
Jegyzőkönyv 
 
Készült: 2012. december 14-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, Dudás Róbert, Dr. Gondos István, 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, ifj. Herman István alelnök, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghí-
vottak 

 
Az ülés megkezdése előtt sor került a Telekessy István területfejlesztési díj átadására. A dí-
jazottak: Szilvásvárad Önkormányzata, Dr. Szepesi Richárd, Harmati László, Kaptárkő 
Természetvédelmi és Kulturális Egyesület. A kitüntető okleveleket Szabó Róbert, a Heves 
Megyei Közgyűlés elnöke és Dr. Barta Viktor, Heves megye főjegyzője adta át a díjazottak-
nak.  
 
Szabó Róbert 
Köszöntötte a közgyűlés tagjait és a meghívottakat. Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. 
Megállapította, hogy a megyei közgyűlés 15 tagja közül 14 képviselő jelen van, az ülés hatá-
rozatképes. A közgyűlés ülését megnyitotta.  
 
Az SZMSZ 24. § (3) bekezdése szerinti határidőben egy sürgősségi indítvány került benyúj-
tásra: „Sürgősségi indítvány a megszűnt Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 
által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések módosítására, 
zárására” címmel. Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a sürgősségi indítvány első három pontját a 
Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta, míg annak 4. pontja a bi-
zottság ülését követően rendelkezésre bocsátott adatok alapján készült. 
 
A sürgősségi indítvány napirendre tűzéséről a közgyűlésnek vita nélkül egyszerű többséggel 
kell határoznia a napirend elfogadásakor. 
 
Javasolta, hogy a közgyűlés a sürgősségi indítványt, a meghívóban szereplő zárt ülés elrende-
lése előtt 7. napirendként „Sürgősségi indítvány a megszűnt Észak-magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződé-
sek módosítására, zárására” címmel tárgyalja meg azzal, hogy annak első három pontját meg-
tárgyalta a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. Ennek megfelelően a zárt 
ülés keretében megtárgyalásra kerülő, a meghívóban 7-8. sorszám alatt megjelölt napirendek 
számozása 8-9.-re változik. 
 
Kérte, szavazzanak a sürgősségi indítvány 7. napirendi pontként történő napirendre vételéről. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
sürgősségi indítványt 7. napirendi pontként napirendre tűzte.  
 
Kérte, szavazzanak a sürgősségi indítvánnyal kiegészített napirend elfogadásáról.  
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Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
napirendet az alábbiak szerint elfogadta: 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 23. §) 
 
NAPIREND 
 
I. Előterjesztés 
 
1. Elnöki jelentés 

Előadó: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
II. S 

 
II. Rendelettervezet 

 
2. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010.  

(X. 29.) HMÖ rendelet módosítására 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
RENDELET - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
 

III. Előterjesztések 
 

3. Javaslat követelésekről való lemondás tárgyában 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

4. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2013. év I. félévi üléstervére és a 2013. év II. félévi 
ülésterv tervezetére 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

5. Javaslat a megszűnt Heves Megyei Területfejlesztési Tanács által hazai decentralizált 
források terhére megkötött támogatási szerződések zárására 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

IV. Tájékoztató 
 
6. Tájékoztató a megyei területrendezési terv hatályosulásának 2012. évi tapasztalatairól 

Előadó: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

TUDOMÁSULVÉTEL 
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7. Sürgősségi indítvány a megszűnt Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 
által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések módosítá-
sára, zárására 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

 
V. Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §) 
 
VI. Kérdések (SZMSZ 40. §) 
 
VII. Bejelentések (SZMSZ 41. §) 
 
VIII. ZÁRT ÜLÉS 
 
8. Javaslat ”Az Év Heves Megyei Sportolója Díj” adományozására   

Előadó: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
 
9. Javaslat a „Heves Megye Nagykövete” cím adományozására 

Előadó: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
 
IX. Közmeghallgatás (SZMSZ 14. §) 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
Szabó Róbert 
Köszöntötte Dr. Széchy Zsolt rendőr alezredes urat. A közgyűlés és a megyei rendőr-
főkapitányság között kialakított gyakorlatnak megfelelően a képviselőknek lehetőségük van 
közvetlenül kérdést intézni az alezredes úrhoz. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Szabó Róbert 
 
1. napirend 
Elnöki jelentés 
 
Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően tájékoztatja a közgyűlést a fonto-
sabb elnöki intézkedésekről. 
 
Szabó Gyula 
Az elnöki jelentés szerint elnök úr november 26-án és december 3-án is részt vett a Megyei 
Önkormányzatok Országos Szövetségének ülésén, melyet mindkét esetben a Parlamentben 
tartottak. Mi az oka annak, hogy a helyszín a Parlament volt? Lehet ennek az a praktikus oka, 
hogy a megyei elnökök jelentős része országgyűlési képviselő is egyben? Feltételezése szerint 
oka van annak, hogy egy héten belül kétszer is összehívták a testületet. Véleménye szerint 
erről elnök úrnak tájékoztatnia kellene a közgyűlést. 
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Szabó Róbert 
Elmondta, hogy a MÖOSZ gyakorta ülésezik az utóbbi időben. Praktikus okokból valóban 
azért kerül sor hétfőnként és a Parlamentben az ülésekre, mert 15 közgyűlési elnök ország-
gyűlési képviselő is egyben. Az aktualitást az adja, hogy kialakulóban van a területfejlesztés 
intézmény- és eszközrendszere. Az unióval és az Európa Bizottsággal történő tárgyalásokkal 
indulva, párhuzamosan emellett alakul ki a magyar oldalról az a javaslat, hogy hogyan nézzen 
ki a nemzeti fejlesztési terv, milyen struktúrája legyen. Most történnek arról is egyeztetések, 
hogy konkrétan a megyei önkormányzatoknak melyek azok a területei, ahol a fejlesztéspoliti-
kában és az intézményrendszerben szerepe legyen. Minden megyei önkormányzat a saját 
szakmai háttérbázisával próbál kidolgozni olyan programokat, amik mentén javaslatot lehet 
tenni, mint megyei önkormányzati érdekvédelmi szerv, a fontosnak tartott tényezőkről. Így a 
vidékfejlesztés területén fontos esetleges jövőbeli munka. Ahogy az előző közgyűlésen is em-
lítette, fontos a területi ágazatok fölötti koordináció. Így pl. a Leader akciócsoportok, ahol 
fontos lenne egyfajta szakmai koordináció, ami elképzelhető, hogy a jövőben esetlegesen a 
megyei önkormányzathoz fog kerülni. Fontos, hogy a fejlesztések jól tudjanak egymással 
kommunikálni, mert ha a különböző ágazati operatív programokból valósulnak meg, akkor 
meg kell nézni a kölcsönhatást. Kiemelendő terület még az uniós fejlesztési forrásoknál, hogy 
mik azok a fejlesztések, amikor az önkormányzat helyben tud dönteni. A MÖOSZ képvisel 
olyan irányt is, hogy bizonyos kisebb helyi jelentőségű fejlesztések esetében nemcsak véle-
ményező, hanem döntési szerepe is legyen egy megyei önkormányzatnak. Ezen irányvonalak 
részletes kidolgozása folyik a háttérben, ez indokolja a gyakori ülésezést.  
 
