
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: 2013. február 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés soron kívüli üléséről 
 
Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme 
  Eger, Kossuth Lajos utca 9. 
 
Jelen voltak: Bossányi László, Dudás Róbert, Dr. Gondos István, Jáger József, Dr. Nagy 

Imre, Oroján Sándor, Dr. Ördög István, Sveiczer Sándor Péter, Szabó Gyula, 
Szabó Róbert, Tóth Csaba közgyűlési tagok, Dr. Barta Viktor főjegyző, Dr. 
Kovács Csaba aljegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak 

 
Szabó Róbert 
Köszöntötte a közgyűlés tagjait és a meghívottakat. Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. 
Megállapította, hogy a megyei közgyűlés 15 tagja közül 11 képviselő jelen van, az ülés hatá-
rozatképes. A közgyűlés ülését megnyitotta.  
 
Tájékoztatott, hogy a közgyűlés soron kívüli ülésének összehívását az indokolta, hogy a He-
ves megye fejlesztését elősegítő költségvetési támogatást megalapozó döntéseket a megyei 
közgyűlésnek meg kell hoznia. A napirendhez tartozó előterjesztés a közgyűlés napján e-mail 
útján kiküldésre, valamint az ülés megkezdése előtt kiosztásra is került a képviselők részére. 
 
Szabó Róbert 
Elmondta, hogy Dudás Róbert úr sürgősségi indítvánnyal fordult a képviselőkhöz. Az SzMSz 
szabályai szerint a sürgősségi indítványt a közgyűlést megelőző nap 12 óráig kell benyújtani, 
viszont mivel az ülés összehívására február 26-án 16 órakor került sor, így a képviselő úrnak 
nem volt lehetősége a határidő szerinti beterjesztésre. Éppen ezért elfogadható, hogy a köz-
gyűlés szavazzon arról, a sürgősségi indítványt napirendre tűzi vagy sem. 
 
 Kérte, szavazzanak a Dudás Róbert által beterjesztett sürgősségi indítvány napirendre vételé-
ről. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 3 igen, 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
16/2013. (II. 27.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy a sürgősségi indítványt nem tűzi napirendre. 
 
      Felelős: Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Azonnal 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés a meghívó szerinti napirendet tárgyalja meg és 
döntsön egyúttal arról is, hogy az 1. napirendhez tartozó előterjesztést nem kell bizottságok-
nak előzetesen megtárgyalnia. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 10 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
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17/2013. (II. 27.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2013. február 27-i ülés napirendjét az alábbiak szerint határoz-
za meg azzal, hogy az 1. napirendhez tartozó előterjesztést nem kell bizottságoknak előzete-
sen megtárgyalniuk: 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 23. §) 
 
NAPIREND 
 
I. Előterjesztés 
 
1. Javaslat Heves megye fejlesztését elősegítő költségvetési támogatást megalapozó dönté-

sek meghozatalára 
 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
 

II. Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §) 
 
III. Kérdések (SZMSZ 40. §) 
 
IV. Bejelentések (SZMSZ 41. §) 
 
Szabó Róbert 
 
NAPIREND ELŐTT 
Köszöntötte Czinege László ezredes urat,  Heves megyei rendőrfőkapitányát. A közgyűlés és 
a megyei rendőr-főkapitányság között kialakított gyakorlatnak megfelelően a képviselőknek 
lehetőségük van közvetlenül kérdést intézni ezredes úrhoz. 
 
Mivel kérdés nem érkezett, megköszönte az ezredes úr részvételét, további jó munkát kívánt.  
 
1. napirend 
Javaslat Heves megye fejlesztését elősegítő költségvetési támogatást megalapozó dönté-
sek meghozatalára 

Elmondta, hogy a nemzetgazdaságért felelős miniszter által 2012. október 1. napjával Heves 
megyét érintően a gazdaságfejlesztés összehangolásáért felelős miniszteri biztossá kinevezett 
Horváth László úr feladataiból adódóan koordinálja Heves megyét illetően a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium hatáskörébe tartozó külgazdasági feladatokat, illetve e témákban ellátja az 
NGM képviseletét. A miniszteri biztosi tevékenység eredményeként az NGM kifejezte előze-
tes szándékát Heves megye fejlesztését támogató, előterjesztés szerinti feladatok ellátása cél-
jából, egy 50.000.000 Ft összegű nem visszatérítendő támogatási igény egyedi elbírálására és 
elfogadására, a törvényi változásokból adódóan elsődlegesen területfejlesztési-
területrendezési feladatokat ellátó Heves Megyei Önkormányzat, mint kedvezményezett - és 
annak többségi befolyása alatt álló, kizárólagosan köztulajdonban álló gazdasági társasága, a 
Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. - részére.  
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Indokoltnak mutatkozik, hogy a közgyűlés már a támogatási igény előterjesztése során neve-
sítse a közreműködő személyét.  
 
