Ismertetni kell, ha a végrehajtásnak akadálya volt és 
azt nem lehetett elhárítani. Ennek alapján kell javaslatot tenni a határozat kiegészítésére, illet-
ve módosítására. 
 
b) A tájékoztató fejezet része továbbá az önkormányzat, az intézmények és a hivatal folyama-
tos működésével összefüggésben – a közgyűlés két ülése között – tett intézkedésekről szóló 
tájékoztatás, illetve a testület döntését igénylő javaslatok, valamint az átruházott hatáskörben 
hozott döntések.  
 

Az előterjesztések előkészítése 
19. § 

 
(1) A közgyűlés elnökének döntése alapján, az egyes jelentős, széleskörű egyeztetést igénylő 
előterjesztések tervezetéről a feladatkör szerinti bizottság, a közgyűlési tagok, illetve az érin-
tettek véleményét előzetesen ki kell kérni.  
 
(2) Előterjesztés - ideértve a (4) bekezdésben foglalt döntési javaslatokat is - csak a főjegyző 
törvényességi ellenőrzése után terjeszthető a közgyűlés elé.  
A törvényességi ellenőrzés fokozatai:  
a) Az előterjesztés irattári példányát aláírják:  

- az anyag összeállítója, 
- a főosztályvezető, 
- törvényességi szempontból a Jogi és Önkormányzati Főosztály munkatársa, 
- a főjegyző. 

b) Az előterjesztés közgyűlés elé kerülő példányán a „Törvényességi szempontból ellenőriz-
tem” kitétel szerepel, melyet a főjegyző ír alá. 
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(3) Az írásos előterjesztésnek tartalmaznia kell:  
a) a tárgyalandó témakör pontos, tömör, tárgyilagos és tényszerű bemutatását;  
b) az előzményeket, s különösen a témában hozott korábbi testületi döntéseket;  
c) több döntési változat esetén az egyes változatok mellett és ellen szóló érveket, valamint 
azok várható következményeit;  
d) az (1) bekezdés alapján megfogalmazott véleményeket, javaslatokat;  
e) a határozati javaslatot, a rendelet-tervezetet, 
f) azt, hogy ki készítette az előterjesztést és ki az előterjesztő. 

 
(4) A meghívóban nem szereplő, de a közgyűlés ülésén napirendre felvett minden további 
előterjesztés szóbeli előterjesztésnek minősül.  
 
(5) A közgyűlés bizottságai a hatáskörükbe tartozó, meghívóban szereplő napirendi pontokat, 
illetve a szóbeli előterjesztéseket a közgyűlés ülését megelőzően tárgyalják meg. A közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe tartozó előterjesztés csak az illetékes bizottság véleményével tűzhető 
napirendre.  
 
(6) A szóbeli előterjesztés napirendre történő felvételével egyidejűleg – amennyiben a (5) 
bekezdésben foglaltak szerint erre nem került sor - a közgyűlés dönt arról, hogy azt bizottság 
megtárgyalja-e, ha igen, melyik bizottság tárgyalja meg. Ez utóbbi esetben a közgyűlés elnöke 
a napirendi pont tárgyalása előtt - a bizottság elnöke által kért időtartamú - szünetet rendel el. 
 

A közgyűlési anyagok postázása 
20.§ 

 
(1) A közgyűlés tagjai részére az előterjesztéseket CD lemezen az ülést megelőző, legalább 8 
nappal kell megküldeni. A CD lemez az ülés napirendjét és a meghívót is tartalmazza.  
 
(2) A közgyűlés tagjain kívüli egyéb állandó meghívottak részére a napirendet tartalmazó 
írásos meghívót kell megküldeni, az (1) bekezdés szerinti időpontig. A meghívón meg kell 
jelölni azt a web-helyet, ahol az előterjesztések olvashatók.  
 

A közgyűlés tanácskozási rendje 
21.§ 

 
(1) A közgyűlés ülését az elnök, a foglalkoztatási jogviszonyban álló és a közgyűlés tagjai 
közül választott alelnök, akadályoztatásuk esetén a helyettesítéssel megbízott a közgyűlés 
tagjai közül választott társadalmi alelnök vezeti. Az elnöki és a közgyűlési tagok közül vá-
lasztott alelnöki tisztségek egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén a 
korelnök vezeti.  

 
(2) Az elnök megnyitja a közgyűlés ülését és megállapítja a határozatképességet.  
 
(3) A közgyűlés akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatkép-
telenség esetén a közgyűlést 8 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni, melyre meg-
felelően alkalmazni kell a soron kívüli ülés összehívására vonatkozó szabályokat [11.§ (5)].  
 

22. § 
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(1) A közgyűlés elnöke soron kívüli ülés összehívása esetén az ülés megkezdésekor ismerteti 
az összehívás indokait.  
 
(2) A közgyűlés elnöke előterjeszti a meghívóban szereplő és az előterjesztésre jogosultak 
által felvetett napirendi pontokkal módosított napirendi javaslatot, amelyről a közgyűlés vita 
nélkül dönt.  
 

Napirend előtti hozzászólás 
23.§ 

 
(1) A napirendi pontok tárgyalása előtt – az elfogadott napirendben nem szereplő, de különös 
fontosságú, vagy halaszthatatlan ügyben a közgyűlés tagjai felszólalhatnak. A hozzászólási 
szándékot a témakör megjelölésével az ülés meghirdetett kezdési időpontja előtt legkésőbb 24 
órával írásban, a tárgy és cím megjelölésével be kell jelenteni az ülést vezető elnöknek vagy a 
főjegyzőnek. 
 
(2) A napirend előtti hozzászólás jogát a közgyűlés elnöke adja meg vagy utasítja el rövid 
szóbeli indokolással. Az elnök által elutasított képviselőnek a közgyűlés vita nélkül, egyszerű 
szótöbbséggel megadhatja a szót. 
 

A napirendi pontok tárgyalásának sorrendje 
24.§ 

 
(1) A napirendi pontok tárgyalási sorrendje általában: elnöki jelentés, személyi kérdések, ren-
deletek, minősített többséget igénylő egyéb döntések; ezt követően kerülnek megvitatásra az 
egyszerű többséget igénylő javaslatok, tájékoztatók, felvilágosítás kérések, egyéb döntést nem 
igénylő felvetések, bejelentések. Amennyiben van olyan napirendi pont, amelyet a testület 
zárt ülésen tárgyal, úgy azt általában az ülés végén, valamennyi napirendi pontot követően 
kell megtárgyalni.  
 
(2) A napirendi pont visszavonására az előterjesztő, a napirendi pont tárgyalásának elhalasztá-
sára, sorrendjének módosítására bármely közgyűlési tag is javaslatot tehet, melyet röviden 
indokolnia kell. Az indítvány elfogadásáról a közgyűlés vita nélkül határoz.  
 
(3) A sürgősségi indítványokat (előterjesztéseket) legkésőbb az ülést megelőző napon 12 órá-
ig írásban kell az elnök részére benyújtani. Az indítvány napirendre tűzéséről a közgyűlés vita 
nélkül, egyszerű többséggel határoz a napirend elfogadásakor. A sürgősségi indítványt a köz-
gyűlés a meghívóban közölt napirendek után tárgyalja meg. 
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó előterjesztés csak az illetékes bizottság vélemé-
nyével tűzhető napirendre.  
A minősített többséghez kötött döntést igénylő előterjesztés sürgősségi megtárgyalásához az 
Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság előzetes véleménye szükséges. 
 

A napirend tárgyalása 
25. § 

(1) A napirendi pontokat az elfogadott sorrend szerint tárgyalja a közgyűlés. Egyszerű több-
séggel hozott határozattal a közgyűlés a sorrendet vita nélkül megváltoztathatja. 
 
(2) A közgyűlés az egyes napirendi pontok tárgyalását több fordulóban - egymást követő ülé-
seken - is lefolytathatja.  
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Az ülés vezetése 

26.§ 
 

 (1) Az ülést vezető elnök:  
a) megnyitja és vezeti az ülést (megadja, megvonja a szót), szükség esetén összefoglalja 
az elhangzottakat;  
b) ügyrendi hozzászólásra jelentkezés esetén soron kívül megadja a szót. Az ügyrendi ja-
vaslatokról a közgyűlés vita nélkül határoz, 
c) az ülés során folyamatosan - a közgyűlés ülésének szünetei után minden esetben - el-
lenőrzi a határozatképességet; 
d) a napirendi pontok tárgyalási sorrendjétől célszerűségi okból történő eltérésre tehet ja-
vaslatot, melyről a közgyűlés vita nélkül határoz;  
e) napirendi pontonként megnyitja, vezeti és a 29. §-ban részletezettek szerint lezárja a vi-
tát. A vita megnyitása előtt először a napirend előterjesztője teheti meg szóbeli előterjesz-
tését, ezt követően a bizottsági vélemények hangzanak el, melyet a bizottság elnöke vagy 
az általa megbízott bizottsági tag ismertet. A vita két részből áll: először a kérdések, majd 
az erre adott válaszok hangzanak el. A kérdésekre adott válaszok után az ülés vezetője le-
zárja a vita első részét. Ezt követően hangozhatnak el az észrevételek, javaslatok. A vitá-
nak ebben a részében kérdést már nem lehet feltenni. A vita második részének lezárását 
követően az ülés vezetője összefoglalja a döntési kérdéskört, tisztázza a döntési helyzet 
egyértelműségét, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és kihirdeti a közgyűlés 
döntéseit; 
f) szavazásra először a módosító javaslatokat bocsátja; 
g) a 30 percnél hosszabb időtartamú vita esetén indítványozhatja a vita lezárását;  
h) figyelmezteti a hozzászólót, ha a mondanivalója eltér a tárgyalt témától, ennek ered-
ménytelensége esetén megvonja a szót; 
i) tárgyalási szünetet rendelhet el;  
j) szükség esetén javaslatot tehet az ülés elnapolására, a következő ülés időpontjának egy-
idejű megjelölésével;  
k) biztosítja az ülés zavartalan menetét, rendre utasítja azt, aki a közgyűléshez méltatlan 
magatartást tanúsít, ismételt esetben a rendzavarót az ülésteremből kiutasíthatja;  
l) berekeszti az ülést.  

 
(2) Ha a közgyűlés ülését bármilyen okból egy napon belül nem lehet befejezni, az ülést 8 
napon belül folytatni kell [(1) bekezdés j) pont]. Az érintettek értesítése a meghívó megküldé-
sével történik, melyre megfelelően alkalmazni kell a soron kívüli ülés összehívására vonatko-
zó szabályokat [11.§ (5)] bekezdés.  
 

Előterjesztői hozzászólás 
27. § 

 
Az írásbeli előterjesztés tárgyalását szóbeli kiegészítés előzheti meg. A vita során elhangzó 
kérdésekre, észrevételekre az előterjesztő a közgyűlés döntését megelőzően válaszolhat.  
 

Vita 
28. § 

 
(1) Az ülést vezető elnök az egyes napirendi pontok felett külön-külön nyitja meg a vitát. A 
vitában elsőként az előterjesztő szóbeli kiegészítését mondhatja el, ezt követően a bizottságok 
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véleményét kell ismertetni. A bizottság véleményét és a bizottságban kisebbségben maradók 
álláspontját kérésre ismertetni kell.  
 
(2) A közgyűlés tagjai az előterjesztőhöz a napirendi pont tárgyalása során kérdést intézhet-
nek, valamint a tárgyalt témához hozzászólhatnak. A kérdésekre az előterjesztő válaszol.  
 
(3) A képviselőcsoportok vezetői a képviselőcsoport nevében az adott napirendnél véleményt 
nyilváníthatnak a vita lezárását követően. 
 
(4) A tanácskozási joggal rendelkező meghívottak a napirendi pont tárgyalása során szemé-
lyenként egy alkalommal kérhetnek szót kérdés feltevésére és hozzászólásra. 
 
(5) A tanácskozás rendjét érintő ügyrendi kérdésben bármely képviselő soron kívül kérhet 
szót. 
 
(6) Aki a közgyűlésen nem tanácskozási joggal vesz részt, de részére az ülést vezető elnök 
megadja a szót, az előterjesztőhöz kérdést intézhet, véleményt nyilváníthat és a vitában részt 
vehet.  
 
(7) Ha több kérdés, hozzászólás nincs, az elnök a vita lezárása előtt megadja a szót az előter-
jesztőnek a vitában elhangzottakra történő reagálásra.  
 
(8) Az elnök a módosító indítványokat összefoglalja és lezárja a vitát.  
 

Módosító indítvány 
29. § 

 
(1) A határozati javaslatban vagy a rendelettervezetben megfogalmazott javaslatokkal szem-
ben, vagy azok kiegészítésére módosító indítvány terjeszthető elő. Az ülés megkezdése előtt 
írásban benyújtott módosító indítványokról az előterjesztőt és az illetékes bizottságok elnökét 
tájékoztatni kell.  
 
(2) A módosító javaslatot annak előterjesztője közérthetően, szó szerinti szövegezéssel köteles 
megfogalmazni, melynek időtartamára – szükség esetén – tárgyalási szünet kérhető. Rendelet-
re vonatkozó módosító javaslatot az ülés megnyitásáig az ülést vezető részére kell benyújtani. 
 
 (3) A szavazás előtt a módosítással érintett napirendi pont előterjesztőjének nyilatkoznia kell 
arról, hogy a módosító indítvány elfogadását támogatja-e.  
 
(4) A módosító indítvány elfogadásához ugyanazon szavazati arányok szükségesek, amelyet a 
döntés egésze megkíván.  
 
(5) Az elnök a vita lezárása után először - az előterjesztésnek megfelelő logikai sorrendben - a 
módosító javaslatokat, majd az elfogadott módosításokkal kiegészített, az eredeti előterjesz-
tésben szereplő döntési javaslatot bocsátja szavazásra.  
 
