
 
Jegyzőkönyv 

 
 

Készült: 2011. október 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről 
 
Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme 
  Eger, Kossuth Lajos utca 9. 
 
Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr. Gondos István, Dudás Róbert, Fekete 

László, Jáger József, Dr. Nagy Imre, Oroján Sándor, Dr. Ördög István, 
Sveiczer Sándor Péter, Szabó Gyula, Szabó Róbert, Szűcsné Major Ildikó, 
Tóth Csaba közgyűlési tagok, Dr. Barta Viktor főjegyző, Dr. Kovács Csaba al-
jegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak 

 
Szabó Róbert 
Köszöntötte a közgyűlés tagjait és a meghívottakat. A „Heves Megyéért” kitüntető díj átadása 
után kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. Megállapította, hogy a megyei közgyűlés 15 
tagja közül 12 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Az SZMSZ 24. § (3) bekezdése szerinti határidőben két sürgősségi indítvány került benyújtás-
ra: Sürgősségi indítvány a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi 
XXV. törvény 22. § (1) bekezdésében foglalt határidő meghosszabbításának bírósági kérel-
mezése tárgyában, illetve Javaslat a Hatvan-TISZK Kft. társasági szerződésének módosítására 
címmel. A sürgősségi indítványok napirendre tűzéséről a közgyűlésnek vita nélkül egyszerű 
többséggel kell határoznia a napirend elfogadásakor. Az SZMSZ 24. § (3) bekezdése értelmé-
ben a közgyűlés a sürgősségi indítványokat a meghívóban közölt napirendek után tárgyalja 
meg. Az SZMSZ 24. § (2) bekezdése lehetőséget biztosít bármelyik közgyűlési tagnak arra, 
hogy a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjére módosító javaslatot tegyen. A javaslatot 
röviden indokolni kell. Az indítvány elfogadásáról a közgyűlés vita nélkül dönt. Az SZMSZ 
hivatkozott 24. § (2) bekezdése alapján javasolta, hogy a közgyűlés a sürgősségi indítványo-
kat ne a meghívó szerinti napirendet követően tárgyalja meg, hanem 5. és 6. napirendként, 
egyúttal a meghívó szerinti 5-13. napirendek számozása 7-15. napirendre módosuljon.  
 
A napirendek sorrendjének módosítására tett javaslatát azzal indokolta, hogy a 2., 3. és 4. na-
pirendet, továbbá az 5. és 6. napirendnek felvenni javasolt sürgősségi indítványokat tárgyalta 
az Adósságrendezési Bizottság. A pénzügyi gondnoknak, Sámoly György úrnak más hivata-
los elfoglaltsága miatt csak a közgyűlés első részében van lehetősége jelen lenni, ezért célsze-
rű azokat a napirendeket egy csoportban beterjeszteni, amelyek a pénzügyi gondnok és az 
Adósságrendezési Bizottság feladatkörét is érintik.  
 
A terembe időközben megérkezett Dudás Róbert és Bolyki András. 
 
Feltette szavazásra, hogy a közgyűlés a meghívó szerinti napirendet az előzőekben előterjesz-
tett módosított sorrendben két sürgősségi indítvánnyal kiegészítve tárgyalja meg. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett (1 nem 
szavazott) a napirendet a szóbeli módosításnak megfelelően az alábbiak szerint elfogadta: 
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NAPIREND ELŐTT 
Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 23. §) 
 
 

NAPIREND 
 

I.  Előterjesztések 
 

1. Elnöki jelentés 
 

Előadó: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

 
2. Javaslat a Gyöngyös-TISZK Kft. további működtetésével kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 

 
3. Javaslat a Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány megszüntetésére  
 

Előadó: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
 
4. Javaslat a Markhot Ferenc Kórház Kft. „ÉMOP-4.1.2/A-11. számú Rehabilitációs 

szolgáltatások fejlesztése” című pályázatát érintő 158/2011. (VI. 24.) számú HMÖ 
határozat módosítására 

 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

5. Sürgősségi indítvány a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. 
évi XXV. törvény 22. § (1) bekezdésében foglalt határidő meghosszabbításának bírósági 
kérelmezése tárgyában 
 
Előadó:  Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

6. Sürgősségi indítvány a Hatvan-TISZK Kft. társasági szerződésének módosítására 
 

 Előadó: Szabó Róbert 
    Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
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7. Javaslat Heves Megye Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és 
Fejlesztési Terv módosítására 
 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

 
8. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal és intézményei 2012. évi Ellenőrzési 

Tervére 
 

Előadó: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 
9. Ellenőrzési jelentés a Heves Megyei Múzeumi Szervezet intézményi 

rendszerellenőrzéséről  
 

Előadó: Dr. Nagy Imre 
  Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság Elnöke 
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

 
10. Ellenőrzési jelentés a Heves Megyei Levéltár intézményi rendszerellenőrzéséről  
 

Előadó: Dr. Nagy Imre 
  Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság Elnöke 
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

 
11. Javaslat finanszírozási megállapodás megkötésére Hatvan Város Önkormányzatával 
 

Előadó: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 
12. Javaslat a Heves Megyei Múzeumi Szervezet igazgatói pályázat elbírálására 
 

Előadó: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 
II.  Tájékoztatók 
 
13. Tájékoztató Heves megye gazdasági helyzetéről 
 

Előadó: Dr. Bánhidy Péter 
  Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke 

 

TUDOMÁSULVÉTEL 
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14. Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről 
 

Előadó: Fenyves Péter 
  Heves Megyei Kormányhivatal 
  Munkaügyi Központ Szakigazgatási Szervének Vezetője 

TUDOMÁSULVÉTEL 
 
15. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 
 Előadó: Oroján Sándor 
   Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága Elnöke 
   Tóth Csaba 
   Humán Erőforrás Bizottság Elnöke 
 TUDOMÁSULVÉTEL 
 
III.  Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §) 
 
IV.  Kérdések (SZMSZ 40. §) 
 
V. Bejelentések (SZMSZ 41. §) 

 
Szabó Róbert 
A közgyűlés és a megyei rendőr-főkapitányság között kialakított gyakorlatnak megfelelően a 
képviselőknek lehetőségük van közvetlenül kérdést intézni a főkapitányság képviselőjéhez. 
Köszöntötte Kovács Miklós ezredes urat, rendészeti igazgatót. 
 