Dudás Róbert 
Fontosnak tartotta volna, hogy beszéljenek a képviselők az általa benyújtott sürgősségi indít-
vány témájáról, a nemzeti lobogó és nemzeti jelképek használatáról. Kifogásolta, hogy na-
gyon rövid idő állt rendelkezésre a napirendi pont áttanulmányozására, mert azt február 27-én 
negyed egykor kapta meg e-mail formájában, a megfelelő felkészülés nem volt biztosítva. 
Miért kell ilyen hirtelen dönteni erről a kérdésről? Mi a beadási határidő és ez mikor derült 
ki? 
 
Örömmel hallotta, hogy október 1-jén Horváth László úr miniszteri biztosi kinevezést kapott, 
nem tudott erről a tényről. Az előterjesztéssel kapcsolatban az volt a véleménye, hogy a me-
gyei székhelyű vállalkozások fejlesztési igényeinek, projektterveinek felmérésére az uniós 
források hatékony felhasználása céljából vannak intézmények, melyek végzik ezt, belevonva 
az oktatási szakképzés aktuális helyzetét a következő uniós költségvetési időszakra vonatko-
zólag is. Erre évről évre korrekt anyagot készít a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 
A 2. ponttal kapcsolatban elmondta, hogy komoly konzultáció folyik a főiskolával, agrár- és 
iparkamarával, különböző szervezetekkel, ezért kérdésesnek tartotta, hogy erre miért kell kü-
lön fejlesztési forrást biztosítani. Általános véleménye, hogy a megfogalmazott feladatok már 
felmérve és finanszírozva vannak valahol, inkább a megvalósításra kellene törekedni.  
 
Dr. Nagy Imre 
Véleménye szerint, ha ilyen lehetőségről van szó, akkor azzal a megyének élnie kell. Nem 
derült ki pontosan az előterjesztésből, hogy ki kezdeményezte, ki és hogyan határozta meg 
ezeket a témákat. Úgy tűnik, hogy a minisztérium fejezte ki azon szándékát, hogy támogatni 
akarja a megyét, ráadásul ezekben a feladatokban. Értelmezése szerint nem az a kérdés, hogy 
a kapott pénz mire lesz költve, hanem az, hogy az önkormányzat fogadja-e az adni kívánt ösz-
szeget. Nem vitatható tény, hogy támogatandó a főként Európai Uniós források későbbi meg-
szerzésének megalapozása, előkészítése, több vállalkozás felkészülésének biztosítása. A cél-
szerűség valószínűleg akkor dől majd el, ha az elkészült tanulmányok nyomán kiderül, hogy 
azok mennyire hasznosak, illetve tudható, hogy ki és mennyiért készítette.  
 
Szabó Róbert 
Dudás úrnak elmondta, hogy többször megjelent a sajtóban is, hogy Horváth László úr mi-
niszteri biztosi kinevezést kapott. Javasolta a képviselő úrnak, hogy kövesse a közélet alaku-
lását. Az előterjesztésről azért kell sürgősséggel dönteni, mert a munkálatok már március 1-
jétől indulnak, ehhez szükséges a közgyűlés gyors döntése. Dr. Nagy Imre képviselő úr jól 
értelmezte, arról kell dönteni, hogy a közgyűlés felhatalmazza-e elnökét a támogatás aláírásá-
ra vagy sem.  
 
Dudás Róbert 
Az elnök úr intelmével kapcsolatban elmondta, hogy figyeli a közélet híreit. Megkapta a vá-
laszt arra, hogy miért kell ilyen hirtelen dönteni, viszont azt kérdezte, hogy erről miért az 
utolsó pillanatban kell határozni. Mikor kapta az önkormányzat ezt az értesítést? 
 
Szabó Róbert 
Egy ideje már szervezés alatt áll, technikai okok játszottak szerepet a sürgősséget illetően. A 
területfejlesztési ügynökség végzi majd a feladatot, az önkormányzat lesz a támogatott szerv 
azért, mert koordinatív feladata van a területfejlesztést illetően.  
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Dudás Róbert 
A válaszból nem derült ki, hogy miért tegnap délután 4 órakor hívta össze elnök úr sürgős-
séggel az ülést, hiszen az elnök úr is azt mondta, hogy régebbi dologról van szó.  
 
Szabó Róbert 
Elmondta, hogy február 26-án 4 órakor hozta meg a döntést a közgyűlés összehívásra, az 
okokról már beszélt, ezen kívül pozitív dologról van szó, aminek örülni kellene. Az előter-
jesztés összesen két oldal, a rendelkezésre álló idő alatt áttanulmányozható volt. Az ügynök-
ség szeretné minél hamarabb elkezdeni a munkát. Az uniós költségvetés elfogadása után 
2014-től indulnak az új pályázati lehetőségek, erre a megyének fel kell tudnia készülni, konk-
rét projektjavaslatokkal kell előállnia ahhoz, hogy a versenyben Heves megyét sikeresen le-
hessen pozicionálni.  
 