(6) Valamennyi módosító indítványt szavazásra kell bocsátani. Ugyanazon rendelettervezet 
vagy határozati javaslatrészt módosító különböző indítványok esetén az elhangzásuk sorrend-
jében történik a szavazás. 
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Személyes megjegyzés 
30.§ 

 
Személyes megjegyzést tehet a napirendi pont vitájának lezárásáig a képviselő vagy képvise-
lőcsoport vezetője, aki a vita során az őt vagy a képviselőcsoportot ért - megítélése szerint 
méltatlan - megjegyzésre kíván reagálni, illetve aki az álláspontjával összefüggésben keletke-
zett félreértést szeretne tisztázni.  
 

Kizárás a döntéshozatalból 
31.§ 

 
(1) A közgyűlés döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy 
személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni személyes érintettségét [53.§ f)].  
 
(2) A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselő javaslatára a 
közgyűlés minősített többséggel dönt [38.§ l)].  
 
(3) A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.  
 

Szavazás 
 

Nyílt szavazás 
32. § 

 
(1) A képviselők az “igen”, “nem” vagy “tartózkodom” gomb megnyomásával adják le szava-
zatukat. A képviselők által leadott szavazatokról a szavazatszámláló rendszer listát készít, 
melynek adatai nyilvánosak.  
 
(2) A szavazatok összesítése általában számítógépes szavazatszámláló rendszerrel történik, 
melynek működtetéséről a főjegyző gondoskodik. A szavazatszámláló rendszer működésének 
leírását a 6. számú melléklet tartalmazza.  
 
(3) Számítógépes szavazatszámláló gép hiányában a szavazás kézfelemeléssel történik.  
 
(4) Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, az elnök a szavazást köteles megismétel-
tetni.  
(5) A szavazás eredményét az elnök állapítja meg.  
 

Név szerinti szavazás 
33. § 

 
(1) Név szerinti szavazást kell elrendelni a közgyűlés megbízatásának lejárta előtti feloszlás-
ról való döntéskor.  
 
(2) A közgyűlés minősített többséggel [(38. § m)] hozott külön döntése alapján más témában 
is tartható név szerinti szavazás bármelyik képviselő kezdeményezésére.  
 
(3) Név szerinti szavazásnál a főjegyző a jelenléti ív alapján névsor szerint felolvassa a köz-
gyűlés tagjainak nevét, akik egyenként felállva, szóban közlik szavazatukat, melyet a szava-
zatszámláló rendszer kezelője a közgyűlési tag neve mellett rögzít.  
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(4) A szavazás eredményét a közgyűlés elnöke hirdeti ki. Az eredményt tartalmazó jegyzéket 
a főjegyző és a közgyűlés elnöke aláírásával hitelesíti, melyet a hitelesítést követően az ülés-
ről készült jegyzőkönyv mellé kell csatolni.  
 

Titkos szavazás 
34. § 

 
(1) Titkos szavazást kell tartani elnök, alelnök választásakor, főjegyző, aljegyző kinevezése-
kor.  
 
(2) Titkos szavazás tartható minden olyan esetben, amikor zárt ülést kell elrendelni vagy zárt 
ülés rendelhető el.  
 
(3) A titkos szavazás történhet a szavazatszámláló rendszer igénybevételével, illetve szavazó-
lappal.  
 
(4) A szavazatszámláló rendszer felhasználásával történő titkos szavazáskor a képviselők az 
„igen”, „nem” vagy „tartózkodom” gomb megnyomásával adják le szavazataikat. Ebben az 
esetben a szavazatszámláló rendszer a leadott szavazatokról nem készít listát, a gépi adatok 
nem hozzáférhetőek. A szavazatszámláló berendezésének működési leírását a 4. sz. melléklet 
tartalmazza. 
 
(5) Titkos szavazás szavazólapon is történhet, ha azt bármely közgyűlési tag javasolja. A tit-
kos szavazás szavazólapon történő lefolytatásáról a közgyűlés vita nélkül dönt.  
 
(6) A titkos szavazást a (5) bekezdésben meghatározott esetben az ügyrendi bizottság - akadá-
lyoztatása esetén az e célból létrehozott ideiglenes bizottság - bonyolítja le.  
 
(7) A szavazólappal történő titkos szavazás szavazófülkében vagy külön helyiség és urna 
igénybevételével történik.  
 

Megújított szavazás 
35.§ 

 
(1) Amennyiben egy javaslat a szükséges többséget nem kapta meg, azt elvetettnek kell tekin-
teni.  
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben, amennyiben az előterjesztő érdemi módosító indít-
ványt tesz, kérésére a vita tovább folytatható és ezután legfeljebb még két alkalommal lehet 
szavazást tartani, melyről a közgyűlés vita nélkül szavaz. 
 

A közgyűlés döntései 
 

A rendelet és a határozat 
36. § 

 
 (1) A közgyűlés  
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a) törvény felhatalmazása alapján a helyi sajátosságoknak megfelelő részletes szabályok 
megállapítására, valamint a magasabb szintű jogszabályokban nem szabályozott helyi tár-
sadalmi viszonyok rendezésére rendeletet alkot;  
b) a rendeletalkotás körébe nem tartozó egyéb, érdemi döntést igénylő kérdésben határo-
zatot hoz.  

 
(2) A rendeleteket, határozatokat a közgyűlés elnöke és a főjegyző írja alá. 
 
(3) A közgyűlés által megalkotott rendeleteket az önkormányzat hivatalos lapjában a döntéstől 
számított 10 napon belül ki kell hirdetni.  
 
(4) A rendeletek kihirdetéséről, a rendeletek, határozatok nyilvántartásáról a főjegyző gon-
doskodik.  
 
(5) A rendeleteket és határozatokat a közgyűlés 2 évente vizsgálja felül.  
 
(6) A közgyűlés jegyzőkönyvi rögzítéssel, határozat nélkül dönt:  
a) ügyrendi kérdésekről;  
b) felvilágosítás kérés esetén az arra adott válasz elfogadásáról;  
c) általában a tájékoztatók tudomásulvételéről.  
 
(7) A közgyűlés döntéseihez - a 37.§-ban foglaltak kivételével - a jelenlévő közgyűlési tagok 
több mint felének igen szavazata (egyszerű többség) szükséges.  
 

Minősített többség 
37. § 

 
A megválasztott közgyűlési tagok több mint felének igen szavazata (minősített többség) szük-
séges az alábbi döntések meghozatalához:  
a) rendeletalkotás;  
b) a közgyűlés szervezetének kialakítása és működésének meghatározása;  
c) a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, 
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfog-
lalást igénylő személyi ügy tárgyalása;  
d) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatla-
kozás és kiválás;  
e) külföldi önkormányzattal való együttműködés, nemzetközi önkormányzati szervezethez 
való csatlakozás és kiválás;  
f) intézmény alapítása, átalakítása és megszűntetése, ellátási szolgáltatási körzetének megha-
tározása;  
g) gazdálkodó szervezetbe való belépés, kilépés, gazdálkodó szervezet alapítása, megszűnte-
tése; 
h) önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyon elidegenítésére vonatkozó pályázat kiírá-
sa, ingatlanvagyon elidegenítése;  
i) megyei népszavazás kiírása;  
j) az önkormányzati jelképek, kitüntető cím és díjak meghatározása, használatuk szabályozá-
sa, külön rendeletben meghatározottak szerint a kitüntető cím és díjak adományozása, vissza-
vonása;  
k) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;  
l) képviselő kizárása;  
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m) a 13.§ (2) bekezdése szerinti zárt ülés, valamint titkos és név szerinti szavazás elrendelése;  
n) önmaga általi feloszlásnak kimondása;  
o) költségvetési koncepció, gazdasági program, ülésterv elfogadása;  
p) a közgyűlés elnökének sorozatos törvénysértő tevékenysége miatti bírósági kereset benyúj-
tása;  
q) költségvetést érintő, előre nem tervezett kiadások engedélyezése; 
r) szakellátási feladatra ellátási szerződés megkötése; 
s) felterjesztési jog gyakorlása; 
t) vagyonkezelői jogot alapító szerződés kötése (Ötv. 80/A. § (2) bekezdés); 
u) vagyon ingyenes átruházásáról szóló döntés (16/2006. (VIII. 25.) HMÖ rendelet). 

 
A rendelet és a határozat jelölése 

38. § 
 
A közgyűlés  
a) rendeletének jelölése: “Heves Megyei Önkormányzat rendeletének sorszáma / évszám (a 
kihirdetés dátuma: hónap, nap) HMÖ. rendelete és a rendelet címe”. A rendelet rövidítése: 
“HMÖ. r.”  
b) határozatának jelölése: “Heves Megyei Önkormányzat határozatának sorszáma / évszám (a 
határozathozatal dátuma: hónap, nap) Kgy. határozata és a határozat tárgya”. A határozat rö-
vidítése: “Kgy. h.”  
 

Felvilágosításkérés, kérdés, bejelentés 
 

Felvilágosításkérés 
39. § 

 
(1) A képviselő a közgyűlés elnökétől, az alelnököktől, a főjegyzőtől, a bizottságok elnökeitől 
a feladatkörükbe tartozó - és a képviselő megítélése szerint magyarázatot igénylő - önkor-
mányzati ügyekben felvilágosítást kérhet.  
(2) A felvilágosításkérést legkésőbb az ülést megelőző nap 12 óráig lehet írásban benyújtani.  
Amennyiben az írásban benyújtott felvilágosításkérés a közgyűlés ülését megelőző 10. napig 
megérkezik a közgyűlés hivatalába, azt a közgyűlés tagjainak meg kell küldeni.  
 
(3) A felvilágosításkérésre az ülésen vagy az üléstől számított 15 napon belül írásban érdemi 
választ kell adni. A válasz másolatát minden képviselőnek meg kell küldeni. 
 
(4) A felvilágosítást kérő a felvilágosításkérésre adott válasz elfogadásáról a közgyűlés ülésén 
nyilatkozik. Amennyiben az ülésen nincs jelen, vagy a válaszadás nem a testület ülésén törté-
nik, a felvilágosítást kérő a közgyűlés soron következő ülésén nyilatkozik. Az elfogadással 
kapcsolatos képviselői nyilatkozathoz rövid indokolás fűzhető.  
 
(5) Abban az esetben, ha a felvilágosítást kérő a választ nem fogadja el, arról a közgyűlés 
nyílt szavazással, egyszerű többséggel, vita nélkül dönt.  
 
(6) Ha a közgyűlés a választ elutasítja, elrendeli a feladatkör szerint bizottságnál a 
felvilágosításkkérés tárgyának kivizsgálását. Amennyiben a téma szerint illetékes bizottság 
nincs, az elnök javaslata alapján ideiglenes bizottság hozható létre. A vizsgálatba be kell von-
ni a felvilágosítást kérő képviselőt is.  
 



 26

(7) A bizottság a lefolytatott vizsgálatról, annak megállapításairól a vizsgálat lezárását követő 
közgyűlésen beszámol és javaslatot tesz  
a) a vizsgálatról szóló beszámoló elfogadására, egyúttal a felvilágosításkérés tárgyalásának 
lezárására;  
b) amennyiben a vizsgálat megállapításai szerint az ügy további közgyűlési döntést igényel, 
az előterjesztő kijelölésével és határidő megjelölésével javasolja annak napirendre vételét. 
 
(8) A felvilágosításkérésekről a főjegyző nyilvántartást vezet. 
 

Kérdés 
40. § 

 
(1) A képviselő a közgyűlés ülésén a közgyűlés elnökéhez, alelnökeihez, a főjegyzőhöz, a 
bizottsági elnökökhöz a feladatkörükbe tartozó önkormányzati ügyben az elfogadott napirendi 
pontok megtárgyalását követően kérdést intézhet.  
 
(2) A kérdés minden olyan, a megyei önkormányzat közgyűlésének feladat- és hatáskörébe 
tartozó működési, döntési, előkészítési jellegű felvetés, tudakozódás, amely tartalma szerint 
nem tartozik a felvilágosításkérés fogalomkörébe.  
 
(3) Amennyiben a válaszadásra a címzett részéről az ülésen nem kerül sor, úgy az ülés napját 
követő 8 napon belül írásban kell választ adni.  
 

Bejelentés 
41. § 

 
(1) Bejelentés bármely, általában intézkedést nem igénylő tény, körülmény megismertetése a 
közgyűléssel.  
 
(2) Bejelentés az elfogadott napirendi pontok megtárgyalását követően tehető. 
 

A közgyűlés dokumentumai 
 

Jegyzőkönyv 
42. § 

(1) A közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet évente 1-től kezdődően arab 
számmal sorszámozni kell. A jegyzőkönyv az ülés helyét, időpontját, a megjelent képviselők 
és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a hozzászólások lényegét, a szavazás 
számszerű eredményét, a hozott döntéseket (a határozatok teljes szövegét, a rendeleteknek a 
számát és címét), a felvilágosításkérés, kérdés lényegét, az arra adott választ és a válasz elfo-
gadásáról szóló nyilatkozatot, továbbá a személyes megjegyzést és az egyéb bejelentést, in-
formációt tartalmazza.  
 
(2) A jegyzőkönyv mellékletei:  

a) a meghívó;  
b) a tárgyalásra került előterjesztések (mellékleteikkel);  
c) a jelenléti ív;  
d) az írásban benyújtott felvilágosításkérés és arra adott írásos válasz;  
e) az ülésen alkotott rendelet(ek);  
f) a képviselő írásban benyújtott hozzászólása [52. § d)];  
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g) a 13.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat.  
 
(3) A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell felvenni, azt külön kell számozni és kezelni.  
 
(4) A közgyűlés esetenként – bármely képviselő indítványára – vita nélkül dönt arról, hogy 
egy-egy napirendi pont megtárgyalásáról szó szerinti jegyzőkönyv készüljön. Bármely képvi-
selő kérésére hozzászólását a jegyzőkönyvben szó szerint kell rögzíteni.  
 
(5) Az érintett képviselő a jegyzőkönyv elkészítésétől számított 3 munkanapon belül kérheti a 
főjegyzőtől a hozzászólásáról készített jegyzőkönyvi szöveg kiigazítását, az általa elmondot-
takra vonatkozó részek módosítását az ülésen rögzített hanganyagnak megfelelően.  
 