Kérte, szavazzanak.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
188/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése a fontosabb elnöki feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
       Felelős: Szabó Róbert 
         Heves Megyei Közgyűlés Elnöke  
       Határidő: Azonnal 
 
Szabó Róbert 
 
2. napirend 
Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010.  
(X. 29.) HMÖ rendelet módosítására 
 
A módosítás érinti egyrészt - az előterjesztésben megjelölt jogszabályhelyek alapján szüksé-
ges - az SZMSZ egyes rendelkezéseire vonatkozó pontosításokat, másrészt az önként vállalt 
feladatok körének a területfejlesztési feladatokkal összefüggő tevékenységi körökkel történő 
bővítését. A bizottsági anyagok kiküldését követően az előterjesztés III. részében rögzítésre 
került, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 2013. január 1. napján ha-
tályba lépő rendelkezései mely pontokban érintik majd a Szervezeti és Működési Szabályza-
tot. 
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Az előterjesztés I.–II. részeinek Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsági támogatottságát tartal-
mazza, a bizottsági ülésen szóban ismertetésre került a III. fejezet  jogszabályi előírásoknak 
eleget tevő  tartalma.  
 
A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága az előterjesztést a közgyűlési anyagok 
kiküldését követően december 11-én tárgyalta, a bizottság egyhangúlag támogatta az előter-
jesztést. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság az előterjesztést a közgyűlés ülése előtt tárgyalta 
és azt egyhangúlag támogatta. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell 
döntenie. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő ren-
deletet alkotta: 
 

Heves Megyei Önkormányzat 
20/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 

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

 
Heves Megye Közgyűlése a megyei önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatainak 
való megfelelés érdekében, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának – a jogalkotásról 
szóló törvényben szabályozott közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelő - felül-
vizsgálata keretében – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 2013. január 1. napján hatályba lépő rendelkezéseire is - az alábbi rende-
letet alkotja:  
  

Módosító rendelkezések 
 

1. § 
 
(1) A 16/2010. (X.29.) HMÖ rendelet (továbbiakban: R.) 31. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„(1) A közgyűlés döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy 
személyesen érinti. A képviselő a szavazás előtt köteles bejelenteni személyes érintettségét. 
[52. § f)]. „ 
 
(2) A R. 31. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) Ha az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés elmulasztása a szavazást követően derül 
ki, a képviselőt a szavazata szempontjából úgy kell tekinteni, mint a szavazásnál jelen lévő, 
nem szavazó képviselőt. Ha a mulasztástól számított egy év még nem telt el, és az így megál-
lapított szavazati arányok módosítanák a szavazás eredményét, a Közgyűlés új szavazásról 
dönthet.” 
 

2. § 
 
A R. 33. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) Az önkormányzati képviselők egynegyedének indítványára, valamint a közgyűlés megbí-
zatásának lejárta előtti feloszlásról való döntéskor név szerinti szavazást kell elrendelni. 
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl bármelyik képviselő kezdeményezésére a köz-
gyűlés minősített többséggel hozott külön döntése alapján név szerinti szavazás tartható.” 
 

3. § 
 
A R. 36. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) A közgyűlés a 36. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakon túl határozattal dönt: 
a) ügyrendi kérdésekről; 
b) felvilágosítás kérés esetén az arra adott válasz elfogadásáról; 
c) a 18. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt beszámolóról.” 
 

4. § 
 

A R. 46. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 
„(2) Átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet hiányában a Közgyűlés Elnöke a 
Heves Megyei Önkormányzat adott költségvetési évre vonatkozó költségvetési rendeletének 
elfogadásáig a megelőző költségvetési év éves központi költségvetési támogatása időarányos, 
legfeljebb 2 hónapra vonatkozó keretösszegéig dönthet a forrás felhasználásról. A fentiekben 
meghatározott forrásfelhasználásra vonatkozó döntéseiről a tárgyévre vonatkozó költségvetési 
rendelet elfogadásával egyidejűleg köteles tájékoztatni a Közgyűlést.” 
 

5. § 
 
A R. 63. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) A főjegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatá-
suk esetén a jegyzői feladatokat legfeljebb hat hónap időtartamra a Hivatal Jogi és Szervezési 
Osztályának vezetője látja el.” 
 

6. § 
 
A R. 2. számú mellékletének a „II. Önként vállalt feladatok” pontja a következő alpontokkal 
egészül ki:  
 

„ 
 Területfejlesztési és területrendezési feladatok ellátásához kapcsolódó reklám és piac-

kutatási tevékenység végzése (szakfeladat szám: 730000; vállalkozási tevékenység: 3) 
 Területfejlesztési és területrendezési feladatok ellátásához kapcsolódó folyóirat, idő-

szaki kiadvány kiadása (szakfeladat szám: 581400; vállalkozási tevékenység: 3)” 
 

Hatályon kívül helyező rendelkezések 
 

7. § 
 
Hatályát veszti a R. 32. § (4) bekezdésének és a 34. § (8) bekezdésének „további szavazás 
ismétlés tárgyában a közgyűlés vita nélkül dönt” szövegrésze. 
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Záró rendelkezések 
 

8. § 
 
(1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 
(2) A rendelet 1-2. §, 5. § és 7. § 2013. január 1. napján lép hatályba. 
(3) A rendelet 4. § 2013. január 1. napján lép hatályba azzal, hogy a R. 46. § (2) bekezdésé-

ben meghatározott, a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadásáig meghatározott keret-
összeg a 2013. költségvetési évre vonatkozóan 37.800.000,- Ft. 

 
    Szabó Róbert      Dr. Barta Viktor 
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke         Heves Megye Főjegyzője 
 
Szabó Róbert 
 
3. napirend 
Javaslat követelésekről való lemondás tárgyában 
 
Az előterjesztés érinti egyrészt a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal által nyilvántartott és 
kezelt követeléseket, másrészt az önkormányzat által a hivatal és a volt intézményi dolgozók 
részére nyújtott munkáltatói lakáscélú támogatásból adódó kölcsöntartozások alapján fennálló 
követeléseket. Jelen előterjesztés tárgyát azok az összesítésre került követelések képezik, 
amelyek különböző okokból adódóan behajthatatlannak minősülnek és erre tekintettel az 
azokról történő lemondás tárgyában a vagyonrendelet előírásainak megfelelő eljárás keretében 
a Heves Megyei Közgyűlés döntése szükséges. A még behajtható követelések kapcsán alkal-
mazandó jogi eljárásokról – nyomonkövethetőségük érdekében – a hivatal következetes nyil-
vántartás vezetésére törekszik, annak eredményéről a közgyűlés a jövőben tájékoztatást kap. 
 
Az előterjesztés Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsági támogatottságát tartalmazza. A Pénzügyi 
és Ellenőrző Bizottság az előterjesztést a közgyűlés ülése előtt tárgyalta és azt egyhangúlag 
támogatta. 
 
Szűcsné Major Ildikó 
Sajnálatos, hogy sok elmaradás van a megyei önkormányzat felé. Különösen a kis tételek az 
elszomorítóak, van olyan, aki 500-600 Ft-ot nem képes rendezni. Az OTP-vel kapcsolatos 
tartozások megkárosítják az önkormányzatot. Az OTP hibázott abban a tekintetben, hogy fel-
szólítások hiányában elévültek a kötelezettségek. Megkérdezte a főjegyző urat, hogy ilyenkor 
valamilyen kártérítésre van-e mód, hiszen ebből kifolyólag súlyos milliós kárt szenvedett az 
önkormányzat. Nem értett egyet morálisan azzal, hogy sokan nem rendezik a fizetési kötele-
zettségüket.  
 