Szabó Gyula 
Beszélt arról, hogy egy Budapesten élő hölgy kereste meg telefonon, aki elmondta, hogy 
Átányban vett egy házat, ahol a hétvégéket tölti. Sajnálatos, hogy hét közben károkozás, ron-
gálás történik a házán vagy annak környékén.  Több alkalommal tett feljelentést, járt a pol-
gármesternél is. A panasza jogosságát elismerik, megtörténik a jegyzőkönyvezés a rendőrség 
részéről, de hamarosan kap egy megszüntető határozatot, az eljárást ismeretlen tettes hiányá-
ban megszüntetik. A településen sok olyan idős ember él életvitelszerűen, akik ezeket a törté-
néseket nap mint nap átélik. A gond az lehet, hogy az elkövetők fiatalkorúak. Általában nem 
anyagi javak megszerzése a cél, hanem a rongálás. A hölgy kérte, hogy az adatai ne legyenek 
nyilvánosak, mert fél a következményektől. Megkérdezte a rendészeti igazgató urat, hogy tud-
e valami biztatót mondani a hölgynek, lehet-e azt mondani, hogy fokozódik a rendőri jelenlét, 
a kisebb ügyekben is sikeres nyomozást folytatnak? Szerinte a legnagyobb elrettentés az, ha 
azt lehet mondani mindenkinek, hogy aki bűnt követ el, azt megfogják.  
 
Dudás Róbert 
Emlékeztetett arra, hogy Tarnaboddal kapcsolatban évek óta zajlanak vizsgálatok. A főkapi-
tány úrral egyeztetett már a kérdésről. Az eltelt időszakban a térség országgyűlési képviselője 
feljelentést tett a tarnabodi polgármester ellen. Kérte az ezredes urat, tájékoztassa az ügy ki-
meneteléről. 
 
Kovács Miklós 
Szabó Gyula urat tájékoztatta arról, hogy a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt fi-
gyelemmel kezeli a dél-hevesi térség problémáit. Az elmúlt hónapokban a rendőr-
főkapitányság 97 fős létszámfejlesztést kapott. Az oktatásukat követően teljes értékű rendőr-
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ként rövid időn belül szolgálatba állnak. Ezen felül kidolgozásra került egy intézkedési terv, 
mely szorosan kapcsolódott az országos rendőrfőkapitány által kiadott intézkedési tervhez. 
Ennek egyik fő célja a kiemelt és fokozottan veszélyeztetett kistérségekben a rendőri tevé-
kenységnek a magasabb szintre helyezése. Országosan is egyedülálló módon kidolgozásra 
került egy olyan protokoll, amelyben a készenléti rendőrség a Heves Megyei Rendőr-
főkapitányság szakmai irányítása mellett az adott bűnügyi és rendészeti instrukciók alapján 
egy önálló feladatvégrehajtást végez önálló útiránytervek alapján. Kiemelten gyalogos szolgá-
latot teljesítenek ezek a rendőrök mind Átány, mind a dél-hevesi térség többi problémás tele-
pülésén is. Ennek a megnövekedett közterületi jelenlétnek pozitív hatással kell lennie. Hang-
súlyozta, hogy a vázolt és a rendőrség előtt is ismert problémák csak részben orvosolhatók 
rendészeti eszközökkel. A térség társadalmi problémáit a képviselő-testülettel közösen 
együttműködve lehet megoldani.  A büntetőjogi felelősségen túl a rendőrség a jogszabály- 
módosítás adta lehetőségekkel élve kihasználja a tulajdon elleni szabálysértések szankcionálá-
sát is. Heves megye minden kapitánysága bíróság elé állítja és szabálysértési őrizetbe veszi 
azokat az elkövetőket, akik ellen jogszabályi felhatalmazás van. Sajnálatos módon a gyer-
mekkorú személyek által elkövetett jogsértések jelen pillanatban nem szankcionálhatók, ezért 
a rendőrség a gyermekvédelmi intézmények felé megteszi a szükséges lépéseket. Dudás kép-
viselő úrnak elmondta, hogy az általa említett eljárás folyamatban van. Elfogultság miatt kizá-
rási indítványt terjesztett elő a hevesi rendőrkapitányság, ezért pillanatnyilag az eljárás a  
gyöngyösi rendőrkapitányságnál zajlik. Ha a nyomozás más ügyszakba kerül, arról a rendőr-
ség tájékoztatást ad.  
 
Szabó Róbert 
 
1. napirend 
Elnöki jelentés 
 
Az elnöki jelentésben a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról ad jelentést, 
továbbá tájékoztatja a közgyűlést a júniusi ülés óta tett fontosabb elnöki intézkedéseiről és az 
átruházott elnöki hatáskörben hozott döntésekről. Kiegészítésképp tájékoztatta a közgyűlést 
arról, hogy az országgyűlés előtt van egy törvényjavaslat, mely a megyei önkormányzatok és 
a kormány közötti átadás-átvételi feladatokat és teendőket szabályozza. A törvényhez egy 
módosító javaslat lett beterjesztve, ami arról szól, hogy a megyei önkormányzatoknál folya-
matban lévő adósságrendezési eljárás a törvény hatályba lépésével egyidejűleg a törvény ere-
jénél fogva megszűnik, valamint 2011. december 31-ig nem is lehet ilyen eljárást kezdemé-
nyezni. Ha ez az országgyűlés által elfogadásra kerül, akkor a törvény életbe lépésével egy-
idejűleg megszűnik a Heves Megyei Önkormányzatnál az adósságrendezési eljárás.  
 
Szabó Gyula 
Az elnöki jelentésben három olyan megbeszélés szerepel, ami az előbb említett kérdéskörrel 
foglalkozik. Az egyik a Közigazgatási Minisztériumban a feladatkör-változás témában folyta-
tott tárgyalás, majd érintőlegesen kapcsolódik ehhez a területfejlesztés aktuális kérdéseiről 
folytatott megbeszélés Birinyi igazgató asszonnyal, illetve az egészségügyben az intézmények 
átadásával kapcsolatos feladatokról. Célszerű lenne ezekről több információt adni a testület-
nek, ezért azt javasolta, hogy az elnök úr írásban részletesebben tájékoztassa a képviselőket.  
 