(6) A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a főjegyző írja alá.  
 
(7) A jegyzőkönyvet - mellékleteivel együtt - az ülést követő 15 napon belül a főjegyző köte-
les megküldeni a Közigazgatási Hivatal vezetőjének.  
 
(8) A jegyzőkönyvek eredeti példányát - mellékleteivel együtt - a hivatal kezeli. A jegyző-
könyveket évente - a zárt ülés jegyzőkönyveit külön - be kell köttetni, irattárba kell helyezni 
és meg kell őrizni. A jegyzőkönyveket – a zárt ülésen készültek kivételével – a jegyzőkönyv 
aláírását követő 15 napon belül meg kell küldeni a Heves Megyei Önkormányzat Közigazga-
tási Könyvtárának.  
 
(9) A közgyűlés minden üléséről - a zárt ülésről külön - hangfelvétel készül. A zárt ülésről 
készített hangfelvételt külön kell kezelni, tárolni. A zárt ülés hangfelvételének meghallgatásá-
ra kizárólag azok jogosultak, akik a zárt ülés jegyzőkönyvébe is betekinthetnek.  
 
(10) A szavazatszámláló rendszer gépi jegyzőkönyveit és a számítógépes gépi adathordozó-
kat, az alkalmanként készülő audio- és videofelvételeket a hivatalban meg kell őrizni és az 
iratkezelés általános szabályaira vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kell a levéltári át-
adásról gondoskodni.  
 
(11) A nyilvános közgyűlésről készült jegyzőkönyv, illetve a gépi jegyzőkönyv teljes vagy 
részleges sokszorosítását a főjegyző engedélyezi, amely térítésköteles, kivéve, ha megyei 
közgyűlési tag számára készül.  
 
(12) A közgyűlés dokumentumai - a zárt ülésekről készültek kivételével - a közgyűlés hivata-
lában tekinthetők meg, melyre vonatkozó igényt a főjegyzőnek kell bejelenteni. A 13.§ (1) 
bekezdéssel érintett személy a zárt ülés jegyzőkönyvének rá vonatkozó részét megismerheti, 
amennyiben törvény másként nem rendelkezik.  
 
(13) A zárt ülésről készült jegyzőkönyvbe – törvényben meghatározott kivétellel – az ülésen 
részvételre jogosultak tekinthetnek be.  

 
Az önkormányzat hivatalos lapja 

43. § 
 
(1) A hivatalos lap megnevezése: Heves Megye Önkormányzatának Közlönye (továbbiakban: 
megyei közlöny). A megyei közlöny kiadója a közgyűlés elnöke, felelős szerkesztője a me-
gyei főjegyző.  
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(2) A megyei közlöny a közgyűlés rendeleteit és határozatainak számát és tárgyát tartalmazza,  
ide nem értve az önkormányzati hatósági ügyben, zárt ülésen hozott határozatokat. A köz-
lönyben szükség szerint megjelennek a közérdekű és hivatalos közlemények.  
 
(3) A közgyűlés munkájának jobb megismerése, elősegítése és az elektronikus tájékoztatás 
érdekében a megyei közlönyön kívül honlapot működtet. A honlap domain neve: 
„hevesmegye”, a honlap címe: www.hevesmegye.hu . A honlap felelős szerkesztője a megyei 
főjegyző.  
 
(4) A megyei közlönyt minden esetben meg kell küldeni:  

a) a közgyűlés tagjainak;  
b) a nem közgyűlési tag bizottsági tagoknak;  
c) a közgyűlés hivatala belső szervezeti egységeinek;  
d) a Közigazgatási Hivatal vezetőjének;  
e) a közigazgatási könyvtárnak;  
f) a megyei bíróság elnökének;  
g) a megyei főügyésznek. 
 

Felterjesztési jog és közgyűlési nyilatkozat 
44. § 

 
A közgyűlés az önkormányzati jogokat, illetőleg a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörét 
érintő bármely kérdésben - közvetlenül vagy érdekképviseleti szervezete útján - az adott kér-
désben hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat és  
a) tájékoztatást, adatot, szakmai és jogértelmezési kérdésben állásfoglalást kérhet;  
b) javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti;  
c) az általa irányított szerv működésével, illetőleg az általa kibocsátott jogszabállyal, jogi irá-
nyítási eszközzel és egyéb döntésével kapcsolatban véleményt nyilváníthat, kifogással élhet, 
kezdeményezheti annak megváltoztatását vagy visszavonását.  
 

A közgyűlés tisztségviselői 
45. § 

 
A megyei közgyűlés tisztségviselői: az elnök, egy vagy több alelnök. A megyei közgyűlés a 
megyei közgyűlés elnökének javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel egy vagy 
több alelnököt választhat. A megyei közgyűlés legalább egy alelnököt saját tagjai közül vá-
laszt meg. A megyei közgyűlés alelnökének megbízatása megszűnik a megyei közgyűlés új 
elnökének megválasztásával, valamint ha a megyei közgyűlés az elnök javaslatára titkos sza-
vazással, minősített többséggel megbízását visszavonja. Azon megyei közgyűlési alelnök, akit 
nem a megyei közgyűlés tagjai közül választottak, nem tagja a megyei közgyűlésnek, a me-
gyei közgyűlés elnökét, mint a testület elnökét nem helyettesítheti, a megyei közgyűlés ülése-
in tanácskozási joggal vesz részt. A nem a megyei közgyűlés tagjai közül választott alelnök 
jogállására egyebekben a megyei közgyűlés tagjai közül választott alelnökre vonatkozó szabá-
lyokat kell alkalmazni. 
 

A közgyűlés elnöke 
46. § 

 
Az elnök önkormányzati tevékenysége körében:  
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a) biztosítja az önkormányzati jogok érvényesülését, a kötelezettségek teljesítését, így ennek 
keretében gondoskodik a közgyűlés és szervei hatékony működéséről, segíti a közgyűlési ta-
gok munkáját, vezeti a közgyűlés üléseit, összehangolja a bizottságok munkáját;  
b) képviseli a közgyűlést;  
c) együttműködik az önkormányzati feladatok ellátásában érdekelt állami és más szervezetek-
kel, a megyei országgyűlési képviselőkkel; 
d) rendszeres kapcsolatot tart fenn a megye területén a települési önkormányzatokkal és más 
megyei önkormányzatokkal, az önkormányzati érdekképviseleti szervekkel;  
e) szervezi a területi és nemzetközi kapcsolatokat, ennek keretében előzetes megállapodásokat 
köthet;  
f) gondoskodik a (tömeg)kommunikációs tevékenységről, a közgyűlés munkájáról tájékoztatja 
a sajtó képviselőit;  
g) átruházott hatáskörben dönt a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben.  
 

47. § 
 
(1) A közgyűlés elnöke az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatait, hatásköreit 
a közgyűlés hivatalának közreműködésével látja el.  
 
(2) A közgyűlés elnöke a tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására politi-
kai főtanácsadót, politikai tanácsadót alkalmazhat.  
 
(3) A közgyűlés elnöke a közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irá-
nyítja a közgyűlés hivatalát. Ennek keretében:  

a) a főjegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az ön-
kormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában;  
b) a főjegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a közgyűlésnek a hivatal belső szervezeti 
tagozódásának, munkarendjének meghatározására;  
c) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a közgyűlés alelnökei, a főjegyző és az intéz-
ményvezetők tekintetében;  
d) gyakorolja a munkáltatói jogokat a politikai főtanácsadó, illetve politikai tanácsadó fe-
lett;  
e) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörök-
ben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja. 

 
(4) A közgyűlés elnöke, ha a közgyűlés döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, 
ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A 
kezdeményezést az ülést követő 3 napon belül a vonatkozó előterjesztés megküldésével 
nyújthatja be, a közgyűlés a benyújtás napjától számított 15 napon belül dönt.  
 
(5) A közgyűlés elnöke felfüggesztheti a közgyűlés bizottsága határozatának végrehajtását, ha 
az ellentétes a közgyűlés döntésével vagy sérti a megyei önkormányzat érdekeit. A felfüg-
gesztett döntésről a közgyűlés soron következő ülésén határoz.  
 

48. § 
 
(1) Az elnök feladatai ellátásának elősegítésére szakértőket alkalmazhat.  
 
(2) A szakértők alkalmazásáról, alkalmazásuk módjáról és feltételeiről - a költségvetésben e 
célra meghatározott kereten belül - az elnök dönt.  
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(3) Szakértőként nem alkalmazható a közgyűlés tagja, a közgyűlés hivatalának és az önkor-
mányzat intézményének dolgozója.  
 

A közgyűlés alelnöke 
49. § 

 
(1) A közgyűlés legalább egy alelnököt saját tagjai közül választ meg. Az alelnök az elnök 
irányításával látja el feladatait.  
 
(2) Az alelnök megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az önkormányzati 
választáson képviselőnek megválasztották, akkor az új közgyűlés alakuló üléséig tart. Ha az 
alelnököt az önkormányzati választáson képviselőnek nem választották meg, akkor az alelnö-
ki megbízatása a választás napjával megszűnik. Megszűnik továbbá az alelnök megbízatása, 
ha a közgyűlés az elnök javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel megbízását visz-
szavonja. 
 
(3) Az alelnök rendszeresen beszámol tevékenységéről az elnöknek.  

 
A közgyűlés tagjainak és a bizottságok külső tagjainak jogai és kötelességei 

 

A közgyűlés tagja 
50. § 

 
A megyei közgyűlés tagja tevékenységét a megye egészének érdekében fejti ki. A megyei 
közgyűlés tagjává választott képviselők azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. 
 

A közgyűlés tagjainak jogai 
51.§ 

 
A közgyűlés tagja  
a) a közgyűlés bizottságaiba megválasztható;  
b) megilleti a képviselőcsoporthoz csatlakozás joga; 
c) részt vehet a közgyűlés döntéseinek előkészítésében, meghozatalában, végrehajtásuk szer-
vezésében és ellenőrzésében;  
d) igényt tarthat írásban benyújtott hozzászólásának jegyzőkönyvhöz csatolására;  
e) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén;  
f) javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, 
amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a képviselőt meg 
kell hívni. Ha a bizottság elnöke a javaslatot nem terjeszti a bizottság elé, a képviselő a bizott-
sághoz vagy a közgyűlés elnökéhez fordulhat;  
g) kezdeményezheti, hogy a közgyűlés vizsgálja felül bizottságának, a közgyűlés elnökének - 
a közgyűlés által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését;  
h) a közgyűlés és elnöke megbízása alapján képviselheti a közgyűlést;  
i) igényelheti a munkájához szükséges feltételek (információ, ügyvitel, technika) biztosítását;  
j) közérdekű ügyben intézkedést kezdeményezhet a főjegyzőnél, melyre 15 napon belül érde-
mi választ kell kapnia;  
k) a napirend tárgyalásakor indítványozhatja, hogy a közgyűlés zárja le a napirend vitáját, ha 
az már legalább 30 perce tart. Az indítványról nyomban a közgyűlés vita nélkül, egyszerű 
szótöbbséggel határoz; 
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l) jogosult külön rendeletben meghatározottak alapján tiszteletdíjra és természetbeni juttatás-
ra.  

 
A közgyűlés tagjainak kötelezettségei 

52.§ 
 
A közgyűlés tagja köteles  
a) képviselői tevékenységét az esküjének vagy fogadalmának megfelelően végezni;  
b) részt venni a közgyűlés, valamint – bizottsági tagsága esetén – a közgyűlés bizottságának 
munkájában;  
c) lehetőség szerint írásban a közgyűlés (bizottság) elnökénél legkésőbb az ülés megkezdéséig 
bejelenteni, ha a testület ülésén nem tud megjelenni vagy annak munkájában az ülés befejezé-
séig részt venni, illetve egyéb megbízatásának teljesítése akadályba ütközik;  
d) a képviselői tevékenység során tudomására kerülő állami, szolgálati és üzleti titkot, vala-
mint személyes és különleges adatot - így a zárt ülésen elhangzottakat is - a vonatkozó ren-
delkezések szerint megőrizni;  
e) képviselői megbízatásához méltó, a közgyűlés, valamint annak szervei tekintélyét és hitelét 
óvó magatartást tanúsítani;  
f) a közgyűlés (bizottság) elnökének jelezni adott ügyben felmerülő bármilyen jellegű szemé-
lyes érintettségét [32.§ (1) bekezdés];  
g) a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 
napon belül vagyonnyilatkozatot tenni.  
 

53. § 
 
A közgyűlés tagjait, a közgyűlés bizottságainak nem képviselő tagjait belépőkártyával kell 
ellátni, ami biztosítja számukra a Megyei Önkormányzati Hivatal épületébe való zavartalan 
bejutást.  
 

A bizottságok nem közgyűlési tagjai 
54. § 

 
(1) A közgyűlés bizottságának nem képviselő tagja a megválasztását követően köteles a 8. § 
(3) bekezdése szerinti esküt vagy fogadalmat tenni a közgyűlés előtt. Az eskü vagy fogadalom 
letételéig nem gyakorolhatja jogait. Az eskü vagy fogadalom letételét okmány igazolja, me-
lyet a közgyűlés elnöke ír alá. 
 
(2) A közgyűlés bizottságának külső tagja  
a) tanácskozási és szavazati joggal vesz részt annak a bizottságnak az ülésein, amelybe meg-
választották;  
b) tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlés ülésein;  
c) javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását;  
d) igényelheti a munkájához szükséges feltételek (információ, ügyvitel, technika) biztosítását;  
e) jogosult külön rendeletben meghatározottak alapján tiszteletdíjra és természetbeni juttatás-
ra.  
 