Dr. Barta Viktor 
Egyetértett a képviselő asszony által elmondottakkal. Attól függetlenül, hogy ezek élő tartozá-
sok, viszont olyan kisösszegűek, hogy félretéve azt a morális dolgot, hogy a tartozást illik 
megfizetni, az önkormányzatnak a behajtás során sokkal nagyobb költségei keletkeznének. A 
munkáltatói kölcsönöket három pénzintézet folyósította. Az OTP a legnagyobb összegű ilyen 
jellegű kintlévőségeket kezeli. Ez a két számla egyrészt még a Tanács Végrehajtó Bizottsági 
néven futott, másrészt a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet, mint költségvetési szerv 
által nyújtott munkáltatói kölcsöntartozásokat tartja nyilván. A nyilvántartásokat illetően ta-



8 
 

pasztalható egy bizonyos nagyvonalúság. Ez vonatkozik az OTP és a hivatal korábbi nyilván-
tartására egyaránt. Az önkormányzat részére nem állnak rendelkezésre azok a dokumentu-
mok, melyek az OTP-nek ezt a fajta helytállási kötelezettségét alappal érvényesíthetővé ten-
nék. Az OTP egyes esetekben hajtott végre fizetési felszólításokat, viszont nem tértivevényes 
levélben tette ezt, így nincs reális esély arra, hogy ezek jogi eljárás alapjául szolgáljanak.  
 
Dr. Gondos István 
Megerősítette, hogy a kisebb összegű tartozások behajtása valóban olyan magas összegű vég-
rehajtási költségekkel járna, aminek a megtérülése kétséges. A magasabb összegeknél az el-
évülés jogintézménye azért van, hogy azon túl a követelést nem lehet érvényesíteni. A Ptk. 
kimondja, hogy aki másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni, azonban ehhez meg kell találni 
a leendő alperest, vagyis azt a károkozót, akivel szemben a keresetet el lehet indítani. Az ön-
kormányzat nem talál olyan személyt, akire a károkozást, mint magatartást, rá lehet bizonyí-
tani, ezért az a sajnálatos esemény áll fenn, hogy a követelést el kell engedni.  
 
Szűcsné Major Ildikó 
A folyósított összeg ellenében semmilyen fedezetet nem kellett biztosítani? Ennek a fedezet-
nek az érvényesítése lehetséges ebben az esetben? Annak idején milyen feltételek mellett volt 
biztosítva a hitel? 
 
Dr. Barta Viktor 
A kimutatásokból látható, hogy vannak jelentős tartozások. Példaként említette a 6,7 millió 
forintos összeget. Ez a kölcsön a ’80-as évek végén 80 ezer forint volt. Az OTP a folyósítás-
kor egy a hátralékos tartozás esetére az akkori ügyleti kamatnak megfelelő kamatösszeget 
kötött ki pluszban. A ’90-es években volt olyan időszak, amikor a kamat jelentősen megemel-
kedett. Ez az összeg az OTP-t is meglepte. Mivel az önkormányzat mérlegében ilyen összeg-
ben van nyilvántartva, ezért ezen az összegen kell kivezetni, de ezek minden bizonnyal elévült 
követelések. Annak idején megvolt a fedezet, egy elkülönített lakásalap-számlája volt mind az 
önkormányzati hivatalnak, mind pedig az önkormányzat által fenntartott költségvetési szer-
veknek, az egyes tartozások visszafizetése is ezekre a számlákra történt.  
 
Szűcsné Major Ildikó 
Az előző kérdésében nem az önkormányzat részére értette a fedezetet, hanem arra kérdezett 
rá, hogy akik igénybe vették a hitelt, milyen feltételekkel vehették igénybe? Nem kellett hoz-
zá fedezetet biztosítani, pl. ingatlanfedezetet? Vagy ezek munkáltatói igazoláshoz kötődő hi-
telek voltak?  
 
Dr. Barta Viktor 
A forrást az önkormányzat biztosította, a pénzintézetek csak lebonyolítói szerepkörben vettek 
részt. A kondíciók az évek során szinte változatlanok voltak, kamatmentes kölcsönről volt 
szó, egyedül a pénzintézetek felé volt 2%-os kezelési költség. A törlesztések elmaradása ese-
tében az önkormányzatot megillető magasabb összegű késedelmi kamatfizetési kötelezettség 
állt fenn.  
 
Szabó Róbert 
Régi munkáltatói kölcsönökről van szó. Az előző években ezt nem a jó gazda gondosságával 
kezelte az önkormányzati hivatal. Így főjegyző úrnak és a hivatalnak nagyon nehéz feladata 
van, mert több mint tíz éves kölcsönöknek kell „utánajárni”. Nem könnyű ezekre olyan do-
kumentációt találni a hivatal iratállományában, ami segítené a munkát. Elmondta, hogy ezzel 
szemben sok esetben sikerült a tartozásokból nagy összeget „visszaszereznie” a hivatalnak. 
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Sem 2011-ben, sem 2012-ben nem szerepelt a költségvetésben a munkáltatói kölcsön, ezt a 
jelenlegi vezetés nem preferálja épp azért, mert nehéz a kezelése, az önkormányzat nem bank. 
 
Kérte, szavazzanak.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés a 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
189/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
1. A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 11.§ (3) 
bekezdésében biztosított hatáskörében a rendelet 11. § (1) bekezdésének e) pontja alapján az 
alábbi igazoltan behajthatatlan követelésekről mond le és hozzájárul azoknak a számviteli 
nyilvántartásból való törléséhez:  

 
 Ssz. Számla 

száma 
Kötelezett Követelés 

jogcíme 
Számla 

kelte 
Fizetési 
határidő 

Összeg 

1. 2011/00147 Barta Imre Mobiltelefon 
beszélgetési díj 
továbbszámlázás 

2011.03.23 2011.04.01 580,- 

2. 2010/00171 Bodó 
László 

Telefon 
mellékállomás 
beszélgetés 
továbbszámlázás 

2010.03.04 2010.03.16 3.230,- 

3. 2010/00849 Bodó 
László 

Telefon 
mellékállomás 
beszélgetés 
továbbszámlázás 

2010.10.21 2010.11.02 115,- 

4. 2011/00174 Kiss János Mobiltelefon 
beszélgetési díj 
továbbszámlázás 

2011.03.23 2011.04.01 695,- 

5. 2009/00869 Pallér-
Invest Kft. 

Közüzemi díj 
továbbszámlázás 

2009.12.09 2009.12.19 6.970,- 

6. 2010/00797 Pallér-
Invest Kft 

Közüzemi díj 
továbbszámlázás 

2010.10.08 2010.10.20 27.251,- 

7. 2010/00456 Pallér-
Invest Kft 

Közüzemi díj 
továbbszámlázás 

2010.07.22 2010.08.03 20.280,- 

8. 2010/00527 Pallér-
Invest Kft 

Közüzemi díj 
továbbszámlázás 

2010.08.10 2010.08.20 21.548,- 

9. 2010/00682 Pallér-
Invest Kft 

Közüzemi díj 
továbbszámlázás 

2010.09.20 2010.09.30 22.181,- 

10. 2010/00898 Takács 
Attila 

Mobiltelefon 
beszélgetési díj 
továbbszámlázás 

2010.12.01 2010.12.13 585,- 

11. 2009/00761 Gonda 
Könyvkiadó 

Könyvértékesítés 2009.10.28 2009.11.07 168.000, 

    
2. A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 11. § (3) 
bekezdésében biztosított hatáskörében a rendelet 11. § (1) bekezdésének g) pontja alapján az 
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alábbi igazoltan behajthatatlan követelések összegéből, a Heves Megyei Önkormányzatot 
megillető követelésekről mond le és hozzájárul azoknak a számviteli nyilvántartásból való 
törléséhez:  