Szabó Róbert 
A jövőben írásos tájékoztatást ad ezekről a megbeszélésekről, ugyanis folyamatban vannak 
egyeztetések a kormánnyal és a kormánymegbízottakkal, működik az átadás-átvételi bizottság 
a Heves Megyei Kormányhivatal és a Heves Megyei Önkormányzat között, valamint létrejön 
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egy GYEMSZI-nek nevezett szerv, amely az egészségügyi intézményeket fogja átvenni a 
jövőben.  
 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mel-
lett következő határozatot hozta: 
 
195/2011. (X. 28.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja, a Heves 
Megyei Közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott 55 db személyi térítési díjat 
megállapító határozatot és a fontosabb elnöki feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
       Felelős: Szabó Róbert 
         Heves Megyei Közgyűlés Elnöke  
       Határidő: Azonnal 
 
Szabó Róbert 
 
2. napirend 
Javaslat a Gyöngyös-TISZK Kft. további működtetésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
 
Az előterjesztést a meghívó postázását követően e-mail-ben kapták meg a közgyűlés tagjai. A 
megyei közgyűlés 180/2011. (IX. 30.) számú határozatával hozzájárult az Egri Főegyházme-
gyével történő megállapodás megkötéséhez. A közgyűlés döntését követően az Egri Főegy-
házmegye részéről módosítási indítvánnyal éltek. A módosítás a megállapodás 7. pontjára 
vonatkozik, amelyben az Egri Főegyházmegye a Gyöngyös-TISZK által kezelt TÁMOP-
2.2.3-09/1-2009-0002. jelű pályázattal kapcsolatos felelősségi viszonyok pontosítását kérte. A 
javaslat lényege, hogy az Egri Főegyházmegye és a megyei önkormányzat kötelezettséget 
vállal arra, hogy a támogatási szerződés megvalósítása során együttműködnek. Az indikáto-
rok, vagy a vállalt eredmények teljesítésének elmaradása esetén az Egri Főegyházmegyét fele-
lősség nem fogja terhelni, míg a megyei önkormányzat felelősségét a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény állapítja meg akként, hogy a társaság kötelezettségeiért a tag – a 
már rendelkezésre bocsájtott törzsbetét szolgáltatásán túlmenően – nem felel. A megállapodás 
6. pontjában foglaltak alapján a megyei önkormányzat köteles a kft. felügyelő bizottságának 
megválasztásánál és visszahívásánál 1 fő esetében az Egri Főegyházmegye előzetes javaslatát 
beszerezni és az általa javasolt tag megválasztásához, illetőleg visszahívásához a taggyűlésen 
igen szavazatot adni. A tagok a 2011. október 25. napján megtartott egyeztetés alkalmával 
úgy döntöttek, hogy a megyei közgyűlés utólagos jóváhagyása esetén a kft. társasági szerző-
dését úgy módosítják, hogy a felügyelő bizottság létszámát az eddigi 3 főről 6-ra emelik, ezál-
tal a tulajdonosok mindegyike 2-2 személyt delegálhat a felügyelő bizottságba. A módosítás 
lehetőséget ad arra, hogy a megyei önkormányzatot eddig is képviselő Dr. Ördög István mel-
lett az Egri Főegyházmegye képviselője is a felügyelő bizottság tagjává választható legyen. 
 
Az előterjesztést szeptember 29-i ülésén tárgyalta az Adósságrendezési Bizottság és 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a határozati javaslat közgyűlési 
elfogadását. A javaslat időközbeni módosulásairól az Adósságrendezési Bizottság október 26-
i ülésén tájékoztatást kapott. Az előterjesztést a Humán Erőforrás Bizottság és az Ügyrendi és 
Kisebbségi Bizottság együttes ülésén tárgyalta. 
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Tóth Csaba 
A Humán Erőforrás Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatta.  
 
Sveiczer Sándor Péter 
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatta. 
 
Szabó Róbert 
Az SZMSZ 37. § g) pontja alapján az előterjesztésről a megyei közgyűlésnek minősített több-
séggel kell döntenie.  
 
Szabó Gyula 
A bizottsági ülésen a tagok egyetértettek vele abban, hogy kicsit sántít a TISZK működése 
abban a tekintetben, hogy a tulajdonosok között soha nem kerül megemlítésre Gyöngyös Vá-
ros Önkormányzata, miközben a TISZK-ben lévő intézmények vagyonának tulajdonosaként a 
helyi önkormányzat jelen van. Javasolta, az elnök úr vegye fel a kapcsolatot a polgármester 
úrral és egyeztessenek arról, hogy egy következő szabálymódosítás alkalmával Gyöngyös 
várost célszerű lenne „behúzni” a tulajdonosok közé.  
 
Szabó Róbert 
Telefonon egyeztetett a témával kapcsolatban október 27-én a polgármester úrral, aki jelezte 
Gyöngyös ilyen irányú igényét. Logikus és örvendetes lenne a város részvétele, a probléma 
az, hogy pillanatnyilag nem tulajdonos semmilyen arányban a kft.-ben. Remélhetőleg lehet 
olyan formát találni, ami mindkét testület számára elfogadható. 
 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
196/2011. (X. 28.) közgyűlési határozat 
1. A Heves Megyei Közgyűlés a  közgyűlés 180/2011. (IX. 30.) sz. határozatával elfogadott 

az Egri Főegyházmegyével (3300 Eger, Széchenyi út 1.) megkötésre kerülő Megállapodás 
7. pontját a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerint módosítja és felhatalmazza a köz-
gyűlés elnökét a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Megállapodás aláírására. 

 
2. A Heves Megyei Közgyűlés, úgy dönt, hogy támogatja a Vak Bottyán János Műszaki és 

Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiuma fenntartói jogainak az Egri Főegyházmegye 
részére történt átadásával kapcsolatosan a Gyöngyös-TISZK Kft. Felügyelő Bizottsága lét-
számának 6 főre, a tulajdonostársak által delegálható személyek számának pedig 2 főre tör-
ténő módosítását. 

 
3. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Közgyűlés Elnökét arra, hogy 

az Egri Főegyházmegyével megkötésre kerülő Megállapodást aláírja. 
 