(3) A bizottság külső tagja köteles  
a) a bizottság munkájában részt venni;  
b) lehetőség szerint írásban a bizottság elnökénél legkésőbb az ülés megkezdéséig bejelenteni, 
ha a bizottság ülésén nem tud megjelenni, vagy annak munkájában az ülés befejezéséig részt 
venni.  
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c) a bizottságban folytatott tevékenysége során tudomására kerülő állami, szolgálati és üzleti 
titkot, valamint személyes és különleges adatot - így a zárt ülésen elhangzottakat is - a vonat-
kozó rendelkezések szerint megőrizni;  
d) megbízatásához méltó magatartást tanúsítani;  
e) a bizottság elnökének jelezni adott ügyben felmerülő bármilyen jellegű személyes érintett-
ségét [32.§].  
 
(4) A bizottságok közgyűlési és nem közgyűlési tag tagjainak jogai és kötelezettségei a bizott-
ság munkájával összefüggésben azonosak. 
 

A közgyűlés bizottságai, a képviselőcsoportok és a tanácsnokok 
 

A bizottságok 
55. § 

 
A közgyűlés állandó bizottságai 

 
(1) A közgyűlés állandó bizottságai (továbbiakban: bizottságok)  

 
a) Eger Megyei Jogú Várossal Egyeztető Bizottság (5 fő) 
b) Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága (11 fő) 
c) Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság (5 fő) 
d) Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság (5 fő) 
e) Egészségügyi és Szociális Bizottság (5 fő) 
f) Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága (5 fő) 

 
Ideiglenes Bizottság 

56.§ 
 
(1) A közgyűlés meghatározott feladat elvégzésére ideiglenes bizottságot hozhat létre.  
 
(2) A bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetve a létrehozatalakor meghatározott 
idő elteltéig tart.  
 
(3) A bizottság elnökének és tagjainak megválasztására, valamint működésére az állandó bi-
zottságokra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.  
 
(4) A közgyűlés az Előző Ciklus Tisztázatlan Ügyeit Vizsgáló Eseti Bizottságot hoz létre  
5 fővel. 

A bizottság tagjainak választása 
57. § 

 
(1) A bizottságok tagjainak több mint a felét – ide értve a bizottság elnökét és az általa helyet-
tesítésre felhatalmazott bizottsági tagot - a közgyűlés tagjai közül kell megválasztani.  
 
(2) A bizottságok tagjaira a közgyűlés bármely tagja javaslatot tehet. Ha a javasolt személyek 
az ülésen nem vesznek részt, előzetesen elfogadó nyilatkozatot kell beszerezni a tisztség el-
vállalásáról.  
 
(3) Egy közgyűlési tag legfeljebb két állandó bizottság tagjává választható.  
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A bizottságok működésére vonatkozó alapvető szabályok 

58. § 
 
(1) A bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze és vezeti.  
 
(2) A bizottsági tagok 1/4-ének, illetve a közgyűlés elnökének indítványára a bizottságot ösz-
sze kell hívni.  
 
(3) A bizottsági ülések időpontjáról és a tárgyalandó napirendről a közgyűlés elnökét, a fő-
jegyzőt és az 52.§ f) pontja szerinti javaslattevőt a bizottság tagjaival egyidejűleg értesíteni 
kell. 
 
(4) Az állandó meghívottak körét a bizottságok elnökeinek javaslatára a bizottságok határoz-
zák meg, akiket a feladatkörüket érintő napirendi pontok tárgyalásánál tanácskozási jog illet 
meg [18.§ (1) bekezdés e) és 18.§ (3) bekezdés].  
 
(5) A bizottság ülése határozatképes akkor, ha tagjainak több mint a fele jelen van.  
 
(6) A bizottságok feladatkörüket átfedő ügyekben közösen is eljárhatnak és együttes állásfog-
lalást alakíthatnak ki.  
 
(7) Szükség esetén a bizottságok elnökei megállapodhatnak adott téma együttes ülés kereté-
ben történő megtárgyalásáról.  
 
(8) A bizottságok tevékenységük részletes szabályait az SZMSZ-ben meghatározott keretek 
között maguk dolgozzák ki.  
 
(9) A bizottságok működésére, a határozatképességre, határozathozatalra és a határozat jelölé-
sére az SZMSZ közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.  
 
(10) Az önkormányzat gazdasági programjáról és költségvetéséről, a zárszámadásról, a szer-
vezeti és működési szabályzatról, továbbá a képviselőknek, a bizottságok képviselő tagjainak 
és a bizottságok külső tagjainak juttatásairól, illetve ezek módosításáról szóló rendeletek ter-
vezetét, valamint az ülésterv javaslatát valamennyi bizottság véleményezi.  
 
(11) A (10) bekezdésben, valamint a bizottságok feladat- és hatáskörében nem meghatározott 
közgyűlési előterjesztések véleményezéséről a bizottságok a közgyűlési, illetve saját üléster-
vük előkészítésekor – az előterjesztő javaslatának figyelembevételével - foglalnak állást.  
 
(12) A bizottság az előterjesztett javaslat véleményezése során egyértelműen dönt abban, 
hogy azzal egyetért, nem ért egyet, vagy szöveg szerinti módosító javaslatot tesz. Döntéséről 
az előterjesztőt - amennyiben az ülésen nem vett részt - tájékoztatni kell.  
 
(13) Amennyiben a bizottság elnöke a véleményével a bizottságon belül kisebbségben marad, 
akkor kérésére a bizottsági előadó személyét a bizottság a többségi véleményt képviselők kö-
zül jelölheti ki.  
 
(14) A bizottságon belül kisebbségben maradók álláspontját az érintettek kérésére a közgyűlé-
sen ismertetni kell [28.§ (1) bek.].  
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(15) A bizottságok munkájukba - a közgyűlés elnökének előzetes tájékoztatása mellett - külső 
szakértőket vonhatnak be. A szakértőre megfelelően alkalmazni kell a 49.§ (3) bekezdésben 
foglaltakat. A megbízásról és a szakértői díj elszámolásáról a főjegyző gondoskodik.  
 
(16) A bizottságok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a közgyűlést folyamatosan 
tájékoztatják. A kitüntető díj odaítélése tárgyában hozott döntésekről a bizottság elnöke a 
közgyűlés elnökét köteles haladéktalanul tájékoztatni. 
 
(17) A ciklus utolsó évében a bizottságok működésükről külön beszámolnak a közgyűlésnek.  
 

A képviselőcsoportok 
 

A képviselőcsoport megalakulása 
59. § 

 
(1) A közgyűlési tagok közgyűlési tevékenységük összehangolására képviselőcsoportot hoz-
hatnak létre.  
 
(2) Képviselőcsoportot legalább 3 képviselő alakíthat. A képviselő egyidejűleg csak egy kép-
viselőcsoportnak lehet a tagja.  
 
(3) A képviselőcsoport a tagjai sorából vezetőt választ, 5 főt meghaladó csoport esetén 
vezetőhelyettest választhat. A képviselőcsoport nevében a csoport vezetője jogosult eljárni. A 
képviselőcsoport vezetőjének akadályoztatása esetén a helyettese vagy az általa megbízott 
személy mindazon jogokat gyakorolja, amelyek a képviselőcsoport vezetőjét megilletik.  
 
(4) A képviselőcsoport megalakulásának bejelentésére az eskü vagy fogadalomtételt követően 
bármikor sor kerülhet. A képviselőcsoport megalakulását az alakuló ülésen a korelnökhöz, azt 
követően a közgyűlés elnökéhez, a változásokat, illetve a csoport megszűnését a közgyűlés 
elnökéhez kell bejelenteni. 
 
5) A képviselőcsoport megalakulására vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell a képviselő-
csoport elnevezését, a csoport vezetőjének (és helyettesének) nevét, valamint a képviselőcso-
port névsorát. 
 

A képviselőcsoport-vezető jogai, feladatai 
60.§ 

 
(1) A képviselőcsoport vezetője a közgyűlés ülésén az adott napirendnél a csoport nevében 
véleményt nyilváníthat, illetve a képviselőcsoport nevében személyes megjegyzést [31.§] te-
het.  
 
(2) A képviselőcsoport nevében – a 18.§ (2) bekezdés d) pontja szerint – előterjesztésre jogo-
sult.  
 
(3) A közgyűlés elnöke vagy bármely képviselőcsoport vezetőjének indítványára a téma meg-
jelölésével a képviselőcsoport vezetők részére egyeztető megbeszélést kell tartani.  

 
A tanácsnokok 

61. § 
 
A közgyűlés bizottságának elnökei tanácsnokok.  
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A főjegyző, az aljegyző és a hivatal 

A főjegyző 
62. § 

 
(1) A közgyűlés határozatlan időre titkos szavazással nevezi ki a megyei főjegyzőt.  
 
(2) A főjegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója a közgyűlés elnöke.  
 
(3) A főjegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői, ügykezelői és a hi-
vatallal munkaviszonyban állók tekintetében. Kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentés-
hez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz - az elnök által meghatározott körben 
- az elnök egyetértése szükséges.  
 
(4) A főjegyző vezeti a közgyűlés hivatalát. A főjegyző  

a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;  
b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;  
c) döntésre előkészíti a közgyűlés elnökének hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;  
d) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a közgyűlés elnöke gyakorol;  
e) tanácskozási joggal részt vesz a közgyűlés, a közgyűlés bizottságának ülésén;  
f) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;  
g) tájékoztatja a közgyűlést az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályi változásokról 
és jelzi azokat a jogszabályi előírásokat, határidőket, amelyekhez önkormányzati döntés 
szükséges;  
h) gondoskodik a Heves Megye Önkormányzatának Közlönye című hivatalos lap szer-
kesztéséről és megjelentetéséről;  
i) gondoskodik az SZMSZ és mellékleteinek naprakészen tartásáról, javaslatot tesz az ön-
kormányzat rendeleteinek felülvizsgálatára, módosítására; 
j) köteles jelezni a közgyűlésnek, a bizottságoknak és a tisztségviselőknek, ha tevékenysé-
gük során, illetve döntéseiknél jogszabálysértést észlel.  

 
Az aljegyző 

63.§ 
 
(1) A közgyűlés a főjegyző javaslatára - a főjegyzőre vonatkozó szabályok szerint - határozat-
lan időre aljegyzőt nevez ki a főjegyző helyettesítésére, a főjegyző által meghatározott felada-
tok ellátására.  
 
(2) Aljegyző esetén az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója a főjegyző.  
 

A hivatal 
64.§ 

 
 (1) A közgyűlés egységes hivatalt hoz létre az önkormányzat működésével, valamint az ál-
lamigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására.  
 
(2) A hivatal elnevezése Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (a továbbiak-
ban: hivatal).  
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65. § 
 
A hivatal feladatai különösen:  
a) a közgyűlés, a bizottságok, valamint a tisztségviselők döntésének előkészítése, végrehajtá-
sa;  
b) a képviselők, a tisztségviselők, a bizottságok munkája feltételeinek biztosítása, tevékenysé-
gük segítése;  
c) a főjegyző hatáskörébe tartozó ügyek előkészítése, végrehajtása, ellenőrzése, 
d) az önkormányzat által fenntartott intézmények tekintetében a fenntartói jogosítványokból 
adódó feladatok ellátása. 
 

66. § 
 
(1) A hivatal belső tagozódása:  
 
a.) Elnöki Kabinet 
b.) Jogi és Önkormányzati Főosztály 
c.) Gazdasági Főosztály 
d.) Humánerőforrás Főosztály 
e.) Belső Ellenőrzési Osztály  

 
(2) A főosztályok élén vezetői megbízatású főosztályvezetők, az osztályok élén vezető meg-
bízatású osztályvezetők állnak. A Jogi és Önkormányzati Főosztályt az aljegyző vezeti. A 
főosztályvezetőket távollétükben a kijelölt osztályvezetők helyettesítik. Az osztályvezetőket 
távollétükben a kijelölt osztályvezető-helyettesek helyettesítik. A Belső Ellenőrzési Osztály a 
főjegyző közvetlen irányítása alatt áll. 
 
(3) Az Elnöki Kabinet főosztályi szervezetben működik. 
 
(4) A főjegyző a hatékonyabb feladatellátás érdekében időszaki vagy ciklusfeladatra munka-
csoportot hozhat létre.  
 
(5) A hivatal működésének és szervezetének rendjét, részletes feladatait a hivatal ügyrendje 
tartalmazza a 11. számú melléklet szerint.  
 
(6) A közgyűlés önkormányzati főtanácsadói, önkormányzati tanácsadói (továbbiakban: poli-
tikai főtanácsadó, politikai tanácsadó) munkaköröket hozhat létre az önkormányzat hivatalá-
ban a közgyűlés és bizottságai döntésének előkészítéséhez, illetve a megyei közgyűlés elnöke 
tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására a Ktv. 11/A. §-ában foglalt fel-
tételekkel. 
 

Helyi népszavazás, népi kezdeményezés 
67. § 

 
(1) Megyei népszavazást a helyi önkormányzati választásokon választójoggal rendelkező vá-
lasztópolgárok legalább 25%-a kezdeményezhet, ebben az esetben a közgyűlés köteles kiírni a 
megyei népszavazást.  
 
(2) A megyei népszavazás aláírásgyűjtő íven kezdeményezhető. 
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(3) Népi kezdeményezést a helyi önkormányzati választásokon választójoggal rendelkező 
választópolgárok legalább 8%-a nyújthat be, ebben az esetben a közgyűlés köteles megtár-
gyalni a népi kezdeményezést.  
 
(4) Az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok előírásait kell 
alkalmazni.  
 

Az önkormányzat gazdálkodása 
68. § 

 
(1) A közgyűlés elnöke az alakuló ülést követően 6 hónapon belül terjeszti elő az önkormány-
zat választási ciklusra szóló gazdasági programját. Az elnök a gazdasági program elkészítésé-
hez kikéri a közgyűlés képviselőcsoportjainak véleményét. A program tartalmazza a testület 
megbízatásának időtartamára az önkormányzat stratégiai jellegű célkitűzéseit, különösen a 
területfejlesztés, a közszolgáltatások szervezésének főbb céljait, feladatait. Meghatározza a 
célok és feladatok megoldásának eszközeit, valamint a végrehajtás ellenőrzését.  
 