 
Ssz. Adós neve hitelszámla száma kölcsön 

lejárata 
lejárt tartozás 
összege 2012. 10.02-i 
elszámolás alapján  

1. Fülöp Mihályné 9871741262740002 1997. 06. 30. 1.187.624,- 
2. Kerek Judit 9874390188210002 1999. 09.30. 498.366,- 
3. Marik Mária 9874390298030006 2001. 03. 31. 2.853.251,- 
4. Szabó Istvánné 9871392696950004 2000. 03. 31. 6.673.723,- 
5. Szűcs András 9871394183980000 2004. 03. 31. 4.292.003,- 
6. Novák József 9874390900070002 2004. 03. 31. 192.978,- 
7. Novákné Antal Ilona 9874390900140002 2004. 03. 31. 192.978,- 
8. Bécsi Ferenc 9871394734670002  2002.01.31  567.748,- 
9. Bécsi Józsefné 9874391049000006  2000.09.30  80.886,- 
10. Erdélyi Károlyné 9871394716650008  2002.03.31  290.851,- 
11. Farkasné Zoltai 

Tímea 
9874391093070006  2004.03.31  46.920,- 

12. Kökény Ferenc 9871394148800002  1998.07.31  215.316,- 
13. Mácsai Józsefné 9871394470460004  2005.06.30  285.651,- 
14. Szabó Anikó 9871394740640004  2000.06.30  1.576,- 
15. Szajkó Lászlóné 9874390880400006  1994.12.31  395.601,- 

 
Felelős: Szabó Róbert 

        Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
                       Dr. Barta Viktor 
                              Heves Megye Főjegyzője  

Határidő: Azonnal 
 
3. A Heves Megyei Közgyűlés jelen határozat 2. pontjában nevesített követeléseket 
mellékkötelezettségként biztosító jelzálogjogról is lemond, tekintettel arra, hogy azok a 
főkövetelés elévülésével szintén elévültek és arra irányuló kérelem esetén hozzájárul azok 
ingatlan-nyilvántartásból történő törléséhez, melynek mindennemű költsége a kérelmezőt 
terheli. 
 

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

Határidő: Azonnal, illetve  
a kérelmek benyújtása esetén 
értelem szerint  

  
4. A Heves Megyei Közgyűlés méltányolva Karanyicz Andrea, Nagyné Nagy Beáta,  Somosi 
Bertalanné és Szabó Jánosné fizetési halasztás és részletfizetés iránti kérelmében hivatkozott 
indokokat, ezen kérelmeknek helyt ad.  

 
Erre tekintettel felhatalmazza a közgyűlés elnökét arra, hogy a fent megjelölt Kötelezettek 
vonatkozásában  fizetési halasztásra és a fennálló tartozás megfizetésére külön megállapodást 
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kössön akként, hogy a Kötelezettek legfeljebb két év futamidő alatt kötelesek eleget tenni 
fizetési  kötelezettségeiknek  azzal, hogy három havi  törlesztést meghaladó  tartozás esetén a  
közgyűlés elnöke a szerződést azonnali hatállyal írásban felmondhatja, mely esetben a Köte-
lezett szerződésszegése miatt a támogatásból fennálló hátralék visszafizetése egyösszegben 
esedékessé és behajtandóvá válik. 
 

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

Határidő: A kérelmezők és az OTP bank 
Nyrt. kiértesítése vonatkozásában 
2012.   december 15. 
A megállapodások megkötése 
vonatkozásában 2013. január 31. 

 
5. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy jelen határozat 2.-4. pontjában 
foglaltakat az OTP Bank Nyrt.-vel közölje a munkáltatói kölcsönök nyilvántartása kapcsán 
nyitott hitelszámlákkal kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés megtétele végett. 
 

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

Határidő: 2012. december 15. 
 
Szabó Róbert 
 
4. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2013. év I. félévi üléstervére és a 2013. év II. félévi 
ülésterv tervezetére 
 
Az SZMSZ alapján a közgyűlés feladatait éves ülésterv szerint végzi. Az ülésterv összeállítá-
sához javaslatot kért a közgyűlés tagjaitól, az alelnököktől, a bizottságok nem képviselő tagja-
itól és az önkormányzati hivataltól. 
 
Az előterjesztés Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsági támogatottságát tartalmazza. A Megyei 
Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága az előterjesztést a közgyűlési anyagok kiküldését 
követően december 11-én tárgyalta, a bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. A 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság az előterjesztést a közgyűlés ülése előtt tárgyalta és azt egy-
hangúlag támogatta. 
 
Dudás Róbert 
A teendők közé javasolta felvenni, hogy amint lehetséges, a közgyűlés iktassa be az ülésterv-
be a vidékfejlesztési államtitkár úr látogatását, amennyiben mód van rá, akkor már a februári 
ülésre.  
 
Szabó Róbert 
Korábban tájékoztatta már a képviselőket, hogy az államtitkár úrnak a decemberi időpont nem 
volt megfelelő. A látogatás folyamatos egyeztetés alatt áll. Az üléstervben azért nem szerepel, 
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mert nem áll rendelkezésre pontos időpont az államtitkár úr elfoglaltsága miatt. Továbbra is 
támogatja ezt a látogatást.  
 
Kérte, szavazzanak.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő hatá-
rozatot hozta: 
 
190/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2013. év I. félévi üléstervét és a 2013. év II. félévi ülésterv terveze-
tét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 
Felelős:  Szabó Róbert  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: Értelem szerint 
 

Szabó Róbert 
 
5. napirend 
Javaslat a megszűnt Heves Megyei Területfejlesztési Tanács által hazai decentralizált 
források terhére megkötött támogatási szerződések zárására 
 
A megszűnt Heves Megyei Területfejlesztési Tanács hazai decentralizált források terhére 
megkötött támogatási szerződésállományának kezelése során 2012. december 5-ig, az előter-
jesztés elkészítésének időpontjáig az egri kistérség településeit, illetve a korábban kedvezmé-
nyezettként szereplő Heves Megyei Önkormányzat által elnyert, jelenleg jogutódként szereplő 
GYEMSZI, a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ, a Heves Megyei Önkormányzat, 
Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Kerekharaszt, Kisnána projektjeit ellenőrizték le a Heves Me-
gyei Önkormányzati Hivatal munkatársai. Az ellenőrzések 2012. december 4-ig összesen 101 
db projektet érintettek, amelyeket táblázatos formában az előterjesztés melléklete tartalmaz. A 
lefolytatott helyszíni ellenőrzések alapján összességében elmondható, hogy a beruházások és 
a támogatás felhasználása a jogszabályokkal összhangban történt a kedvezményezetteknél, 
szerződésszegés gyanúja egyetlen esetben sem merült fel. 
 
A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága az előterjesztést a közgyűlési anyagok 
kiküldését követően december 11-én tárgyalta, a bizottság egyhangúlag támogatta az előter-
jesztést. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Tekintettel arra, hogy az előterjesztés alapján az ellenőrzés alá 
vont támogatási szerződések külön határozati javaslatban kerültek rögzítésre, kérte hogy a 
határozati javaslatok elfogadásáról a közgyűlés egyszerre szavazzon, de az egyes határozati 
javaslatok külön számot kapjanak. Megkérdezte, az elhangzott javaslattal kapcsolatban van-e 
ellenvetés? Ellenvetés nem volt, kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
191/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Sarud Község 
Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
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100008102K  Felszíni vízelvezető rendszer felújítása Bábere Déli ág 1. sz. mellékág 

 
Felelős:  Szabó Róbert  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: 2012. december 28. 