       Felelős: Szabó Róbert 
         Heves Megyei Közgyűlés Elnöke  
      Határidő: Értelem szerint 
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Szabó Róbert 
 
3. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány megszüntetésére  
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 119. § (1) bekezdése alapján a Heves Me-
gyei Önkormányzat és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 3-3 millió forintos hozzájá-
rulással hozta létre a közoktatási közalapítványt. Az alapítvány céljainak megvalósításához 
évente a költségvetési törvényben meghatározott mértékű hozzájárulást kapott, továbbá ön-
kormányzati támogatásokból rendelkezett pénzügyi forrással. A közoktatási közalapítvány 
2007-től rohamosan csökkenő állami támogatásban részesült és 2010-től már egyáltalán nem 
kapott az állami költségvetésből normatív támogatást. Az alapítványi célok megvalósításához 
szükséges pénzügyi források hiányára hivatkozással az alapítvány kuratóriumának elnöke 
kezdeményezte az alapítóknál az alapítvány megszüntetését. Az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. 
törvény 1. §-a lehetőséget biztosít a közalapítvány megszüntetésére azzal, hogy az alapítók 
kötelesek a megszűnt közalapítvány vagyonát a megszüntetett alapítvány céljához hasonló 
célra fordítani. Az előterjesztés mindezek alapján kezdeményezi a közalapítvány megszünte-
tését, a hozzávetőlegesen 10,9 millió forintos alapítványi vagyon két alapító között egyenlő 
részben történő megosztását és a megyei önkormányzatot illető vagyonrész alapítvány céljai-
hoz hasonló célra történő fordítását, nevezetesen a megyei önkormányzati közoktatási intéz-
mények nevelési-oktatási feladatainak segítését. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóval 
kiküldött előterjesztés helyett a közgyűlés megkezdése előtt kiosztott javaslatot vitassák meg.  
 
Előterjesztőként az eredeti javaslatot annyiban módosította, hogy az előterjesztésben pontosí-
tásra került a bírósági beadvány megnevezése, amely helyesen nem „kereset” hanem „kére-
lem”, a határozati javaslat 1. pontjában a közalapítvány megszüntetése a 2006. évi LXV. tör-
vény 1. § (4) bekezdése alapján is indítványozva lett, mivel a közfeladat ellátásának biztosítá-
sa más módon, illetve más szervezet keretében hatékonyabban valósítható meg, a határozati 
javaslat 2. és 3. pontjai a közalapítvány vagyonával és megszüntetésével kapcsolatos alapítói 
eljárási feladatokat részletesebben meghatározták. 
 
A javaslatot tárgyalta az Adósságrendezési Bizottság is és a határozati javaslat közgyűlési 
elfogadását 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. Az előterjesztést együttes ülésén a 
Humán Erőforrás Bizottság, valamint az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság is megvitatta. 
 
Tóth Csaba 
A Humán Erőforrás Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 
 
Sveiczer Sándor Péter 
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 
 
Szabó Róbert 
Tájékoztatta a közgyűlést, hogy hasonló tartalmú előterjesztést tárgyalt 2011. október 27-én a 
társalapító Egri Városi Közgyűlés és döntött a közalapítvány megszüntetésére irányuló hatá-
rozati javaslat elfogadásáról. 
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Szabó Gyula 
Hangsúlyozta, hogy a közalapítvány rengeteget segített abban, hogy azokat a feladatokat meg 
tudja valósítani Heves megye, amelyeket szervezett keretetek között kicsit nehezebb. Sajnálta, 
hogy meg kell szüntetni. Mi történik az alapítványnál felhalmozódott dokumentumokkal?  
 
Szabó Róbert 
Tudomása szerint a dokumentumok a levéltárban kerülnek elhelyezésre.  
 
Fekete László  
Ismét az tapasztalható, hogy a közgyűlés megszüntet valamit. Ettől az alapítványtól minden 
Heves megyei oktatási intézmény kapott támogatást. A megyei közgyűlés feladatköre 2012-
től megszűnik. Valamilyen formában meg lehetne tartani a közalapítványt? Megoldható, hogy 
az állam normatívából támogatja a következő évtől? A legegyszerűbb a megszüntetés, pedig 
egy olyan értékes tevékenységet folytatott a közalapítvány, amit fontos lenne fenntartani. 
Szintén fontos dolog volt a közalapítvány által adományozott „Év Pedagógusa” díj. Van mód 
arra, hogy nem szünteti meg most a közgyűlés a közalapítványt, illetve átgondolja a 
továbbműködtetés lehetőségét?  
 
Szabó Róbert 
Az alapítvány megszüntetését saját kuratóriuma és a társalapító Eger Megyei Jogú Város kez-
deményezte, nem a Heves Megyei Önkormányzat. A közalapítvány már 2010-ben sem kapott 
állami támogatást. Az átadás-átvételi folyamat után az alapítvány már nem a Heves Megyei 
Önkormányzathoz tartozna még akkor sem, ha megmaradna. Javasolta, hogy a közgyűlés 
csatlakozzon a megszüntetést kezdeményezőkhöz, mert ha három résztvevőből kettő támogat-
ja a lépést, a harmadiknak sok lehetősége nincs.  
 
Fekete László 
Ennek ellenére azt javasolta, gondolja végig a kérdést a közgyűlés. Kérte, hogy ne fogadják el 
a képviselők a közalapítvány megszüntetését. Azért kéri az alapítvány a megszüntetést, mert 
nem kap normatív támogatást. Fel kellene venni Eger Megyei Jogú Várossal is a kapcsolatot 
annak ellenére, hogy ők már meghozták döntésüket. Szerinte az elnök úrnak lobbi tevékeny-
séget kellene folytatni a kormányban a támogatásért.  
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 8 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozta: 
 
197/2011. (X. 28.) közgyűlési határozat 
1. A Heves Megyei Közgyűlés Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének, mint társalapító-

nak meghozandó döntésével összhangban úgy dönt, hogy kezdeményezi a bíróságnál a 
Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány megszüntetését azzal az indoklással, hogy az 
alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált a központi költségvetésből nyújtott 
normatív állami támogatás hiányában, valamint arra tekintettel, hogy a közfeladat ellátá-
sának biztosítása más módon, illetve más szervezeti keretben hatékonyabban valósítható 
meg. 

 
2. A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy a Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány 

megszüntetése esetén – a hitelezői követelések kielégítését követően - megmaradó va-
gyon 50%-át, azaz a Heves Megyei Önkormányzatot megillető vagyonrészt, a közalapít-
vány céljához hasonló célra, a megyei önkormányzat közoktatási intézményei nevelési–
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oktatási feladataira fordítja és ennek végrehajtására, valamint a nyilvánosság erről történő 
tájékoztatására felhatalmazza elnökét. Erre is figyelemmel a Heves Megyei Közgyűlés 
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésére, mint társalapítóra - a hitelezői követelések kielé-
gítését követően - eső 50%-os vagyonrésznek, a megszűnt közalapítvány céljához hason-
ló célra történő fordítása tárgyában hozott döntését elfogadja. 