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabálysze-
rűségéért a közgyűlés elnöke felelős.  
 
(3) Az önkormányzati vagyonnal (törzsvagyon, egyéb vagyon), a korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyonnal való gazdálkodással és az önkormányzat vállalkozásaival kapcsolatos előírá-
sokat, továbbá az önkormányzat költségvetését a közgyűlés külön rendeletben állapítja meg. 
 
(4) Az önkormányzati vagyon alakulásáról a közgyűlés elnöke szükség szerint, de legalább 
évente egyszer - a zárszámadás keretében - beszámol a közgyűlésnek.  
 
(5) Az önkormányzat gazdasági szervezeti feladatait a Gazdasági Főosztály látja el. 
A Gazdasági Főosztály felépítését a 8. számú melléklet tartalmazza. 
A hivatal Alapító Okiratát a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 55/2009. (IV. 24.) 
Kgy. határozatával hagyta jóvá. 
Az önkormányzat költségvetési számlaszáma: 11739009-15378008. 
A Heves Megyei Önkormányzat intézményeit a 3. számú melléklet tartalmazza. 
A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal szabálytalanságok kezelésének eljárási rendjéről 
szóló szabályzatot az 5. számú melléklet, az ellenőrzési nyomvonalát a 6. számú melléklet 
határozza meg. 
A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjét külön Főjegyzői Utasítás szabályozza. 
 
(6) A megyei önkormányzat saját tulajdonnal rendelkezik, költségvetési bevételeivel, kiadása-
ival önállóan gazdálkodik.  
 
(7) A megyei önkormányzat költségvetése az államháztartás része, ahhoz teljes pénzforgal-
mával kapcsolódik.  
Az önkormányzati költségvetés az állami költségvetéstől elkülönül, ahhoz állami támogatá-
sokkal és más költségvetési kapcsolatokkal kötődik.  
 
(8) Az önkormányzat minden költségvetési évben költségvetési rendeletet alkot.  
Az éves költségvetés elfogadása rendeleti formában, két fordulóban történik.  
A két forduló között a közgyűlés közmeghallgatást tart. 
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(9) Az önkormányzat minden költségvetési évről zárszámadást is készít. Év közben féléves és 
I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolót kell a közgyűlés elé terjeszteni.  
 
(10) A közgyűlési tagot, a bizottság elnökét és tagját a költségvetésben és külön önkormány-
zati rendeletben szabályozott tiszteletdíj, költségtérítés illeti meg.  
 
(11) A megyei önkormányzat vagyona az elkülönítetten nyilvántartott, forgalomképtelen vagy 
korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból és az egyéb vagyonból áll, melyekkel kapcsolat-
ban a tulajdonosi jogokat a közgyűlés gyakorolja. 
 
(12) A közgyűlés meghatározott vagyontárgy vagy vagyonrész elidegenítését, megterhelését, 
vállalkozásba való vételét, illetőleg más célú hasznosítását önkormányzati rendeletben megyei 
népszavazáshoz kötheti.  
 

Az önkormányzat társulásai és kapcsolatrendszere 
69. § 

 
(1) Az önkormányzat közgyűlése, feladatai hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében más 
önkormányzat testületével - a jogszabályi előírásokat megtartva - szabadon társulhat.  
 
(2) A társulás nem sértheti az abban résztvevő önkormányzatok jogait.  
 

70. § 
 
(1) A közgyűlés feladatainak ellátása során - a kölcsönös érdekek figyelembevételével - 
együttműködik a megye településeivel és más megyék önkormányzataival.  
 
(2) A közgyűlés kapcsolatot tart külföldi önkormányzatokkal, nemzetközi szervezetekkel. A 
nemzetközi kapcsolatok költségigényét a közgyűlés az önkormányzat éves költségvetésében 
határozza meg.  
 
(3) Az együttműködésről, kapcsolattartásról, azok formájáról, az erre vonatkozó megállapo-
dás, nyilatkozat jóváhagyásáról a közgyűlés dönt. 
 

71. § 
 
A közgyűlést Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésével létrehozandó 
egyeztető bizottságban a közgyűlés elnöke és a közgyűlés által választott tagok képviselik.  
 

72. § 
 
A közgyűlés kölcsönös tájékoztatást szolgáló kapcsolatot tart a megye országgyűlési képvise-
lőivel, a minisztériumokkal, a területi államigazgatási szervekkel, valamint a megyében mű-
ködő társadalmi szervezetekkel.  
 

73. § 
 

A közgyűlés tisztségviselői és a főjegyző a tapasztalatok és információk cseréjét, egymás köl-
csönös tájékoztatását célzó, rendszeres kapcsolatot tart más megyék közgyűlésének tisztségvi-
selőivel, illetve főjegyzőivel.  
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74. § 
 

(1) A Heves Megyei Önkormányzat a vagyonrendeletében kijelölt irodahelyiséget a Heves 
Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat ingyenes használatába adja.  
 
(2)  A Heves Megyei Önkormányzat ingyenesen biztosítja a kisebbségi önkormányzat postai, 
kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatainak ellátását, a testületi működéshez szükséges 
kommunikációs eszközök (telefon, fax, internet) használatát, közreműködik pályázataik to-
vábbításában. 
 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott ingyenesség nem vonatkozik a kisebbségi önkormány-
zat pályázati díjaira és a pályázati önerő biztosítására.  
 
(4) Az (1) és (2) bekezdésekben előírtak végrehajtásáról a Heves Megyei Önkormányzat az 
önkormányzati hivatal útján gondoskodik és a végrehajtással összefüggő költségeket a hivatal 
költségvetésében biztosítja. A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületi mű-
ködése feltételeinek megteremtéséhez a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. 
évi LXXVII. törvény 27. §-a alapján biztosított, ingyenes használatba adott ingatlan és ingó 
vagyontárgyak körét a 9. számú melléklet tartalmazza.  
 

Vegyes és záró rendelkezések 
75. § 

 
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
 
(2) E szabályzat mellékletét képezik: 
  
1. számú melléklet:  a közgyűlés tagjai, tisztségviselői, a választókerülethez tartozó 

települések 
 
2. számú melléklet:  a közgyűlés elnökére és bizottságaira átruházott hatáskörök, a 

bizottságok összetétele; 
 
3. számú melléklet:  a Heves Megyei Önkormányzat intézményei; 

 
4. számú melléklet:  a Heves Megyei Közgyűlés szavazatszámláló berendezésének 

leírása;  
 
5. számú melléklet:  a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal szabálytalanságok ke-

zelésének eljárási rendjéről szóló szabályzata;  
 
6. számú melléklet: a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal ellenőrzési nyomvona-

la; 
 
7. számú melléklet a Heves Megyei Önkormányzat kötelező és önként vállalt fel-

adatai; 
 
8. számú melléklet a Gazdasági Főosztály felépítése; 
 
9. számú melléklet a Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat ingyenes 

használatába adott ingatlan és ingó vagyontárgyak köre 
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10. sz. melléklet Szabályzat a megyei közgyűlés tagjai és hozzátartozóik vagyon-

nyilatkozatának kezeléséről, nyilvántartásáról, ellenőrzéséről 
 
(3) Az önkormányzat szervezetére és működésére vonatkozó, és e rendeletben nem szabályo-
zott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a helyi önkor-
mányzatok társulásairól, valamit együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, vala-
mint a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Heves Megyei Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 10/2007. (VI. 29.) HMÖ 
rendelet. 
 
 
 
 
Horváth László 
 
2. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények dolgozói-
nak lakáscélú támogatásáról szóló 20/2008. (VIII. 29.) HMÖ rendelet módosítására 
 
Dr. Gondos István 
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság ülésén az előterjesztést áttekintette és 5 igen szavazattal 
a rendelettervezetet a bizottság által megfogalmazott módosító indítvánnyal együtt közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak találta. A rendelettervezet szerint a közgyűlés elnöke dönt a lakáscélú 
támogatási kérelmekről. Mivel elnök úr egy személyben hozza meg döntését, a bizottság 
szükségtelennek találta ennek jegyzőkönyvbe foglalását, ezért a bizottság a következő módo-
sító indítványt fogalmazta meg. A rendelet 7. § (1) bekezdése a következők szerint módosul-
jon: 
 
„A közgyűlés elnöke írásban dönt a támogatott személyéről, a támogatás jogcíméről, az enge-
délyezett kölcsön összegéről és a törlesztési időről.” 
 
Az írásban kiküldött rendelettervezeti szövegből az előző mondatot követő második mondat 
„A záradékba foglalt döntés a jegyzőkönyv része” szövegrész pedig kerüljön elhagyásra.  
 
Horváth László  
Előterjesztőként az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság módosító indítványát befogadta. Kérte a 
közgyűlést, hogy az előterjesztést az írásban kiküldött anyag előzőek szerinti befogadott mó-
dosításával együtt kezelje. Utalt az 1. napirend tárgyalása során hivatkozott SZMSZ-
rendelkezésre. Ezt a szabályt az új SZMSZ 29. § (2) bekezdése is tartalmazza. Módosító in-
dítvány csak akkor tehető, ha annak szövege a közgyűlés megnyitásáig az elnökhöz benyúj-
tásra került. 
 
Dr. Nagy Imre 
Nem szerencsés, hogy a kisebbségben lévő frakciók ne véleményezhessék az előterjesztést, 
függetlenül attól, hogy a döntési jogkört nem érinti. A demokratikus ellenőrzés része, hogy az 
előkészítési szakaszban a többi frakció is láthassa és véleményezhesse a javaslatokat. 

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Heves Megye Főjegyzője 
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Dudás Róbert 
Az előző ciklusban egy előkészítő bizottság működött és a bizottság javaslata került a közgyű-
lés elnöke elé. Egy előkészítő bizottság felállítása fontos lenne és a hatékonyságot is szolgál-
ná.  
 
Horváth László 
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság ülésén az MSZP frakció képviselője is támogatta a ja-
vaslatot. Nincs szó hatáskörelvonásról. A hivatal szakemberei készítik elő a javaslatot, az 
alapján dönt az elnök a jogszabályok figyelembe vételével.  
 
Szabó Gyula 
Kérte, hogy ha az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság valamilyen kérdésben olyan javaslatot 
tesz, ami az elnök úr által előterjesztett anyagot módosítja, a képviselők azt kapják meg írás-
ban.  
 
Horváth László 
A jövőben a képviselők megkapják ezeket az anyagokat írásban.  
 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mel-
lett a következő rendeletet alkotta: 
 

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
17/2010. (X.29.) önkormányzati rendelete 

a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények dolgozóinak 
 lakáscélú támogatásáról szóló 20/2008. (VIII.29.) HMÖ rendelet módosításáról 

 
1. § 

 
A Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények dolgozóinak lakás-
célú támogatásáról szóló 20/2008. (VIII. 29.) HMÖ rendelet (továbbiakban: R.) 7. § (1) 
bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„A közgyűlés elnöke dönt a támogatott személyéről, a támogatás jogcíméről, az engedé-
lyezett kölcsön összegéről és a törlesztési időről. A záradékba foglalt döntés a jegyző-
könyv része.” 

 
2. § 

 
A R. 6. §-a hatályát veszti. 

 
3. § 

 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 

 
 

  Horváth László      Dr. Benkár József 
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke         Heves Megye Főjegyzője 
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Horváth László 
 

3. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási jogviszonyban álló 
alelnökének megválasztására 
 
Horváth László 
Az Ötv. 34. § (1) bekezdése értelmében a közgyűlés elnöke tesz javaslatot az alelnök szemé-
lyére. Az Ötv.-ben biztosított jogkörében eljárva javasolta, hogy a közgyűlés Szabó Róbert 
urat válassza meg a megyei közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökének. Meg-
kérdezte az alelnöki tisztségre javasolt képviselőtársát, hogy a jelölést elfogadja-e? 
 
Szabó Róbert  
A jelölést elfogadta. 
 
Horváth László  
Megkérdezte az alelnöki tisztségre javasolt képviselőtársát, hogy a napirend nyilvános ülés 
keretében történő tárgyalásához hozzájárul-e? 
 
Szabó Róbert 
A nyilvános ülés keretében történő tárgyaláshoz hozzájárult.  
 
Horváth László 
Az Ötv. 14. § (2) bekezdése szerint a közgyűlés döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy 
személyesen érint. Az Ötv. 15. § (1) bekezdése értelmében a közgyűlésnek minősített több-
séggel kell döntenie arról, hogy a képviselőt az ügy eldöntéséből, tehát az alelnökválasztásból 
kizárja-e vagy sem, ezért megkérdezte az alelnökjelöltet, mint az alelnökválasztásban szemé-
lyesen érintettet, a szavazásban részt kíván-e venni? 
 
Szabó Róbert 
A szavazásban személyesen részt kíván venni. 
 
Horváth László 
Kérte, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés hozzájárul-e ahhoz, hogy Szabó Róbert úr az alel-
nökválasztásban részt vegyen. A szavazásban az alelnökjelölt is részt vehet. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
141/2010. (X. 29.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés hozzájárulását adta ahhoz, hogy Szabó Róbert úr az alelnökvá-
lasztásban részt vehessen.  
 
      Felelős: Horváth László  
        Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Azonnal 
 
Horváth László 
Az SZMSZ 34. § (1) bekezdése értelmében titkos szavazást kell tartani az alelnök választása-
kor. Az SZMSZ 34. § (3) bekezdése szerint a titkos szavazás történhet a szavazatszámláló 
rendszer igénybevételével, illetve szavazólappal. Titkos szavazás akkor történhet szavazóla-
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pon, ha az SZMSZ 34. § (5) bekezdésében biztosított jogával élve bármelyik közgyűlési tag 
ezt javasolja és a közgyűlés vita nélkül meghozott határozatával így dönt. Az SZMSZ ismer-
tetett rendelkezésére hivatkozással javasolta, hogy a titkos szavazás szavazólappal történjen.  
 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal a következő határo-
zatot hozta: 
 
142/2010. (X. 29.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés úgy döntött, hogy az alelnökválasztásról szóló titkos szavazás 
szavazólappal történjen. 
 