 
192/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Kerecsend 
Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

100003801K  Településrendezési terv elkészítése 
100005602K  Fő út 55. szám alatti Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 
100007703K  Bereksori u. 47. sz. alatti Hagyományok házának felújítása   
100001503K  Jókai út felújítása, csapadékvíz elvezetése 

100004704K  Járdafelújítás és csapadékvíz elvezetés (Füzesabonyi út I. ütem: Fő út 
és Vitéz utca között) 

100007905K  Bereksori u. 2. sz. alatti általános iskola "új épületének" és tornater-
mének felújítása 

 
Felelős:  Szabó Róbert  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: 2012. december 28. 

 
193/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Demjén Község 
Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

10024/2002.CÉDE Petőfi u. 18. szám alatti Napközi otthonos Óvoda épületének 
bővítése tornaszobával 

10026/2003. CÉDE Bajcsy Zs. utca útfelújítása 

10021/2004. CÉDE Rózsa Ferenc u. 341/1 hrsz-ú részének útépítés és csapadékvíz 
elvezetése 

100010505D  Széchenyi u. 36. szám alatti Közösségi Ház felújítási munkái 
 

Felelős:  Szabó Róbert  
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Határidő: 2012. december 28. 
 
194/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Andornaktálya 
Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

10008/2003. CÉDE Kossuth L. út útépítése szilárd burkolatúvá 
10025/2004. CÉDE Önkormányzati utak felújítása (Ady, Kölcsey, Marinka-völgy u.) 

100004805D  Dózsa Gy. u. felújítása (útburkolat felújítása, padkarendezés, 
csapadékvíz elvezető árkok rendbehozatala) 
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100006505D  Rákóczi utcai járda felújítása 
 

Felelős:  Szabó Róbert  
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Határidő: 2012. december 28. 
 
195/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Maklár Község 
Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

10002/2001.CÉDA Templom tér 29. szám alatti I. István Általános Iskola tetőtér 
beépítése 

10009/2003. CÉDE Településrendezési Terv készítése 

10031/2003. CÉDE Templom tér 28. szám alatti Dózsa György Művelődési Ház nyí-
lászáróinak cseréje 

10009/2004. CÉDE Templom tér 7. szám alatti Régi Általános Iskola épületének ál-
lagmegóvása és energiatakarékos felújítása 

100001905D  Akácos utcai árok 852/1, 852/6, 852/7 hrsz.) vízrendezési mun-
kái 

 
Felelős:  Szabó Róbert  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: 2012. december 28. 

 
196/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Nagytálya 
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések 
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett 
maradéktalanul teljesítette.  
 

10028/2003. CÉDE Széchenyi, Radnóti utcák útfelújítása, csapadékvíz elvezetése, 
padkarendezése 

10014/2004. CÉDE Településrendezési Terv készítése 

100006405D  Váci Mihály és Arany János utcák útburkolat felújítása és padka-
rendezése 

 
Felelős:  Szabó Róbert  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: 2012. december 28. 

 
197/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Felsőtárkány 
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések 
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett 
maradéktalanul teljesítette. 
 

10052/2001.CÉDA  Eger, Szálloda u. 2/a. - Eger és körzete központi orvosi ügyelet 
helyének kialakítása 

10031/2002.CÉDE II. Rákóczi F. u. 53-55. szám alatti Egészségház és orvosi szolgá-
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lati lakás fűtéskorszerűsítése 

10010/2004. CÉDE Petőfi, Ady - Koronás út összekötő szakasza, Ifjúság, Móricz Zs. 
utak útfelújítása 

100010805D  Fő u. 1388/2 hrsz továbbá az 1557, 964/1, 962 hrsz-ú utakon 
buszmegállók építése, felújítása 

 
Felelős:  Szabó Róbert  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: 2012. december 28. 

 
198/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Noszvaj Község 
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához, 
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett 
maradéktalanul teljesítette. 
 

10048/2001.CÉDA Kossuth L. u. 12. szám alatti 8 tantermes általános iskola építése 
10008/2004. CÉDE Béke út - Síkfőkúti feltáró út útfelújítása 
100011905D  Egészségügyi központ létesítése (646 hrsz.) 

 
Felelős:  Szabó Róbert  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: 2012. december 28. 

 
199/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Novaj Község 
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához, 
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett 
maradéktalanul teljesítette. 
 

10030/2002.CÉDE Mátyás u. 1. szám alatti Napközi otthonos Óvoda beruházási, 
átalakítási munkái I. ütem   

10019/2003. CÉDE Hunyadi M. u. 1. szám alatti Napközi otthonos Óvoda átalakítá-
sa, felújítása II. ütem 

10011/2004. CÉDE Településrendezési Terv készítése 
 

Felelős:  Szabó Róbert  
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Határidő: 2012. december 28. 
 
200/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Ostoros Község 
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához, 
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett 
maradéktalanul teljesítette. 
 

10042/2001.CÉDA 
Hunyadi út II-III-IV. szakaszának ill. Grónay út, Bornemissza, 
Dobó út I. szakaszának út-és csapadékvíz elvezetési rendszeré-
nek felújítása 

10039/2003. CÉDE Rózsa és István utak útfelújítása 
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10026/2004. CÉDE Belterületi vízrendezés I. ütem (Deák, Árpád, Dobó, Gárdonyi 
utak, Hősök tere, Kossuth tér) 

100002505D  Kossuth u. felújítása (padkarendezés, csapadékvíz elvezetési 
rendszer és a hozzátartozó műtárgyak felújítása) 

100009205D  Dózsa György út padkarendezése, csapadékvíz elvezetési rend-
szer és a hozzátartozó műtárgyak felújítása 

 
Felelős:  Szabó Róbert  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: 2012. december 28. 

 
201/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Verpelét 
Nagyközség Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések 
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett 
maradéktalanul teljesítette. 
 

100008401K  Petőfi Park (750 hrsz.) díszburkolat létesítése 
100003502K  Gizella, Táncsics, Vadász, Bem utcák útfelújítása 
100006402K  Verpelét településrendezési tervének elkészítése 

10011/2002.CÉDE Ifjúság u. 34. szám alatti Kastély Iskola tetőszerkezetének felújí-
tása 

100007003K  Kossuth és Petőfi utak járdafelújítása 
100002903K  Deák Ferenc út felújítása 
100004404K  Útépítés (Mező, Nyár, Toldi Miklós utak) 

100004305K  Ifjúság utca 36-40. szám alatti lakótelep ivóvíz- és szennyvízhá-
lózatának felújítása 

100001806K  Útfelújítás (Gárdonyi, Dózsa, Mikes K. utak) 
 

Felelős:  Szabó Róbert  
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Határidő: 2012. december 28. 
 
202/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Tarnaszentmária 
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések 
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett 
maradéktalanul teljesítette. 

 
100008002K  Településrendezési terv készítése 
100004204K  Ravatalozó épületének átalakítása és bővítése (62/1 hrsz.) 

 
Felelős:  Szabó Róbert  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: 2012. december 28. 

 
203/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Feldebrő Község 
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához, 
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miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett 
maradéktalanul teljesítette. 
 

100002301K  
Kossuth út 34. szám alatti Általános Művelődési Központ Iskola 
és Könyvtár nyílászáróinak szigetelése, festése, homlokzat javí-
tása festése, falak festése 

100008201K  Kossuth út 31. szám alatti Egészségházban vizesblokk kialakítása 
(672 hrsz.) 

100009004K  Településrendezési terv készítése 
100005205K  Kossuth út 9. sz. alatti konyha átalakítása és bővítése 
100002706K  Szabadság tér 1. sz. alatti tájház felújítása 

 
Felelős:  Szabó Róbert  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: 2012. december 28. 

 
204/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Egerszalók 
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések 
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett 
maradéktalanul teljesítette. 
 