 
3. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a közalapítvány megszüntetésé-

vel kapcsolatos eljárásokat folytassa le, az ennek során szükséges intézkedéseket - külö-
nösen a társalapító Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, valamint az illetékes bíróság fe-
lé szükséges intézkedéseket - tegye meg. 

 
4. A Heves Megyei Közgyűlés köszönetét fejezi ki a Heves Megyei Közoktatási Közalapít-

vány kuratóriumi elnökének, Dr. Horváth Tamásnak, illetve a kuratórium tagjainak a 
közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében kifejtett sok éves munkájáért. 

 
Felelős:  Szabó Róbert 

        Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő:  Azonnal 
 

Szabó Róbert 
 
4. napirend 
Javaslat a Markhot Ferenc Kórház Kft. „ÉMOP-4.1.2/A-11. számú Rehabilitációs 
szolgáltatások fejlesztése” című pályázatát érintő 158/2011. (VI. 24.) számú HMÖ 
határozat módosítására 
 
A Heves Megyei Közgyűlés 158/2011. számú határozatával egyetértetett azzal, hogy a 
Markhot Ferenc Kórház Kft. az Észak-magyarországi Régió más egészségügyi szolgáltatói-
val, illetőleg azok tulajdonosaival konzorciumi együttműködésben részt vegyen a pályázaton. 
A pályázat keretében maximum 550 millió forintos nagyságrendű beruházás megvalósítása 
került tervezésre. A pályázat 5%-os önerejének biztosítását a kórház vállalta. A pályázati elő-
készületek során több kórház nem tudott a pályázati feltételeknek eleget tenni és visszalépésre 
kényszerült. Ennek kapcsán pénzeszközök szabadultak fel és a keretek újraosztásra kerültek, 
amelynek eredményeként a kórház támogatási összege növelhető, ezért kezdeményezte a 
158/2011. számú közgyűlési határozat módosítását és kérte, a közgyűlés járuljon hozzá, hogy 
a Markhot Ferenc Kórházban 600 millió forintos támogatási összeggel 5%-os, maximum 31,5 
millió forintos - a kórház által finanszírozott - önerő biztosításával valósuljon meg beruházás.  
 
Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Az előterjesztést az Adósságrendezési 
Bizottság is tárgyalta és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a 
határozati javaslat elfogadását. Az előterjesztéssel a Markhot Ferenc Kórház Kft. ügyvezető 
igazgatója és felügyelő bizottsága egyetértett. 
 
Szabó Róbert 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
198/2011. (X. 28.) közgyűlési határozat 
1. Heves Megye Közgyűlése a 158/2011. (VI. 24.) számú határozatának 2. pontját az alábbiak 
szerint módosítja:  
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2. Heves Megye Közgyűlése egyetért azzal, hogy az "ÉMOP-4.1.2/A-11. kódszámú Rehabili-
tációs szolgáltatások fejlesztése" pályázat keretében a Markhot Ferenc Kórházat érintően ma-
ximum 631,5 millió Ft nagyságú beruházás valósuljon meg. A pályázat 5%-os önerejét, ma-
ximum 31,5 millió Ft-ot a kórház saját költségvetéséből biztosítja.  
 
A határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal érvényesek. 
  

Felelős:       Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke     

  Dr. Fűtó László  
Markhot Ferenc Kórház Kft. ügyvezető 
igazgatója 

Határidő:  Értelem szerint 
 
Szabó Róbert 
 
5. napirend 
Sürgősségi indítvány a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. 
évi XXV. törvény 22. § (1) bekezdésében foglalt határidő meghosszabbításának bírósági 
kérelmezése tárgyában 
 
A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 22. § (1) 
bekezdése értelmében a közgyűlésnek az adósságrendezés megindításának időpontjától szá-
mított 180 napon belül el kell fogadnia a reorganizációs programot és az egyezségi javaslatot. 
Ez a határidő 2011. november 15. napján telik le. Az adósságrendezési törvény 28. §-a szerint 
a bíróság a pénzügyi gondnok és a közgyűlés indokolt kérelmére a 180 napos, a Heves Me-
gyei Önkormányzat esetében 2011. november 15-én lejáró határidőt további 30 nappal meg-
hosszabbíthatja. A 1335/2011. (X. 13.) Kormány határozat alapján a közigazgatási és igaz-
ságügyi miniszter előkészítette és a Kormány elé terjesztette a megyei önkormányzatok in-
tézményeinek konszolidációjáról szóló törvényjavaslatot. Jelenleg a törvényjavaslat részletes 
vitája zajlik az Országgyűlés előtt. A törvényjavaslat elfogadása esetén a megyei önkormány-
zattal szemben folyamatban lévő adósságrendezési eljárás a törvény erejénél fogva meg fog 
szűnni. Figyelemmel arra, hogy a reorganizációs program és az egyezségi javaslat elfogadásá-
ra nyitva álló és a kérelem alapján meghosszabbításra kerülő határidő lejárta nagy valószínű-
séggel a megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló törvény hatálybalépésével és erre 
tekintettel az adósságrendezési eljárás törvény erejénél fogva történő megszűnésével azonos 
időpontra esne, indokoltnak mutatkozik, hogy a közgyűlés a pénzügyi gondnokkal egyetértve 
a határidő meghosszabbítását kérelmezze a bíróságtól.  
 
A sürgősségi indítványt az Adósságrendezési Bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazattal 
egyhangúlag támogatta annak közgyűlés általi elfogadását.  
 
Sveiczer Sándor Péter 
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az indítványt. 
 