Felelős: Horváth László  
        Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Azonnal 
 
Horváth László 
Felkérte az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottságot, intézkedjen a szavazólapok elkészítésére és a 
közgyűlés tagjainak történő kiosztására. Kérte Dr. Gondos Istvánt, ismertesse a közgyűléssel 
a titkos szavazás szabályait. 
 
Dr. Gondos István 
Szavazni a „Heves Megyei Önkormányzat – Eger” bélyegzőlenyomattal ellátott szavazólappal 
lehet. Érvénytelen a szavazólap, ha nem tartalmazza a bélyegzőlenyomatot. Az érvénytelen 
szavazólapon leadott szavazat érvénytelen. A szavazólapon egy jelölt neve szerepel. Minden-
képviselőnek egy szavazata van. A jelölt neve előtt lévő karikában elhelyezett, két egymást 
metsző vonallal lehet szavazni a jelöltre. Érvénytelen a szavazat, ha a jelöltre az előzőek sze-
rinti módon nem történt szavazás. A szavazólapon új név feltüntetése esetén a szavazat ér-
vénytelen. A szavazólapot a kiosztott borítékba kell elhelyezni és a szavazóhelyiségben lévő 
urnába kell bedobni. A szavazatokat az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság összeszámlálja és 
az eredményről jegyzőkönyvet készít. A bizottság elnöke a jegyzőkönyvet szó szerint felol-
vasva ismerteti a közgyűlés előtt a választás eredményét. 
 
Horváth László 
A szavazás idejére szünetet rendelt el. 
 
Dr. Gondos István 
A kiosztott szavazólapok  száma 15 volt. Az urnában talált lapok száma szintén 15 volt, mind 
a 15 db érvényes szavazat volt. A szavazás eredményeként Szabó Róbert urat 15 érvényes 
szavazattal a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökének megválasztotta. 
 
143/2010. (X. 29.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökének Szabó Róbert 
urat megválasztotta.  
 

Felelős: Horváth László  
        Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Azonnal 
 
Horváth László 
Felkérte Szabó Róbert urat, a közgyűlés megválasztott alelnökét, tegye le az esküt. 
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Horváth László  
Az eskü letétele után gratulált a megválasztáshoz. Szabó Róbert úr az intézmények működé-
séért, felügyeletéért felelős alelnökként fog tevékenykedni. 
 
4. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése bizottságainak, valamint az Eseti 
Vizsgáló Bizottság megválasztására 
 
Az 1. napirend keretében megállapításra került az új SZMSZ. A napirend tárgyalása során az 
SZMSZ-ben rögzített bizottságok tagjait kell megválasztani. Az alakuló ülésen döntés szüle-
tett eseti vizsgáló bizottság létrehozására, amelynek elnevezésére javasolta az „Előző Ciklus 
Tisztázatlan Ügyeit Vizsgáló Eseti Bizottság” nevet. Az SZMSZ 57. § (2) bekezdése szerint a 
bizottság tagjaira a közgyűlés bármely tagja javaslatot tehet. Az SZMSZ 57. § (1) bekezdése 
úgy rendelkezik, hogy a bizottság tagjainak több mint felét a közgyűlés tagjai közül kell meg-
választani. Az Ötv. 27. § (1) bekezdése értelmében a közgyűlés elnöke és alelnöke nem lehet 
tagja bizottságnak. E szabály alól kivételt képez az Ötv. 61/A. §-a alapján létrehozandó 
Egyeztető Bizottság. Az előzetes politikai egyeztetés alapján kezdeményezte az alábbi szemé-
lyi összetételű bizottságok megválasztását.  
 
Eger Megyei Jogú Várossal Egyeztető Bizottság. Létszáma 5 fő. Elnöke Horváth László. Tag-
jai Szabó Róbert, Bossányi László, Dudás Róbert, Szabó Gyula. 
 
Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságának létszáma 11 fő. Elnöke Oroján Sán-
dor. Tagjai Deé András, Sveiczer Sándor Péter, Dr. Gondos István, Fekete László, Korózs 
Lajos.  A bizottság külső tagjai Dr. Jung László, Dr. Lőrincz György, Dr. Gyulai Katalin, 
Barkócziné Cseh Katalin, Hiesz György. 
 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság. Létszáma 5 fő. Elnöke Dr. Nagy Imre. Tagjai Bossányi 
László, Sveiczer Sándor Péter. Külső tagok Farkas Zoltán Tibor, Faragó Tamás. 
 
Egészségügyi és Szociális Bizottság. Létszáma 5 fő. Elnöke Dudás Róbert. Tagjai Oroján 
Sándor, Tóth Csaba. Külső tagok Dr. Tóth Katalin, Holló Imre. 
 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság. Létszáma 5 fő. Elnöke Tóth Csaba. Tagjai 
Szűcsné Major Ildikó, Szabó Gyula. Külső tagok Faragó László, Dr. Ördögh István.  
 
Előző Ciklus Tisztázatlan Ügyeit Vizsgáló Eseti Bizottság. Létszáma 5 fő. Elnöke Dr. Gondos 
István. Tagjai Szűcsné Major Ildikó, Dr. Nagy Imre. Külső tagok: Dr. Pajtók Gábor, Csőgér 
Bálint.  
 
Szabó Gyula 
Elnök úr az utolsóként említett eseti bizottság nevét kiegészítette olyan szavakkal, amelyek 
előminősítést feltételeznek. Nem kellene a „tisztázatlan ügyek” kifejezéstt használni, mert 
hátha nincsenek is ilyenek. Elegendő lenne az Eseti Vizsgáló Bizottság név használata.  
 
Horváth László 
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság erről a kérdésről is tárgyalt, elhangzott, hogy a bizott-
ságnak nevet kell adni. A javaslat nem lehet ismeretlen az MSZP számára, amennyiben kom-
munikáltak a külsős bizottsági taggal. Vannak tisztázatlan ügyek, az emberek elvárják a tisz-



 45

tázást, határozott politikai szándéka a Fidesznek, hogy kezdje meg működését ez a bizottság. 
Ez érdeke azoknak is, akik az elmúlt ciklusban vettek részt a közgyűlés munkájában, azoknak 
pedig feladata, akik felhatalmazást kaptak októberben.  
 
Szabó Gyula 
Elmondta, hogy az MSZP frakció kommunikál az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság külső 
tagjával, de ettől függetlenül képviselőként van magánvéleménye.  
 
Horváth László 
Úgy értelmezte, a képviselő úr azt nem tudta, hogy az eseti bizottság megnevezés nem ele-
gendő. A jogszabály szerint ennek a bizottságnak nevet kell adni. Ez olyan elnevezés, amely 
jelzi, hogy a bizottság mire jön létre és mivel fog foglalkozni.  
 
Kérte a bizottsági tagságra jelölteket, jelezzék, ha nem fogadják el a jelölést, illetve nem já-
rulnak hozzá a napirend nyilvános tárgyalásához. 
 
Jelentkező nem volt, ezért kérte a képviselőket, hogy az előzőekben ismertetett bizottsági 
struktúráról és a bizottsági összetételről egy szavazásban szavazzanak.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
144/2010. (X. 29.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés megválasztotta az alábbi bizottságokat: 
 
Eger Megyei Jogú Várossal Egyeztető Bizottság (5 fő) 
 
Elnöke: Horváth László (Fidesz-KDNP) 
Tagjai:  Szabó Róbert (Fidesz-KDNP) 
  Bossányi László (Fidesz-KDNP) 
  Dudás Róbert (Jobbik) 
  Szabó Gyula (MSZP) 
 
Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága (11 fő) 
 
Elnöke: Oroján Sándor (Fidesz-KDNP)  
Belső tagok: Deé András (Fidesz-KDNP)  
  Sveiczer Sándor (Fidesz-KDNP) 
  Dr. Gondos István (Fidesz-KDNP) 
  Fekete László (MSZP) 
  Korózs Lajos (MSZP)  
Külső tagok: Dr. Jung László (Fidesz-KDNP) 
  Dr. Lőrincz György (Fidesz-KDNP) 
  Dr. Gyulai Katalin (Jobbik) 
  Barkócziné Cseh Katalin (Jobbik) 
  Hiesz György (MSZP) 
 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság (5 fő) 
 
Elnöke:  Dr. Nagy Imre (MSZP) 
Belső tagok: Bossányi László (Fidesz-KDNP) 
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  Sveiczer Sándor Péter (Fidesz-KDNP) 
Külső tagok: Farkas Zoltán Tibor (Fidesz-KDNP) 
  Faragó Tamás (Jobbik) 
 
Egészségügyi és Szociális Bizottság (5 fő) 
 
Elnöke: Dudás Róbert (Jobbik) 
Belső tagok: Oroján Sándor (Fidesz-KDNP) 
  Tóth Csaba (Fidesz-KDNP)  
Külső tagok: Dr. Tóth Katalin (Fidesz- KDNP) 
  Holló Imre (MSZP) 
 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági, és Sportbizottság (5 fő) 
 
Elnöke: Tóth Csaba (Fidesz-KDNP) 
Belső tagok: Szűcsné Major Ildikó (Jobbik) 
  Szabó Gyula (MSZP) 
Külső tagok: Faragó László (Fidesz-KDNP) 
  Dr. Ördög István (Fidesz-KDNP) 
 
Az Előző Ciklus Tisztázatlan Ügyeit Vizsgáló Eseti Bizottság (5 fő) 
 
Elnöke: Dr. Gondos István (Fidesz-KDNP)  
Belső tagjai: Szűcsné Major Ildikó (Jobbik) 
  Dr. Nagy Imre (MSZP) 
Külső tagok: Dr. Pajtók Gábor (Fidesz-KDNP) 
  Csőgér Bálint (Fidesz-KDNP) 
 
     Felelős: Horváth László 
       Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
     Határidő: Azonnal 
 
Horváth László 
Felkérte a bizottságok külső tagjait az eskü szövegének elmondására azzal, hogy az esküok-
mány aláírására a közgyűlést követően kerül sor.  
 
Horváth László 
Az eskütétel után gratulált a megválasztott bizottsági tagoknak, munkájukhoz kitartást, jó 
egészséget kívánt. 
 
5. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, alelnöke illetményének 
és költségtérítésének megállapítására 
 
Dr. Gondos István 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszte-
letdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 18. § (2) bekezdése értelmében a közgyűlés elnöke, alel-
nöke a tisztségük ellátásával összefüggő költségeik megtérítését átalány formájában is kérhe-
tik.  
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Kérte az elnök urat és az alelnök urat, nyilatkozzanak arról, hogy a költségtérítést átalányban 
kérik-e megállapítani? 
 
Horváth László 
A költségtérítést átalányban kérte megállapítani. 
 
Szabó Róbert 
A költségtérítést átalányban kérte megállapítani. 
 
Dr. Gondos István 
Az írásban kiküldött előterjesztéshez a napirend előadójaként más szóbeli kiegészítése nem 
volt. Tájékoztatta a közgyűlést, hogy az előterjesztést az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság 
megvitatta és 5 igen szavazattal támogatta annak közgyűlés elé terjesztését.  
 
Horváth László 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal a következő határo-
zatot hozta: 
 
145/2010. (X. 29.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés 2010. október 15. napjával Horváth Lászlónak, a megyei közgyű-
lés elnökének illetményét 579.750 Ft/hó, költségátalányát 173.925 Ft/hó összegben állapítja 
meg. 
 
A Heves Megyei Közgyűlés 2010. október 29. napjával Szabó Róbertnek, a megyei közgyűlés 
foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökének illetményét 579.000 Ft/hó, költségátalányát 
115.800 Ft/hó összegben állapítja meg.  
 
      Felelős: Dr. Benkár József 
        Heves Megye Főjegyzője 
      Határidő: Azonnal 
 
Horváth László 
 
6. napirend 
Javaslat a Markhot Ferenc Kórház Kft. ügyvezetőjének, Felügyelő Bizottságának meg-
választására, a gazdasági társaság Alapító Okiratának és Javadalmazási Szabályzatának 
módosítására 
 
Előterjesztőként az írásban kiküldött szóbeli kiegészítést tett. Javasolta, hogy a Heves Megyei 
Önkormányzat, mint a Markhot Ferenc Kórház Kft. tagja, döntsön új ügyvezető és Felügyelő 
Bizottság kijelöléséről, a következők szerint: 
 
2010. október 31. napjától 2014. október 31. napjáig tartó időre Dr. Fűtő László kapjon meg-
bízást a Markhot Ferenc Kórház Kft. ügyvezető teendőinek ellátására. Díjazása 1.200 000 
Ft/hó összegben kerüljön megállapításra.  
 
A megyei közgyűlés 2010. október 31. napjától 2014. október 31. napjáig tartó időre az alábbi 
személyi összetételű Felügyelő Bizottságot válassza meg: 
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Deé András, Sveiczer Sándor Péter és Dr. Harcsa Eleonóra, aki az Üzemi Tanács által jelölt 
munkavállalói képviselő. Javasolta, hogy a Felügyelő Bizottság elnökének 70.000 Ft/hó, tag-
jainak 65.000 Ft/hó díjazást állapítson meg a közgyűlés.   
 
Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 38. § (1) 
bekezdése értelmében, ha a kft. teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszá-
ma éves átlagban a 200 főt meghaladja, a munkavállalók jogosultak a kft. működésének el-
lenőrzésében részt venni. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság tagjainak 1/3-a a munkavál-
lalók képviselőiből áll. A 39. § (2) bekezdése kötelező erővel előírja az alapító tagi jogkörben 
eljáró megyei közgyűlésnek, hogy az Üzemi Tanács által jelölt személyt köteles a Felügyelő 
Bizottság tagjává megválasztani. 
 
Kérte a jelölteket, hogy nyilatkozzanak a jelölés elfogadásáról és arról, hogy a napirend nyil-
vános tárgyalásához hozzájárulnak-e. 
 