10039/2001.CÉDA Csapadékvíz elvezetési rendszer felújítása (822/1, 822/21, 0177, 
0177/1 hrsz)   

10008/2002.CÉDE Dózsa György és Petőfi út útfelújítása 
10027/2003. CÉDE Szőlő, Béke, Rákóczi utak útfelújítása 
10023/2004. CÉDE Ravatalozó építése 

 
Felelős:  Szabó Róbert  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: 2012. december 28. 

 
205/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Egerszólát 
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések 
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett 
maradéktalanul teljesítette. 
 

10049/2001.CÉDA Fő, Zöld, Rákóczi, Ságvári utcák aszfaltozása, felszíni vízelveze-
tése 

10018/2002.CÉDE Petőfi u. útfelújítása és felszíni vízelvezetése 
10013/2003. CÉDE Kossuth L. u. útfelújítása 
10023/2003.CÉDE Településrendezési Terv készítése 
10005/2004. CÉDE Árpád és Mátyás út útfelújítása 
100001805D  Siroki utca aszfaltozása, padka rendezése (391 hrsz.) 
100011405D  Rákóczi u. felújítása (508 hrsz.) 

 
Felelős:  Szabó Róbert  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: 2012. december 28. 
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206/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Egerbakta Község 
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához, 
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett 
maradéktalanul teljesítette. 
 

100001602K  Szalóki u. felújítása 
100002703K  Mezőgazdasági feltáró út II. ütem, mederátjáró építése 
100007304K  Járdaépítés (Bátori út 53-87. között) 
100000405K  Járdaépítés (Bátori út mentén II. ütem: 87-101. sz. között) 

 
Felelős:  Szabó Róbert  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: 2012. december 28. 

 
207/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére a Gyógyszerészeti 
és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézettel mint jelenlegi kedvezményezettel 
megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette. 
 

100008705D  Eger, Markhot F. u. 1. szám alatti Markhot Ferenc Kórház és 
Rendelőintézet konyhaüzem átalakítása 

 
Felelős:  Szabó Róbert  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: 2012. december 28. 

 
208/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Eger Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések 
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett 
maradéktalanul teljesítette. 
 
 

10028/2002.CÉDE 
Pozsonyi u. 4-6. szám alatti Kereskedelmi és Vendéglátó Szak-
közép-és Szakmunkásképző Iskola homlokzat felújítása (ablak-
csere) I. ütem   

10041/2003. CÉDE Pozsonyi út 4-6. szám alatti Kereskedelmi Szakközépiskola hom-
lokzat felújítása II. ütem 

10036/2003. CÉDE Szvorényi út 50/A. szám alatti Okmányiroda bővítése 

10035/2003. CÉDE Egészségház út tömbbelső csapadékcsatorna építés, csapadékvíz 
rendezés 

10006/2004. CÉDE Rákóczi út 2. szám alatti Wigner Jenő Műszaki Informatikai Kö-
zépiskola és Kollégium fűtéskorszerűsítése távfűtéssel 

10019/2004. CÉDE Ipolyi Arnold út mentesítő csapadékvíz elvezetés kivitelezése 
10018/2004. CÉDE Veres Péter - Szövetkezet út csapadékcsatorna építés 
100007105D  Lájer Dezső útmentesítő csapadékcsatorna építése (9985 hrsz.) 
100007505D  Rozália út építése 
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100009605D  Knézich K. u. közlekedési felületének felújítása I. ütem (5072/1 
hrsz.) 

 
Felelős:  Szabó Róbert  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: 2012. december 28. 

 
209/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Gyöngyös Város 
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához, 
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett 
maradéktalanul teljesítette. 
 

100011705D  Gyöngyös város egyes utcáinak szennyvízelvezetése 
 

Felelős:  Szabó Róbert  
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Határidő: 2012. december 28. 
 
210/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Gyöngyöshalász 
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések 
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett 
maradéktalanul teljesítette. 
 

10022/2004. CÉDE Gyöngyöshalász, szennyvízelvezető rendszer építése 
 

Felelős:  Szabó Róbert  
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Határidő: 2012. december 28. 
 
211/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Kerekharaszt 
Község Önkormányzatával, mint jelenlegi kedvezményezettel megkötött, alábbiakban 
felsorolt támogatási szerződések lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt 
kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette. 

 

10037/2001.CÉDA Kerekharaszt, Sport u. útépítés, járdaépítés, felszíni vízelveze-
tés 

 
Felelős:  Szabó Róbert  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: 2012. december 28. 

 
212/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Kisnána Község 
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához, 
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett 
maradéktalanul teljesítette. 
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100004605K  Járdaépítés (Szabadság és Béke utcák) 

 
Felelős:  Szabó Róbert  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: 2012. december 28. 
 

213/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére a Heves Megyei 
Intézményfenntartó Központtal, mint jelenlegi kedvezményezettel megkötött, alábbiakban 
felsorolt támogatási szerződések lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt 
kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette. 

 

10086/2000.CÉDA Eger, Kossuth út 9. szám alatti Megyeháza épületegyüttes udvari 
épületeinek tető és homlokzat felújítása 

10034/2002.CÉDE 
Eger, Jankovics Dezső u. 3. szám alatt a Heves Megyei Önkor-
mányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat átmeneti ottho-
na céljára épület vásárlása 

10036/2002.CÉDE Eger, Kossuth L. u. 9. szám alatti Megyeháza "D" jelű épületé-
nek külső rekonstrukciója és tetőtér beépítése 

10017/2003. CÉDE Eger, Arany János Általános Iskola és Szakiskola leválasztása a 
volt gyermekvárosi ingatlanról 

100009101K  Eger, Gyermekotthon lakásotthonokkal történő kiváltása (Eger-
bakta, Szalóki u. 15., Lőrinci, Kölcsey u. 2., Kossuth u. 41.) 

100005202K  Pétervására, Keglevich u. 24. sz. alatti lakásotthon kialakítása 

100007302K  Pétervására, Szent Márton u. 21. sz. alatti Lakásotthon és iroda 
kialakítása 

100005605K  Csány, Csillag u. 27. sz. alatti, Idősek Otthona akadálymentes 
WC kialakítása, igazgatási épület tetőszerkezet rekonstrukciója 

100005906L  Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete homlokzati nyí-
lászáró cseréje (Bélapátfalva, Petőfi u. 25.) 

100002806L  

Az Istenmezeje, Béke u. 22/a. szám alatti lakásotthonban, a dol-
gozók részére öltözködési, tisztálkodási és eü-i lehetőség biztosí-
tása. Lakásotthon melléképületének lebontása és új melléképület 
építése 

 
Felelős:  Szabó Róbert  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: 2012. december 28. 

 
214/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 10041/2001. CÉDA és 
10027/2004. CÉDE számú szerződései esetében hozzájárul a szerződés lezárásához, 
tekintettel arra, hogy a jogszabályváltozás következtében a megyei önkormányzat egy 
személyben tölti be a jogosult és a kötelezett (támogató és támogatott) szerepét. 

 
 

10041/2001.CÉDA Eger, Kossuth út 9. szám alatti Megyeháza nagytermének és kap-
csolódó helyiségeinek rekonstrukciója 

10027/2004. CÉDE Eger, Kossuth út 9. szám alatti Megyeháza díszterem kapcsolódó 
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helyiségeinek rekonstrukciója, nagytermek klimatizálása 
 

Felelős:  Szabó Róbert  
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Határidő: 2012. december 28. 
 
215/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Erdőtelek Község 
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához, 
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett 
maradéktalanul teljesítette. 
 