Szabó Róbert 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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199/2011. (X. 28.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés - a Mátraholding Zrt. pénzügyi gondnokkal egyetértve - úgy 
dönt, hogy a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tör-
vény  28. §-a szerint kérelmezi az illetékes Heves Megyei Bíróságtól a hivatkozott törvény - 
2011. évi XC. törvény 11. §-ával módosított - 22. § (1) bekezdésében foglalt határidő további 
30 nappal történő meghosszabbítását tekintettel arra a körülményre, hogy a reorganizációs 
program és az egyezségi javaslat elfogadására szabott törvényi határidő lejárata a jogalkotás 
folyamatára tekintettel a megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló törvény hatályba 
lépésével és erre tekintettel az adósságrendezési eljárás törvény erejénél fogva történő meg-
szűnésével azonos időpontra esik.  
 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy fenti indokot tartalmazó kérelmet a bíróság felé a 
törvényi határidő lejárta előtt benyújtsa. 

  
Felelős: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
  Dr. Barta Viktor 
  Heves Megye Főjegyzője 
Határidő: Azonnal 
 

Szabó Róbert 
 
6. napirend 
Sürgősségi indítvány a Hatvan-TISZK Kft. társasági szerződésének módosítására 
 
Hatvan Város Önkormányzata a szociálisan rászorulók részére két népbolt működtetését hatá-
rozta el és ennek a feladatnak az ellátásával a Hatvan-TISZK Kft.-t bízta meg. A városi ön-
kormányzat a szociális boltok üzemeltetéséhez 4,5 millió forintos tagi kölcsönt nyújt és a bol-
tok működtetésével kapcsolatban Együttműködési megállapodást köt a kft.-vel. Az új tevé-
kenység ellátásához szükséges a Hatvan-TISZK Kft. társasági szerződésének módosítása, a 
két szociális bolt telephelyként történő felvétele, valamint a társaság tevékenységi körének 
kibővítése.  
 
A sürgősségi indítványt tárgyalta az Adósságrendezési Bizottság és 4 igen szavazattal egy-
hangúlag támogatta a határozati javaslat közgyűlési elfogadását. Az előterjesztést a Humán 
Erőforrás Bizottság, valamint az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság együttes ülésén tárgyalta.  
 
Tóth Csaba 
A Humán Erőforrás Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 
 
Sveiczer Sándor Péter 
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. 
 
Szabó Róbert 
A közgyűlésnek határozatát az SZMSZ 37. § g) pontja értelmében minősített többséggel kell 
meghoznia. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt, kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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200/2011. (X. 28.) közgyűlési határozat 
1. A Heves Megyei Közgyűlés, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Ki-
emelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvan 
Város Önkormányzata tag által nyújtandó 4.500.000 Ft, azaz Négymillió-ötszázezer forint 
összegű tagi kölcsönt a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Köz-
hasznú Korlátolt Felelősségű Társaság elfogadja az általa üzemeltetendő szociális népboltok 
üzemeltetési feladatainak ellátása céljából, valamint hogy az ezzel kapcsolatos társasági szer-
ződés módosításokat elvégezze. 
 
2. A Heves Megyei Közgyűlés, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Ki-
emelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja hozzájárul a Hatvan-TISZK, 
valamint Hatvan Város Önkormányzata között szociális boltok üzemeltetése tárgyában meg-
kötésre kerülő Együttműködési Megállapodás aláírásához. 
 
3. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Közgyűlés elnökét arra, hogy a 
Hatvan-TISZK Kft. taggyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetéről a fenti-
eknek megfelelően írásban szavazzon. 
 

Felelős: Szabó Róbert 
       Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Határidő: Azonnal 
 

Szabó Róbert 
 
7. napirend 
Javaslat Heves Megye Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és 
Fejlesztési Terv módosítására 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése, illetve 81. § (11) be-
kezdése alapján a Fejlesztési Tervben szerepeltetni kell az egyházi jogi személy fenntartót, 
továbbá az általa fenntartott intézményt és annak főbb adatait. A Váci Egyházmegye 
Ordináriusa fenntartásába vette az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskolát és az erről 
szóló egyoldalú nyilatkozatát Hatvan Város Önkormányzatához eljuttatta, ezért a fejlesztési 
terv 8. számú mellékletének technikai jellegű módosítása vált szükségessé.  
 
Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
201/2011. (X. 28.) közgyűlési határozat 

1.) A Heves Megyei Közgyűlés a „Heves Megye Közoktatási Feladatellátási, Intézményhá-
lózat-működtetési és Fejlesztési Terve 2008-2013” c. dokumentumot az előterjesztés 
mellékletét képező tartalommal módosítja, ennek megfelelően a 8. számú mellékletben 
feltüntetésre kerül az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan, Rákó-
czi Ferenc út 4.). 

 
2.) A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a „Heves Megye 

Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terve 2008-
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2013” c. dokumentumot a módosítás elfogadása után egységes szerkezetben tegye köz-
zé. 

 
Felelős:  Szabó Róbert 

        Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő:  Azonnal 
 

Szabó Róbert 
 
8. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal és intézményei 2012. évi Ellenőrzési 
Tervére 
 
A jelenleg hatályos jogi környezetben az Ötv., az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rende-
let, valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal és költségvetési szerveinek ellenőrzésé-
re vonatkozó Belső Ellenőrzési Kézikönyv és Belső Ellenőrzési Szabályzat értelmében straté-
giai tervet és éves ellenőrzési tervet kell készíteni, amit a közgyűlés hagy jóvá. A 2012-től 
hatályos jogi szabályozás a megyei önkormányzat intézményfenntartó feladatait meg fogja 
szüntetni. A jövő évben hatályba lépő jogszabályok függvényében ezért erre a napirendre 
vissza kell térni és a 2012. évi Ellenőrzési Tervet a megyei közgyűlésnek majd módosítania 
kell.  
 
Az előterjesztés bizottsági támogatottság tartalmazza.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
202/2011. (X. 28.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Heves Megyei Ön-
kormányzat és intézményei 2012. évi Ellenőrzési Tervét. 
 
       Felelős: Dr. Barta Viktor 
         Heves Megye Főjegyzője 
       Határidő: 2011. december 31. 
 
Szabó Róbert 
 
9. napirend 
Ellenőrzési jelentés a Heves Megyei Múzeumi Szervezet intézményi rendszerellenőrzésé-
ről 
 
A napirend előadója Dr. Nagy Imre úr, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság Elnöke, szóbeli 
kiegészítést nem tett. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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203/2011. (X. 28.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Heves Megyei Múzeumi Szervezet 
rendszerellenőrzéséről szóló jelentést. 
 