Dr. Fűtő László 
A jelölést elfogadta, a napirend nyilvános tárgyalásához hozzájárult.  
 
Dr. Harcsa Eleonóra 
A jelölést elfogadta, a napirend nyilvános tárgyalásához hozzájárult.  
 
Deé András 
A jelölést elfogadta, a napirend nyilvános tárgyalásához hozzájárult.  
 
Sveiczer Sándor Péter 
A jelölést elfogadta, a napirend nyilvános tárgyalásához hozzájárult. 
 
Horváth László 
Az előterjesztést az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság megtárgyalta, kérte Dr. Gondos István 
urat, ismertesse a bizottság döntését. 
 
Dr. Gondos István 
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság az előterjesztést a bizottság által megfogalmazott módo-
sító indítvánnyal együtt 5 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. Az 
Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság az előterjesztés 2. számú mellékletét képező egységes szer-
kezetbe foglalt Alapító Okirat 13.2. pontjának módosítását javasolta abban a tekintetben, hogy 
a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása ne 2010. október 31. napjáig tartóként, hanem a 
közgyűlés által most meghatározásra kerülő határnapig terjedően legyen megállapítva. Ezzel a 
módosítással összefüggésben az Alapító Okirat végén található ügyvédi záradék utolsó mon-
data is egészüljön ki a 13.2. pontra utalással. 
 
Horváth László 
Kérte, a határozati javaslatról egyben szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen, 
1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
146/2010. (X. 29.) közgyűlési határozat 

1. A Heves Megyei Közgyűlés, mint a Markhot Ferenc Kórház Kft. tagja Dr. Fűtő Lász-
lót kijelöli a gazdasági társaság ügyvezetőjévé, 2010. október 31. napjától 2014. októ-
ber 31. napjáig tartó határozott időre. Díjazását 1.200.000 Ft/hó összegben állapítja 
meg.  
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2. A Heves Megyei Közgyűlés, mint a Markhot Ferenc Kórház Kft. tagja 2010. október 

31. napjától 2014. október 31. napjáig tartó határozott időre kijelöli Deé Andrást, 
Sveiczer Sándor Pétert és Dr. Harcsa Eleonórát a gazdasági társaság Felügyelő Bizott-
ságának tagjává. A Felügyelő Bizottság elnökének 70.000 Ft/hó, tagjainak 65.000 
Ft/hó díjazást állapít meg.  

 
Felelős: Horváth László 

   Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: Azonnal 

 
3. A Heves Megyei Közgyűlés, mint a Markhot Ferenc Kórház Kft. tagja úgy dönt, hogy 

az 1. sz. melléklet szerinti szöveggel módosítja a gazdasági társaság Alapító Okiratát.  
 

4. A Heves Megyei Közgyűlés, mint a Markhot Ferenc Kórház Kft. tagja úgy dönt, hogy 
a 3. sz. melléklet szerinti szöveggel elfogadja a gazdasági társaság Javadalmazási Sza-
bályzatát.  

 
Felelős: Horváth László 

   Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
   Dr. Fűtő László 
   Markhot Ferenc Kórház Kft. ügyvezetője 

Határidő: Azonnal 
 

Horváth László 
A megválasztottaknak gratulált, munkájukhoz kitartást, jó egészséget kívánt. 
 
Habis László 
Gratulált a döntéshez. Elmondta, hogy az előző választási időszakban többször részt vett 
olyan vitákon, mely a kórház sorsáról szólt. Sajnálatos, hogy minden kérés, érv és javaslat 
ellenére egy felelőtlen döntés született a funkcionális privatizációról. Ennek következménye-
ként óriási szakmai, gazdasági és emberi erőforrás-veszteség érte a kórházat és a térséget. Az 
intézmény átvilágítását követően remélhetőleg egy világos helyzetértékelésre kerül sor. Ebben 
Eger város egyrészt érdekelt az egészségügyi ellátás stabilizálásának, színvonalának növelése 
okán, másrészt az új Széchenyi tervben a városi vállalkozások komoly terveket forgatnak a 
fejükben az egészségipar fejlesztése tekintetében, illetve a gyógy és rekreációs idegenforga-
lom tekintetében. Fontos és nélkülözhetetlen, hogy a kórház ezekhez kapcsolódhasson. A 
megválasztott megyei-városi egyeztető bizottságra fontos feladat hárul a kórházat és más in-
tézményt illető együttműködés tekintetében egyaránt. A jövőben azon igyekszik, hogy a me-
gye és a város között konstruktív együttműködés alakuljon ki. Remélhetőleg a kormány szim-
pátiáját, szakmai és egyéb támogatását is élvezik majd a törekvések. A megválasztott igazgató 
úrnak sok erőt kívánt, valamint biztosította az egri közgyűlés maximális együttműködéséről.  
 
Horváth László 
Kiemelte, hogy az együttműködés hatékonyságát először helyben kell bizonyítani. Az elszánt-
ságban és a hozzáállásban nincs hiány.  
 
7. napirend 
Javaslat egészségügyi szakértő-tanácsadó felkérésére a Markhot Ferenc Kórház Kft. 
működésének átvilágításához 



 50

 
 
Dr. Gondos István 
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság 5 igen szavazattal támogatta az előterjesztés közgyűlési 
tárgyalását.  
 
Horváth László 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal a következő határo-
zatot hozta: 
 
147/2010. (X. 29.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a Markhot Ferenc Kórház Kft. pénz-
ügy-gazdasági és szakmai tevékenységének pontos helyzetfeltárása érdekében külső egész-
ségügyi szakértő-tanácsadót kérjen föl.  
 
A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Tanácsadói Szerződés aláírására. 
 

Felelős: Horváth László 
    Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Határidő: Azonnal 
 
Horváth László 
 
8. napirend 
Javaslat a Markhot Ferenc Kórház Kft. járóbeteg-szakellátási kapacitásának módosítá-
sára 
 
A közgyűlés tagjai részére kiosztásra került az előterjesztés pontosított szövege. Kérte képvi-
selőtársait, hogy a napirend tárgyalása során a kiosztott előterjesztéssel dolgozzanak. Előter-
jesztőként további szóbeli kiegészítést nem tett.   
 
Dr. Gondos István 
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság 5 igen szavazattal az előterjesztést közgyűlési tárgyalás-
ra alkalmasnak találta.   
 
Horváth László 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal a következő határo-
zatot hozta: 
 
148/2010. (X. 29.) közgyűlési határozat 
1. A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat és a Markhot Ferenc Kórház 

Kft. között 2009. augusztus 28-án létrejött Vagyonkezelői-, használati és hasznosítási szer-
ződés, egészségügyi ellátási szerződés IV. 4. pontja alapján jóváhagyja a Markhot Ferenc 
Kórház-Rendelőintézet szolgáltatási köre Fül-orr-gége szakorvosi óraszámának 15 órával 
való csökkentését azzal, hogy az óraszámcsökkentést a Szülészet-Nőgyógyászati óraszám 
10 órával történő növelésére és a Nephrológiai óraszám 5 órával való növelésére kell fel-
használni.  

2. A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat és a Markhot Ferenc Kórház 
Kft. között 2009. augusztus 28-án létrejött Vagyonkezelői-, használati és hasznosítási szer-
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ződés, egészségügyi ellátási szerződés IV. 4. pontja alapján egyetért a Markhot Ferenc 
Kórház Kft. szakorvosi óraszám változásával, az alábbiak szerint:  

Szakma Belső 
átcsoportosítással 

Szak-
orvosi 

óraszám 

Nem szak-
orvosi 

óraszám 

Jelenlegi 
óraszám 

Módosult óra-
szám 

Fül-Orr-Gége -15     79 64 

Szülészet-
Nőgyógyászat 10     132 142 

Nephrológia 5     25 30 

Rtg.Diagnosztika   25   90 115 

UH   10   60 70 

Paramedicina     13 15 28 

Endokrinológia + 
Diabetológia 

A jelenlegi 75 óra 
elosztása módosul: 
35 óráról +5 óra - 

tehát 40 óra Diabe-
tes és 40 óráról-5 
óra tehát 35 óra 
Endokrinológia 

  75 75 

Fizioterápia     20 40 60 

  
 

Felelős:  Dr. Fűtő László 
   Markhot Ferenc Kórház Kft. ügyvezetője 

Határidő: Azonnal 
 
Horváth László 

  
9. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására 
 
Dr. Gondos István 
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesz-
tést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.  A bizottság szavazás során kisebbségben ma-
radt tagja kérte kisebbségi álláspontjának közgyűlési ismertetését. A bizottság ülésén módosí-
tó indítvány hangzott el abban a tekintetben, hogy a közbeszerzési döntéseket előkészítő bi-
zottság munkájában maradjon meg a politikai kontroll, mégpedig oly módon, hogy az Ügy-
rendi és Kisebbségi Bizottság elnöke, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke is 
váljon a Közbeszerzési Bizottság tagjává. Ezt a módosító javaslatot az Ügyrendi és Kisebbsé-
gi Bizottság 1 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett nem támogatta.  
 
Dr. Nagy Imre  



 52

A közbeszerzésnél fontos dolog, hogy egy előkészítő bizottság működjön. Ennek a bizottság-
nak a tevékenysége ad lehetőséget arra, hogy a közgyűlés kisebbségben lévő frakciói is lát-
hassák, milyen közbeszerzési előkészítések folynak. A demokratikus kontroll fontos szerepet 
játszik abban, hogy a közbeszerzések átláthatóak legyenek. Az átláthatóságot az szolgálja, ha 
az előkészítő bizottságban a közgyűlés egyéb tagjai is részt vehetnek.  
 
Horváth László 
Ez a fajta felállás a szakmai kontrollt erősíti. Ha az elmúlt időszakban általában voltak prob-
lémák a közbeszerzést illetően, akkor az merült fel, hogy a szakmai kontroll nem volt elég 
erős. A közgyűlés tagjai a döntéselőkészítés folyamatára vonatkozó minden információt meg-
kaphatnak.  
 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 8 igen, 1 nem szavazattal és 5 tartózko-
dás mellett a következő határozatot hozta: 
 
149/2010. (X. 29.) közgyűlési  határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát (to-
vábbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Szabályzat 4.4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„4.4. Az egyes lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban a döntés előkészítő feladatok ellátá-
sára eseti jelleggel Bírálóbizottság (Bizottság) alakul. A Bizottság legalább 3 tagból áll. A 
Bizottság tagjait az adott közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően Heves Megye Fő-
jegyzője jelöli ki. A tagokat úgy kell megbízni, hogy az adott közbeszerzéssel kapcsolatban a 
Bizottságban biztosított legyen a közbeszerzés tárgya szerinti, a közbeszerzési, a jogi és a 
pénzügyi szakértelem.” 
 
A Szabályzat 4.9. pontja, valamint az 5.1. és 5.3.1. pontjának azon szövegrésze, amely a He-
ves Megyei Közgyűlés Elnöke által a bizottság tagjainak átadott megbízólevélre vonatkozik, 
hatályát veszti. 
 

Felelős: Horváth László 
    Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Határidő: Azonnal 
 
Horváth László 
 
10. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat közgyűlése tagjainak munkájához szükséges 
technikai feltételek biztosítására 
 
Dr. Gondos István 
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság az előterjesztést, az általa megfogalmazott módosító 
indítvánnyal együtt, 5 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. A bizottsá-
gi ülésen módosító indítványként fogalmazódott meg, hogy a megyei önkormányzat a külső 
bizottsági tagok részére is biztosítson laptop számítógépet. A javaslatot a bizottság, figye-
lemmel arra, hogy nem áll rendelkezésre szükséges számban laptop számítógép, úgy fogadta 
el, hogy a hivatal törekedjen a külső bizottsági tagok laptoppal történő ellátására. Ez a hivatali 
feladat képezze a határozati javaslat 4. pontját. A határozati javaslat korábbi 4. és 5. pontjai-
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nak számozása módosuljon 5-re, illetőleg 6-ra. Előterjesztőként az Ügyrendi és Kisebbségi 
Bizottság módosító indítványát befogadta, kérte annak az írásbeli előterjesztéssel együtt törté-
nő tárgyalását.  
 
Szabó Gyula 
Tapasztalatai szerint a laptopok használata a közgyűlés munkáját nagymértékben segítette, 
egyben nem kellett papírral dolgozni. Az SZMSZ-ben az szerepel, hogy a képviselőknek írás-
ban kell időben megtenni a hozzászólását, mely történhet postai úton, személyesen, faxon 
történő elküldéssel. Javasolta, hogy megfelelő e-mail címek létrehozásával ezeket az írásban 
benyújtandó hozzászólásokat elektronikus úton is megtehessék a képviselők.  
 
Horváth László  
Egyetértett a javaslattal, az e-mailen történő benyújtás lehetőségét megteremti a hivatal.  
 
Dudás Róbert 
A laptop használata valóban elengedhetetlen. Az előző ciklus képviselői számára ez biztosí-
tott volt. Tudomása szerint több képviselő nem szolgáltatta vissza, illetve nem vásárolta meg 
maradványértéken a használatba adott laptopokat. A hangsúlyt a hatékonyságra és költségta-
karékosságra kell helyezni, és mivel a határidő lejárt, ezért ezen képviselők felé ki kellene 
számlázni a maradványértéket.  
 
Horváth László 
A bizottsági ülésen szóba került a kérdés. Az látható, hogy főként volt külső bizottsági tagok 
nem juttatták vissza a készülékeket. Részükre a hivatal újból felszólítást küld.  
 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal a következő határo-
zatot hozta: 
 
150/2010. (X. 29.) közgyűlési határozat  
1. A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy a Megyei Közgyűlés minden képviselője ré-

szére egy-egy, a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő laptop számítógépet ad 
használatba képviselői feladataik ellátásához. 

 
A Heves Megyei Közgyűlés engedélyezi képviselőinek a laptop számítógép 2014. év 
szeptember hónapjában történő megvásárlását a számviteli szabályok szerinti maradvány-
értéken.  
 