100004105K  Erdőtelek belterületén csapadékvíz elvezető rendszer felújítása 
(Kossuth, Vörösmarty, Petőfi utcák) 

 
Felelős:  Szabó Róbert  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: 2012. december 28. 

 
216/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Tarnabod Község 
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához, 
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett 
maradéktalanul teljesítette. 
 

100000202K  Polgármesteri Hivatal felújítása (Kossuth tér 7.) 
100000403K  Kossuth tér 7. sz. alatti Polgármesteri Hivatal belső felújítása 

100005803K  Gárdonyi út 8. sz. alatti községi temető ravatalozójának külső felújí-
tása         

100004604K  Gazdakör u. 20. sz. alatti óvodai konyhatechnológia teljes cseréje 
100005805K  Gazdakör u. 20. sz. alatti óvodai konyha felújítása 

 
Felelős:  Szabó Róbert  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: 2012. december 28. 

 
Szabó Róbert 
 
6. napirend 
Tájékoztató a megyei területrendezési terv hatályosulásának 2012. évi tapasztalatairól 
 
A megyei önkormányzatok területfejlesztéssel, terület- és településrendezéssel, az épített kör-
nyezet védelmével kapcsolatos feladatait a területrendezési törvény, valamint az építési tör-
vény határozzák meg. A megyei önkormányzatok ezirányú munkáját a főépítészi tevékeny-
ségről szóló kormányrendelet alapján a megyei főépítész készíti elő, aki folyamatosan figye-
lemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad és 
négyévente összefoglaló jelentést készít a közgyűlés részére. A 2012. évre vonatkozó értéke-
lést, valamint a 2013. évre vonatkozó feladatokat a tájékoztató részletesen tartalmazza. 
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A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága a közgyűlési anyagok 
kiküldését követően december 11-én megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Szabó Róbert 
 
7. napirend 
Sürgősségi indítvány a megszűnt Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 
által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések módosítá-
sára, zárására 
 
2012. január 1-től a Heves Megyei Önkormányzathoz került át a megszűnt Észak-
magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által a hazai decentralizált források terhére meg-
kötött szerződésállomány kezelésével kapcsolatos feladatok közül a NORDA Nonprofit Kft. 
által előkészített előterjesztésekről való döntés. A 2012. szeptember 28-án megtartott közgyű-
lés időpontját követően 10 darab támogatási szerződés kapcsán merült fel a szerződések mó-
dosításának, lezárhatóságának kérdése, lehetősége.  
 
A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága az előterjesztést a közgyűlési anyagok 
kiküldését követően december 11-én tárgyalta, és annak a bizottság által tárgyalt első három 
pontját egyhangúlag támogatta. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, hogy az egyes határozati pontok elfogadásáról a közgyű-
lés egyszerre szavazzon, de az egyes határozati javaslatok külön számot kapjanak. Megkér-
dezte, az elhangzott javaslattal kapcsolatban van-e ellenvetés? Ellenvetés nem volt, kérte, 
szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
217/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a GYETVAI PACK Faipari Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. TRFC/EM/ba/1000001/2008 számú támogatási szerződése kapcsán, hivatkozással a 
148/2008. (V.26.) Korm. rendelet 30.§-ára, valamint a Támogatási szerződés 11. aa) pontjára 
az igénybevett támogatás részleges, azaz 470.818,-Ft támogatás és a 104.947,-Ft-os kamatá-
nak, azaz összesen 575.765,-Ft értékű visszavonásáról dönt. 
A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a további szükséges intézkedések és alá-
írások megtételére. 
 
A Közgyűlés felkéri továbbá Elnökét, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár Heves Me-
gyei Igazgatóságát és a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft-t értesítse. 
 
      Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
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218/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a HEVESTHERM Műanyag Nyílászárókat Gyártó és Forgalma-
zó Kft. TRFC/EM/t/1000055/2006 számú szerződése vonatkozásában hozzájárul a fedezetcse-
réhez olyan módon, hogy a támogatás jelenlegi fedezetéül szolgáló Heves, hrsz.: 1836 ingat-
lan helyett  az alábbi tehermentes ingatlanokat vonja be a támogatás biztosítékaként: 
 
Ingatlan címe: 3360 Heves, Arany J. u., hrsz.: 1211 
Ingatlan megnevezése: kivett épület, raktár 
Ingatlan forgalmi értéke (2012.11.11-i értékbecslés alapján): 19. 000. 000,- Ft + ÁFA 

 
Ingatlan címe: 3360 Heves, Mátyás király u., hrsz.: 363/2 
Ingatlan megnevezése: kivett gazdasági épület, telephely 
Ingatlan forgalmi értéke2012.11.11-i értékbecslés alapján: 29. 000. 000,- Ft + ÁFA 

 
Biztosítékként felajánlott ingatlanok forgalmi értéke összesen: 48.000.000,- Ft + ÁFA 

 
Ezen kívül jóváhagyja, hogy a pályázat biztosítékaként szolgáló Heves, hrsz.: 1836 ingatlan-
ról a jelzálogjog törlésre kerüljön a Heves, hrsz.: 1211 és 363/2 két ingatlanra történt jelzálog-
jog bejegyzést követően. 
 
A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a további szükséges intézkedések és alá-
írások megtételére. 
A Közgyűlés felkéri továbbá Elnökét, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár Heves Me-
gyei Igazgatóságát és a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft-t értesítse. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
219/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére a Monitor 
Elektronikai Szolgáltató Kft-vel megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul 
teljesítette.  
 

TRFC/EM/ba/1000004/2008  Monitor Elektronikai Szolgáltató Kft. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
220/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére 
Szentdomonkos Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, 
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett 
maradéktalanul teljesítette.  
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TRFC/EM/t/1000033/2006 Szentdomonkos Község Önkormányzata 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
221/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére Hatvan 
Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

TRFC/EM/t/1000053/2006 Hatvan Város Önkormányzata 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
222/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére Terpes 
Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

TRFC/EM/t/1000062/2006 Terpes Község Önkormányzata 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
223/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére Hatvan 
Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

TRFC/EM/t/1000049/2005 Hatvan Város Önkormányzata 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
224/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére Hatvan 
Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
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TRFC/EM/t/1000039/2006 Hatvan Város Önkormányzata 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
225/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére a Heves 
Megyei Intézményfenntartó Központtal megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul 
teljesítette.  
 

TRFC/EM/t/1000004/2005 Heves Megyei Intézményfenntartó Központ 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
226/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére a Heves 
Megyei Intézményfenntartó Központtal megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul 
teljesítette.  
 

TRFC/EM/t/1000026/2006 Heves Megyei Intézményfenntartó Központ 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
227/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére Heves 
Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

TRFC/EM/t/1000031/2006 
 

Heves Város Önkormányzata 

 
Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
228/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére a Lőrinci 
Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 



26 
 

TRFC/EM/t/1000050/2006 Lőrinci Város Önkormányzata 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
229/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére a 
Karácsond Községi Önkormányzattal megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul 
teljesítette.  
 

TRFC/EM/t/1000043/2005 
 

Karácsond Községi Önkormányzat 

 
Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
230/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére Kompolt 
Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

TRFC/EM/t/1000048/2005 
 

Kompolt Község Önkormányzata 

 
Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
231/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére a Kilátó 
Közhasznú Alapítvánnyal megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

TRFC/EM/t/1000045/2005 Kilátó Közhasznú Alapítvány 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
232/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére Parád 
Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
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TRFC/EM/t/1000044/2005 
 

Parád Község Önkormányzata 

 
Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
233/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére Aldebrő 
Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

TRFC/EM/t/1000003/2006 
 

Aldebrő Község Önkormányzata   

 
Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
234/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére Csány 
Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

TRFC/EM/t/1000018/2006 
 

Csány Község Önkormányzata 

 
Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
235/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére 
Füzesabony Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul 
teljesítette.  
 