Felelős: Dr. Barta Viktor 
         Heves Megye Főjegyzője 
       Határidő: Azonnal 
 
Szabó Róbert 
 
10. napirend 
Ellenőrzési jelentés a Heves Megyei Levéltár intézményi rendszerellenőrzéséről  
 
A napirend előadója Dr. Nagy Imre úr, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság Elnöke, szóbeli 
kiegészítést nem tett.  Az előterjesztés tartalmazza bizottsági támogatottságát. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
204/2011. (X. 28.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Heves Megyei Levéltár rendszerellen-
őrzéséről szóló jelentést. 
 

Felelős: Dr. Barta Viktor 
         Heves Megye Főjegyzője 
       Határidő: Azonnal 
 
Szabó Róbert 
 
11. napirend 
Javaslat finanszírozási megállapodás megkötésére Hatvan Város Önkormányzatával 
 
A Heves Megyei Önkormányzat a 2011. év elejétől tárgyalásokat folytat a megye városaival 
abból a célból, hogy a megyei fenntartású, de a települések érdekében működő intézmények 
fenntartásához az adott település járuljon hozzá. A hatvani önkormányzat a korábbiakban vál-
lalta a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola kizárólagos fenntartását, továbbá jelentő-
sen hozzájárult a Heves Megyei Múzeumi Szervezet Hatvany Lajos Múzeumának működteté-
séhez is. A fentieken túlmenően Hatvan Város Önkormányzata vállalta, hogy a Kocsis Albert 
Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi működési költségeihez közel 4 
millió forinttal hozzájárul. Mindezek alapján kezdeményezte, hogy a közgyűlés döntsön az 
előterjesztés mellékletét képező finanszírozási megállapodás megkötéséről. 
 
Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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205/2011. (X. 28.) közgyűlési határozat 
1. A Heves Megyei Közgyűlés hozzájárul a Kocsis Albert Zeneiskola és Alapfokú Művé-

szetoktatási Intézmény 2011. évi finanszírozásával kapcsolatban Hatvan Város Önkor-
mányzatával megkötésre kerülő Megállapodás aláírásához. 

 
2. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Közgyűlés Elnökét a Finan-

szírozási Megállapodás aláírására. 
 
       Felelős: Szabó Róbert 
         Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
       Határidő: Értelem szerint 
 
Szabó Róbert 
 
12. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Múzeumi Szervezet igazgatói pályázat elbírálására 
 
A Humán Erőforrás Bizottság 19/2011. (VIII. 30.) számú határozatával jóváhagyta a Heves 
Megyei Múzeumi Szervezet magasabb vezetői (igazgatói) beosztására vonatkozó pályázati 
kiírást. A magasabb vezetői megbízás feltételéül szakirányú egyetemi végzettség, legalább öt 
év szakmai gyakorlat, kiemelkedő tudományos tevékenység került meghatározásra. A pályá-
zatok beadási határideje 2011. október 5-én zárult. A pályázati határidő lejártáig pályázat nem 
érkezett be.  
 
Tekintettel arra, hogy 2012. január 1-jétől az állam átveszi a megyei önkormányzati intézmé-
nyeket, köztük a Megyei Múzeumi Szervezetet is, a pályázat ismételt kiírására, illetőleg elbí-
rálására már nem áll elegendő idő a megyei önkormányzat rendelkezésére. Az előterjesztés 
ezért javasolja, hogy az intézmény átadásáig továbbra is az intézményi Szervezeti és Működé-
si Szabályzat III. fejezetének 9.2.a. pontja alapján a múzeumi szervezet magasabb vezetői 
feladatait az igazgatóhelyettes lássa el.  
 
Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Az előterjesztésben jelzett Humán 
Erőforrás Bizottságon túl  az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság is megtárgyalta a javaslatot.  
 
Sveiczer Sándor Péter 
Az Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatta. 
 
Szabó Róbert 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
206/2011. (X. 28.) közgyűlési határozat 
1. A Heves Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy a Heves Megyei Múzeumi Szervezet ma-

gasabb vezetői (igazgatói) beosztására vonatkozóan a Heves Megyei Önkormányzathoz 
nem nyújtottak be pályázatot, ezért a pályáztatás eredménytelennek minősül. 

 
2. A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy a Heves Megyei Közgyűlés Humán Erőforrás 

Bizottsága átruházott hatáskörében az intézmény vezetésére vonatkozó pályázati felhívást 
ismételten ne hirdesse meg, tekintettel az érintett intézmény fenntartó jogainak 2012. janu-
ár 1. napjával történő várható átadására. 
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3. A Heves Megyei Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Heves Megye Múzeumi Szervezet maga-
sabb vezetői feladatait, az intézmény átadásáig továbbra - is az intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzata III. fejezetének 9.2. a. pontja alapján - az igazgatóhelyettes lássa el. 

 
Felelős:   Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő:  Azonnal 

 
Szabó Róbert 
 
13. napirend 
Tájékoztató Heves megye gazdasági helyzetéről 
 
A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
elkészítette a megye gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót. Köszöntötte Fülöp Gábor urat, a 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárát. 
 