A Heves Megyei Közgyűlés azon képviselője, akinek a mandátuma a ciklus közben szűnik 
meg, a használatában lévő számítógépet a Heves Megyei Önkormányzat birtokába képvi-
selői mandátuma megszűnése napján köteles visszaszolgáltatni.  
 
A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét a laptop számítógép használati szerző-
dés aláírására.  
 

2. A Heves Megyei Közgyűlés elnökének tisztségéből eredő feladatai ellátásához egy, a He-
ves Megyei Önkormányzat tulajdonában álló mobiltelefon használatát biztosítja.  

 
A Heves Megyei Közgyűlés engedélyezi elnökének a mobiltelefon magáncélú használatát. 
A mobiltelefon magáncélú használatának költségét a mindenkor hatályos SZJA törvény 
szabályai szerint kell megfizetni.  
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A Heves Megyei Közgyűlés engedélyezi elnöke részére a mobiltelefon 2014. év szeptem-
ber hónapjában történő megvásárlását a készülék számviteli törvény szerinti maradványér-
tékén.  
 
      Felelős: Horváth László 
        Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Azonnal 
 

3. A Heves Megyei Közgyűlés alelnökének tisztségéből eredő feladatai ellátásához egy, a 
Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában álló mobiltelefon használatát biztosítja.  

 
A Heves Megyei Közgyűlés engedélyezi alelnökének a mobiltelefon magáncélú használa-
tát. A mobiltelefon magáncélú használatának költségét a mindenkor hatályos SZJA törvény 
szabályai szerint kell megfizetni.  
 
A Heves Megyei Közgyűlés engedélyezi alelnöke részére a mobiltelefon 2014. év szept-
ember hónapjában történő megvásárlását a készülék számviteli törvény szerinti marad-
ványértékén.  
 
     Felelős: Szabó Róbert 
       Heves Megyei Közgyűlés Alelnöke 
     Határidő: Azonnal 
 

4. Heves Megye Közgyűlés törekszik arra, hogy a külső bizottsági tagok részére egy-egy, a 
Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő laptop számítógépet adjon használatba a 
bizottsági feladataik ellátására.  
 

5. A Heves Megyei Közgyűlés elnöke részére tisztségéből eredő hivatali feladatainak ellátá-
sához a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő KPB-640 frsz.-ú Skoda SuperB 
típusú személygépkocsi kizárólagos használatát biztosítja.  

 
A Heves Megyei Közgyűlés engedélyezi elnökének a hivatalos célra történő használat so-
rán a személygépkocsi vezetését.  
 
A személygépkocsi használata során menetlevelet kell vezetni.  
 
      Felelős: Horváth László 
        Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Azonnal 
 

6. A Heves Megyei Közgyűlés alelnöke részére tisztségéből eredő hivatali feladatainak ellá-
tásához a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő KPB-639 frsz.-ú Skoda SuperB 
személygépkocsi kizárólagos használatát biztosítja.  

 
A Heves Megyei Közgyűlés engedélyezi alelnökének a hivatalos célra történő használat 
során a személygépkocsi vezetését.  
A személygépkocsi használata során menetlevelet kell vezetni.  
 
     Felelős: Szabó Róbert 
       Heves Megyei Közgyűlés Alelnöke 



 55

     Határidő: Azonnal 
Horváth László 

 
11. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi Ellenőrzési Tervére 
 
Dr. Gondos István 
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság 5 igen szavazattal támogatta az Ellenőrzési Terv köz-
gyűlés elé terjesztését.  
 
Szűcsné Major Ildikó 
Az előző évek ellenőrzési jelentéséből az olvasható, hogy több intézménynél jelentős hiá-
nyosságok tapasztalhatóak, illetve felmerült a hűtlen kezelés és sikkasztás gyanúja. Ajövőre 
nézve olyan intézményvezető ne folytathassa tovább a munkáját, aki a rábízott vagyonnal nem 
gazdálkodik megfelelően. Az ilyen esetekben szükség van büntetőeljárás kezdeményezésére.  
 
Horváth László 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal a következő határo-
zatot hozta: 
 
151/2010. (X. 29.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Heves Megyei Ön-
kormányzat és intézményei 2011. évi Ellenőrzési Tervét. 
 
       Felelős:  Dr. Benkár József 
         Heves Megye Főjegyzője 
       Határidő: 2010. december 31. 
 
Horváth László 
 
12. napirend 
Tájékoztató a „Szervezeti és Infrastrukturális megújulás - Markhot Ferenc Kórház„ 
című TIOP-2.2.4/09/1-2010-0027 azonosító számú pályázatról 
 
Dr. Nagy Imre 
Az előző közgyűlés idején megtörtént egy jelentős fejlesztés előkészítése és a kormány dön-
tött a pályázat támogatásáról. Habis László polgármester úr elmondta, hogy a kórház esetében 
a megyével harmonikus együttműködésre törekszik. Korábban Eger város mindig támogatta a 
kórház fejlesztését, általában úgy, hogy az önerőt 50% erejéig állta. Amikor a volt Egészség-
ügyi Szakiskola épületében a kórház belgyógyászati osztálya kialakításra került, Eger Megyei 
Jogú Város maximális jószándékkal a teljes épületegyüttest átadta a fejlesztéshez. Ebben az 
esetben több volt a biztosított önerő, mint 50%. Ebben az esetben az egyezség úgy szólt, hogy 
egy következő alkalommal, amikor Eger segít ebben a dologban, elszámolásra kerül az a kü-
lönbözet, ami az ingatlan értékét jelenti. Közben az volt hallható, hogy az az ingatlanegyüttes 
nem is volt sosem Eger Megyei Jogú Város tulajdonában. A főjegyző urat kérdezte, hogy tisz-
tázódott-e ez a kérdés? 
 
Dr. Benkár József 
A földhivatalhoz egy együttműködési megállapodás került benyújtásra. Az ingatlan a vagyon-
átadó bizottságok határozatai alapján került a megyei önkormányzat kizárólagos tulajdonába. 
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Eger úgy számolta be a 205 millió Ft-os értékű ingatlanértéket, hogy ennek a megállapodás-
nak nem volt alapja a megyei közgyűlés részéről, mert nem döntött arról a testület, hogy aján-
dékba adja Eger városnak. A dokumentumokból a folyamat végigkövethető. Az önrészbe tör-
ténő beszámítások ilyen szempontból megalapozatlanok. A folyamat nem zárult le, gyakorla-
tilag a felek ezt a tényt tudomásul vették. Levélben is fordult Eger Megyei Jogú Város jegyző-
jéhez, amiben ezt a tényt leírta, azonban arra a város részéről nem érkezett válasz.  
 
Dr. Nagy Imre 
Az ingatlan átkerült a kórház vagyonába, tehát megyei tulajdon vagy ez tisztázatlan? 
 
Dr. Benkár József 
Az ingatlan megyei önkormányzati tulajdon. Amikor a HospInvest működtette a kórházat, 
megkapta azt vagyonkezelésbe. Ebből lett kialakítva a beruházás során később a hármas bel-
gyógyászati osztály. Jelenleg az ingatlan a kórház kft. vagyonkezelésében van. 
 
Horváth László 
Az illetékes bizottságnak a kérdést át kell tekintenie, meg kell keresni a végleges lezárás lehe-
tőségét tartalmilag és formailag egyaránt.  
 
Kérte a tudomásulvételt. Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Horváth László 
 
13. napirend 
Tájékoztató az „Egri vár és erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztése” című 
ÉMOP-2.1.1/A-09-1f-2010-0002 azonosító számú pályázatról 
 
Dr. Benkár József 
Elmondta, hogy azért készült mindkét anyaggal kapcsolatban tájékoztató, hogy a két projekt 
leglényegesebb tartalmi elemei egy anyagban összefoglalásra kerüljenek, így a közgyűlés 
tagjai tájékozódhatnak mind a turisztikai, mind a vári programról. 1.7 milliárd Ft-os beruhá-
zásra kerülne sor, amihez az önrészt Eger Megyei Jogú Várossal 110-110 millió Ft értékben 
biztosítja a megyei önkormányzat. Az attrakció az, hogy 120 ezer látogatóval kell növelni a 
projektidőszak végére a vári látogatók számát. Ez azt jelenti, hogy rendezvények tömkelegét 
kell a várban megvalósítani, hogy a terv teljesíthető legyen. A megkötött megállapodás szerint 
a megyei önkormányzatnak kell biztosítania a látogatók számának emelését, mert Eger ebben 
a projektben nem támogatott partnerként, hanem együttműködőként vesz részt.  
 
Dr. Nagy Imre 
Örömteli esemény, hogy Heves megye központja, Eger, két kiemelt projektben is részesült. 
Az egyik a vár projektje 1.7 milliárd Ft értékben, a másik az Érseki Palota felújítása. Egy 
ilyen fejlesztésnek akkor van értelme, ha növekszik a látogatók száma. Amikor az első várfej-
lesztés évekkel ezelőtt elindult, Eger Megyei Jogú Városon kívül volt még két partner, aki 
részt vett a programban. Egyrészt a műemlékvédelmi hatóság, másrészt az akkori Magyar 
Államkincstár. Akkor sikerült az államot is bevonni a projektbe, ami az önerőben lényeges 
megtakarítást jelentett. Az elnök urat kérte, vizsgálja meg a lehetőségét annak, hogy ebben az 
esetben lehet-e állami támogatást nyerni a megvalósításhoz. 
 
Dr. Benkár József 
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A várral kapcsolatban elmondta, hogy a megyei önkormányzatnak eddig ingyenes használati 
joga volt. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel folyamatban van egy tárgyalás annak 
érdekében, hogy vagyonkezelési jogot szerezzen az önkormányzat díj ellenében. A szerződés 
kimunkálásra került és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. igazgatótanácsi jóváhagyása 
még hiányzik. Ha a szerződés aláírásra került volna augusztusban vagy szeptemberben 20 év 
időtartamra, akkor 2010-ben az induló összeg 2.300 000 Ft lett volna. A beruházás 1.7 milli-
árd Ft-os, ami kb. 20 évre nullázza le a megyei önkormányzat vagyonkezelői díjfizetési köte-
lezettségét. Ebben az esetben konstrukcióváltás következik be. Ez a beruházás ad lehetőséget 
arra, hogy a vagyonkezelői díj beszámításra kerüljön az 1.7 milliárd forintba, ami hozzávető-
legesen 20 évig biztosítja azt, hogy vagyonkezelő lesz az önkormányzat, de díjat nem fizet. A 
2004. évi VI. törvény nem ismeri az ingyenes vagyonkezelői jogot.  
 
Horváth László 
Az egyeztető bizottságnak, illetve a megyei fejlesztési bizottságnak is foglalkoznia kell a kór-
házat és a várat érintő üggyel. Amennyiben attrakciónövelés nem történik, a növekményt nem 
lehet elérni. Ebből a szempontból érdemes újból megnézni a pályázatot, hogy valóságosan 
történik-e olyan attrakciófejlesztés, amely biztonságosan megnövelheti a látogatók számát.  
 
Kérte a tudomásulvételt. Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Horváth László 
 
14. napirend 
Javaslat a sajátos nevelési igényű tanulók integrációját segítő TÁMOP-3.4.2 pályázathoz 
kapcsolódó módosított konzorciumi megállapodás jóváhagyására  
 
Dr. Gondos István 
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság 5 igen szavazattal az előterjesztést közgyűlési tárgyalás-
ra alkalmasnak találta.  
 
Horváth László 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal a következő határo-
zatot hozta: 
 
152/2010. (X. 29.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a melléklet szerinti módosított 
konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására, valamint a pályázati kiírás szerinti nyi-
latkozatok megtételére. 
 

Felelős: Horváth László 
        Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

      Határidő: Azonnal 
 
Horváth László 
 
15. napirend 
Javaslat a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium közös fenntartásáról szóló 
Társulási Megállapodás módosítására 
 
Horváth László 
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Javasolta, hogy a Társulási Tanácsban a Heves Megyei Önkormányzatot Tóth Csaba, Oroján 
Sándor és Szűcsné Major Ildikó képviseljék.  
 
Dr. Gondos István 
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta a sürgős-
ségi indítvány közgyűlés elé terjesztését. Kisebbségi véleményként elhangzott, hogy célszerű 
lenne több személyi kérdésről egyidejűleg dönteni, mert Gyöngyösön is vannak ilyen intéz-
ményei az önkormányzatnak. Ott is felmerülhet hasonló döntés igénye. A személyi kérdéseket 
összefoglaltan, a novemberben tartandó közgyűlésen lehetne megtárgyalni. A bizottság ezt a 
javaslatot nem támogatta.  
 
Horváth László 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mel-
lett a következő határozatot hozta: 
 
153/2010. (X. 29.) közgyűlési határozat 

1. Heves Megye Közgyűlése, a közgyűlés tagjai közül megválasztotta a Heves Megyei 
Közgyűlés és a Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testületével közös fenntartá-
sában működtetett Hatvan, Vécsey u. 2. székhelyű Hatvani Középiskola, Szakiskola és 
Kollégium Társulási Tanácsának három tagját. 

 
1. Oroján Sándor önkormányzati képviselő 
2. Tóth Csaba önkormányzati képviselő 
3. Szűcsné Major Ildikó önkormányzati képviselő 

 
2. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazta elnökét a Társulási megállapodás aláírásá-

ra. 
 

3. A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Közgyűlés és Hatvan Város Önkor-
mányzata képviselő-testülete között létrejött Társulási megállapodás 9.1.1. pontja 
alapján úgy dönt, hogy a 17 többletóraszám biztosításához szükséges fedezet 50%-
ának megfelelő 798.830 Ft-os összeget, a 2011. évben a Heves Megyei Önkormányzat 
költségvetésében biztosítja. 

 
Felelős: Horváth László 

        Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Értelem szerint 
 
Horváth László 
Több hozzászólás nem volt, az ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 
 

     Horváth László           Dr. Benkár József 
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke     Heves Megye Főjegyzője 
 
 
 