TRFC/EM/t/1000019/2006 
 

Füzesabony Város Önkormányzata 

 
Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
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236/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére Szihalom 
Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

TRFC/EM/t/1000023/2006 Szihalom Község Önkormányzata 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
237/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére Kisköre 
Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

TRFC/EM/t/1000039/2005 Kisköre Város Önkormányzata 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
238/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére 
Istenmezeje Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul 
teljesítette.  
 

TRFC/EM/t/1000024/2006 Istenmezeje Község Önkormányzata 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
239/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére Poroszló 
Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

TRFC/EM/t/1000056/2006 
 

Poroszló Község Önkormányzata 

 
Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
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240/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére Szihalom 
Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

TRFC/EM/t/1000053/2005 
 

Szihalom Község Önkormányzata 

 
Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
241/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére Tiszanána 
Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

TRFC/EM/t/1000055/2005 
 

Tiszanána Község Önkormányzata 

 
Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
242/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére Tiszanána 
Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

TRFC/EM/t/1000056/2005 
 

Tiszanána Község Önkormányzata 

 
Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
243/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére a 
Eurohome 2000 Kft.-vel megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

TRFC/EM/t/1000050/2005 Eurohome 2000 Kft. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
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244/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére az Egri 
Kistérség Többcélú Társulással megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul 
teljesítette.  
 

TRFC/EM/t/1000047/2005 
 

Egri Kistérség Többcélú Társulás 

 
Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
245/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére 
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, 
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett 
maradéktalanul teljesítette.  
 

TRFC/EM/t/1000052/2005 Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
246/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére Eger MJV 
Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

TRFC/EM/t/1000037/2005 Eger MJV Önkormányzata 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
247/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére 
Besenyőtelek Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután 
a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul 
teljesítette.  

TRFC/EM/1000010/2004 Besenyőtelek Község Önkormányzata 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
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248/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére Boconád 
Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

TRFC/EM/1000001/2004 Boconád Község Önkormányzata 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
249/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére Eger MJV 
Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

TRFC/EM/1000009/2004 Eger MJV Önkormányzata 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
250/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére a Hevesi 
Református Egyházzal megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

TRFC/EM/1000012/2004 Hevesi Református Egyház 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
 
251/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére 
Pétervására Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul 
teljesítette.  
 

TRFC/EM/1000005/2004 Pétervására Város Önkormányzata 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
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252/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére Tarnaörs 
Községi Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

TRFC/EM/1000004/2004 Tarnaörs Községi Önkormányzat 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
253/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére 
Istenmezeje Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul 
teljesítette.  
 

TRFC/EM/1000003/2004 Istenmezeje Község Önkormányzata 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
254/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére 
Szilvásvárad Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután 
a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul 
teljesítette.  
 

TRFC/EM/t/1000051/2005 Szilvásvárad Község Önkormányzata 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
255/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére 
Pétervására Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul 
teljesítette.  
 

TRFC/EM/t/1000042/2005 Pétervására Város Önkormányzata 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
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256/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére 
Füzesabony Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul 
teljesítette.  
 

TRFC/EM/1000002/2004 Füzesabony Város Önkormányzata 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
257/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére a RUAG 
Ammotec Kf.-vel megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

TRFC/EM/ba/1000003/2008 RUAG Ammotec Kf.  
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
258/2012. (XII. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére a Fish and 
Food Kft.–vel megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződésben 
vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

TRFC/EM/ba/1000002/2008 Fish and Food Kft.  
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2012. december 28. 
 
Szabó Róbert 
 
8. napirend 
Javaslat ”Az Év Heves Megyei Sportolója Díj” adományozására   
 
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontjának és az SZMSZ 13. § (1) bekezdés b) pontjának megfe-
lelően zárt ülés keretében tárgyalandó. 
 
Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a zárt ülést követően közmeghallgatásra kerül sor. A zárt ülés 
elrendelését megelőzően megkérdezte a képviselőket, hogy a tárgyalt napirenden kívül kérdé-
sük, bejelentésük van-e? 
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V. Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §) 
 
VI. Kérdések (SZMSZ 40. §) 
 
VII. Bejelentések (SZMSZ 41. §) 
 
Szűcsné Major Ildikó 
Elmondta, hogy október elején levelet írt főjegyző úrnak, amelyben kérte, hogy a hivatal bo-
csássa frakciója rendelkezésére a vizsgáló bizottság feljelentésével kapcsolatos nyomozati 
anyagokat. A főjegyző úr azt válaszolta, hogy még az október 3-i héten sor kerül erre. Mi új-
ság ezzel, mikor kaphatnak ebből példányokat a Jobbikos képviselők? 
 
Dr. Barta Viktor 
Ígéretéhez híven ez akkor elektronikus úton szkennelve kiküldésre is került. Elmondta, hogy 
visszajelzés nem érkezett arról, hogy ez nem került volna kézbesítésre a képviselő asszony 
elektronikus postaládájába. Kérte, ezt közgyűlés után személyesen tisztázzák.  
 
Dudás Róbert 
Elmondta, hogy az elmúlt napokban országgyűlési képviselővel járva a környéket, fontos té-
mák merültek fel akár a megye, akár a kistérség kapcsán, amit a területfejlesztési koncepció-
val kapcsolatos munkaértekezleten meg kellene beszélni. Mikor kerül sor a munkaértekezlet-
re? 
 
Szabó Róbert 
A Partnerségi terv mellékletében a pontos időpont rögzítésre került, pontosan nem tud erre 
választ adni, valamikor jövő februárban lesz a területi egyeztető fórum újabb ülése. Munka-
megbeszélésekre januárban is sor kerül. Kérte, hogy minden képviselő kapjon értesítést a pon-
tos időpontról.  
 
Dr. Gondos István 
A Fidesz frakció nevében megköszönte a főjegyző úr és a hivatal munkáját. Áldott, békés 
karácsonyt kívánt frakciója nevében az MSZP és a Jobbik frakcióknak egyaránt.  
 
Szabó Róbert 
Az SZMSZ 13.§ (3) bekezdése értelmében a zárt ülésen a közgyűlés tagjai, a bizottságok nem 
képviselő tagjai, a nem a közgyűlési tagok közül választott alelnök, a főjegyző, az aljegyző, a 
jegyzőkönyvvezető, a technikai feladatokat ellátó dolgozó, továbbá a könyvvizsgáló és a dön-
tést előkészítő köztisztviselő, szakértő vesz részt.  
 
Zárt ülést rendelt el. 
 
A zárt ülés után az ülés nyilvánosan folytatódott.  
 
Szabó Róbert 
 
X. Közmeghallgatás (SZMSZ 14. §) 
 
Az Ötv. 13. §-a és az SZMSZ 14. §-a alapján a közgyűlés évente legalább egyszer, előre 
meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szerve-
zetek képviselői közérdekű kérdéseket és javaslatokat tehetnek.  
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Tájékoztatott arról, hogy a hozzászólói ív szerint senki nem jelentkezett közmeghallgatásra, 
ezért a közmeghallgatást bezárta. 
 
Megköszönte a közgyűlés tagjainak, a bizottságok nem képviselő tagjainak, a hivatalnak az 
éves munkáját. Minden jelenlévőnek áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánt. 
 
A közgyűlést bezárta. 
 
 

K. m. f.  
 

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