Fülöp Gábor 
Szóbeli kiegészítőjében elmondta, hogy nagy jelentősége van a képzett munkaerő kérdésének. 
Ennek a munkaerőnek a biztosításához szükség lenne nagyobb figyelmet fordítani a 
demográfia kérdésére, az iskolaszerkezet és a munkaerőpiac egyensúlyára, az elvándorlásra és 
a lakáskérdésre. Az anyagból látható, hogy Heves megye gazdasága képzett munkaerőt 
igényel, mivel a körzetben működő ipar világszínvonalú termékeket állít elő. Az egyik 
oldalon hiány van képzett munkaerőből, a másik oldalon az alulképzettek száma, ha nem is 
nő, de folyamatosan jelen van. Számukat csökkenteni kell az iskolaszerkezet javításával, az 
iskolába járási kötelezettséget további eszközökkel erősíteni kell. A kamara megállapítása, 
hogy bizonyos területen – sajnálatosan főképp az adókitermelés és foglalkoztatottak 
tekintetében fontos ipari területen - az iskolaszerkezet nem szolgálja ki az ipart. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy van munkahely akkor, ha az iskolaszerkezet és az azt megelőző 
pályaválasztási rendszer valóban a munkaerő-piaci helyzethez igazodik. Az elvándorlás 
jelentős részben abból fakad, hogy egyes területeken nem a helyi munkaerőpiacnak 
megfelelően túlképzett szakemberek száma megjelenik, ezek jelentős része elhagyja a megyét 
és az országot is. A kamara hangsúlyozza, hogy egy reális munkaerő-piaci prognózist 
igyekszik bemutatni arról, hogy nagyjából milyen technológiai trendek várhatóak a 
közeljövőben, a megyében lévő vállalkozások milyen munkaerőt igényelnek és milyen 
mennyiségben, valamint azt, hogy ezekhez a mutatókhoz kell az iskolaszerkezetet igazítani. 
Az elvándorlás részben a már említett asszimetriából fakad. Ezzel kapcsolatban a 
visszavándorlás kérdésével is foglalkozni kell. A visszajelzések azt mutatják, hogy az 
elvándorlás döntően a kvalifikált munkaerőnél jellemző. Akkut mérnökhiány tapasztalható a 
megyében, ezen kívül géplakatosokra is szükség lenne. Az életkörülmények helyi javításával, 
a lakhatási feltételek biztosításával lehet és kell jól képzett munkaerőt, ezen belül mérnököt 
hívni szűkebb hazánkba. A statisztikák azt igazolják, hogy a fiatal nagyjából ott telepszik le, 
ahol a felsőoktatási tanulmányait folytatja. A helyi felsőoktatási intézmények viszont szintén 
nem igazodnak kellő mértékben a helyi munkaerőpiachoz, ezért szükséges, hogy a megyei 
városokban lévő szellemi centrumok még aktívabb együttműködést alakítsanak ki a 
vállalkozói szférával a továbbfoglalkoztatás érdekében.  
 
Dr. Ördög István 
Szerinte nonszensz az a megállapítás, hogy a főiskolát vagy egyetemet végzettek ott 
helyezkednek el, ahol tanulnak. Remélhetőleg Fülöp úr sem gondolja komolyan, hogy az 
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összes Heves megyében végzett főiskolás tanár Egerben vagy Gyöngyösön fog elhelyezkedni. 
Gyöngyösön középiskolai szinten a Mátra Erdészeti Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási 
Szakképző Iskola tíz megyéből iskoláz be erdészeket, vadgazdálkodókat, nyilván ezek a 
gyerekek nem mindannyian Heves megyében fognak elhelyezkedni. Egyetért abban, hogy 
ipari vonalon sajnos gondok mutatkoznak a szakterületeken és ezen a téren kell erősíteni 
Heves megyét. Igaz, hogy több intézmény átkerül a kormányhivatalhoz január 1-jétől, de 
maradnak még helyi önkormányzati és egyéb más fenntartású intézmények is, melyeknek az 
összehangolása fontos lenne. Ehhez a tevékenységhez remélhetőleg segítséget nyújt a kamara 
is.  
 
Dudás Róbert 
Megköszönte a főtitkár úrnak a benyújtott anyagot, mert egy átfogó képet adott a kamara  
Heves megye helyzetéről. Megfontolandóak a megfogalmazott és jövőre mutató irányelvek, 
felvetések. Szerinte az egri főiskolánál nem kellene leragadni ott, hogy tanárképző.  
 
Szabó Róbert 
Kérte a képviselőket, vegyék tudomásul a beszámolót. Megállapította, hogy a közgyűlés a 
beszámolót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
14. napirend 
Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről 
 
A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja elkészítette a megye munkaerő-piaci helyzetéről szóló tájékoztatót. Köszöntötte 
Fenyves Péter urat, a Munkaügyi Központ igazgatóját, aki az írásos tájékoztató vonatkozásá-
ban szóbeli kiegészítéssel nem élt.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a képviselőket, vegyék tudomásul a beszámolót. 
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.  
 
15. napirend 
Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 
Az SZMSZ 6. § (3) bekezdése szerint az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
a közgyűlés felé tájékoztatást kell adni. Az SZMSZ 6. §-ának (4) bekezdése az Ötv. 23. § (2) 
bekezdésével összhangban – szükség esetére – továbbra is biztosítja a közgyűlés számára az 
átruházott hatáskörben hozott döntések felülvizsgálatának lehetőségét.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a képviselőket, hogy vegyék tudomásul a Megyei Fejlesz-
tési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága tájékoztatóját. Megállapította, hogy a közgyűlés a bi-
zottsági tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.  
 
Kérte a képviselőket, hogy vegyék tudomásul a Humán Erőforrás Bizottság tájékoztatóját. 
Megállapította, hogy a közgyűlés a bizottsági tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.  
 
VI.  Felvilágosításkérések  

 
VII.  Kérdések  
 
VIII.  Bejelentések  
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Dr. Barta Viktor  
Tájékoztatta a képviselőket, hogy október 26-án érkezett meg a Magyar Köztársaság 
Legfelsőbb Bíróságának felülvizsgálati ügyben hozott ítélete, mely a HVL Invest és Heves 
Megyei Önkormányzat fennálló ügyében született. A HVL Invest Kft. az a cég, mely 
kérelmezte az önkormányzat ellen az adósságrendezési eljárás elrendelését a bíróságon. A 
Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati ítéletében helyben hagyta a Fővárosi Ítélőtábla II. fokú 
ítéletét. Ezzel megerősítette azt, hogy a Fővárosi Ítélőtáblának a 280 millió forint kártérítés 
fizetésére kötelező ítélete jogerős és végrehajtható is. Ez jelenti mindazt, hogy október 25-ig a 
Heves Megyei Önkormányzatnak banki finanszírozás nélkül kellett volna ellátnia az 
egyébként kötelező önkormányzati feladatait, továbbá azt, hogy október 25-től kezdődően az 
adósságrendezési eljárás nélkül ehhez jött volna még a végrehajtás veszélye is, mind a bank, 
mind a már jogerős bírói ítélettel rendelkező HVL Invest részéről az önkormányzat számlája 
elleni inkasszálás lehetősége. 
 
Szabó Gyula 
Elképzelhető, hogy novemberben sor kerülhet rendkívüli közgyűlésre? 
 
Szabó Róbert 
Az adósságrendezési törvény folyományaként a 180 nap november 15-én lejár. Amennyiben a 
bíró úr nem engedélyezi a határidő 30 napos eltolását, akkor elképzelhető, hogy rendkívüli 
közgyűlést kell tartani november közepe körül.  
 
Több hozzászólás nem volt, az ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

   Szabó Róbert        Dr. Barta Viktor 
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke           Heves Megye Főjegyzője 
 
 
 
 
 