Dudás Róbert 
Kérte, hogy az elnök úr tisztelje meg a képviselőket jobban, ne azt a magyarázatot adja, hogy 
azért van ülés, mert előző nap 4 órakor úgy döntött. Vannak olyan képviselők, akiknek más 
munkahelyük is van, ezt is figyelembe kellene venni.  
 
Szabó Róbert 
Aki megyei képviselői feladatok ellátására vállalkozik, annak számolnia kell azzal, hogy 
időnként élni kell a sürgősségi ülés lehetőségével.  
 
A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő hatá-
rozatot hozta: 
 
18/2013. (II. 27.) közgyűlési határozat  
1.) A Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 8.) önkormányzati 

rendelet az előterjesztésben foglalt indokok alapján kiegészül a következő forrással, illetve 
forrásfelhasználásra vonatkozó előirányzattal: 
 

A) Heves Megyei Önkormányzat  
BEVÉTELEK 

Fejezet Jogcímszám Megnevezés Előirányzat 
változás 

Módosítás 
utáni elői-
rányzat 

II. Központi 
költségvetési 
támogatás 

1.6. Egyedi elbírálás alá eső 
költségvetési támogatás 

50 000 eFt 50 000 eFt 

 
 

KIADÁSOK 
Fejezet Jogcímszám Megnevezés Előirányzat 

változás 
Módosítás 
utáni elői-
rányzat 

I. Heves Me-
gyei Önkor-
mányzat 

9.1.1.3 Egyedi elbírálás alá eső 
költségvetési támoga-
tás felhasználása 

46 000 eFt 46 000 eFt 

IV. Átadott 
pénzeszközök 

2.1.1.1.6 Pénzeszközátadás Hi-
vatalnak 

4 000 eFt 218 742 eFt 
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B) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 
BEVÉTELEK 

Fejezet Jogcímszám Megnevezés Előirányzat 
változás 

Módosítás 
utáni elői-
rányzat 

IV.Átvett 
pénzeszközök 

1.1.1. Működési célra átvett 
pénzeszközök 

4 000 eFt 218 742 eFt 

 
KIDÁSOK 

Fejezet Jogcímszám Megnevezés Előirányzat 
változás 

Módosítás 
utáni elői-
rányzat 

I.Fejezet 10.1.1.1 Lebonyolításért felelős 
munkacsoport személyi 
jellegű kiadása 

4 000 eFt 4 000 eFt 

 
A fenti előirányzat-módosítás átvezetésre kerül a kiadási és bevételi előirányzatokon. 

    
Felelős:  Szabó Róbert 

                                                                                     Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
                                                                                 Dr. Barta Viktor 
                                                                                    Heves Megye Főjegyzője  

Határidő: Értelem szerint 
 

2.) A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét arra, hogy Heves megye fejlesztését elősegítő 
egyedi elbírálású költségvetési támogatás iránti igényt nyújtson be a nemzetgazdaságért felelős 
miniszterhez és a támogatási igény elbírálásához szükséges valamennyi nyilatkozatot  a Heves 
Megyei Önkormányzat képviseletében megtegye, az igény kedvező elbírálása esetén pedig - a 
támogatónak a kedvezményezett szervezet személyében esetlegesen bekövetkező döntésétől 
függően -  a Támogatási szerződést a Támogatóval megkösse, és a támogatási szerződéshez 
kapcsolódó valamennyi okiratot, dokumentumot aláírásával ellássa.   
 

Felelős:  Szabó Róbert 
                                                                                     Heves Megyei Közgyűlés Elnöke  

Határidő: Azonnal, illetve értelem szerint 
 

3.) A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét arra, hogy a Heves megye fejlesztését 
elősegítő egyedi elbírálású költségvetési támogatás nyújtásáról szóló Támogatási szerződésben 
nevesített feladatok megvalósítása során a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
vonatkozó rendelkezéseire is tekintettel, úgynevezett „in house” beszerzés keretében végzett 
szolgáltatásként  vegye  igénybe  a Heves Megyei  Területfejlesztési Ügynökség  Közhasznú  
Nonprofit Kft. közreműködését.  
 

Felelős:  Szabó Róbert 
                                                                                     Heves Megyei Közgyűlés Elnöke  

Határidő: Értelem szerint  
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4.) A Heves Megyei Közgyűlés a Heves megye fejlesztését elősegítő költségvetési támogatás 
nyújtásáról szóló Támogatási szerződésben foglaltak megvalósítása kapcsán megbízza Elnökét, 
hogy a szerződésben nevesített feladatok, kötelezettségek teljesítése kapcsán szükséges 
koordinációs feladatokat – különösen a közreműködő szervezetek vonatkozásában - ellássa. 

 
Felelős:  Szabó Róbert 

                                                                                     Heves Megyei Közgyűlés Elnöke  
Határidő: Értelem szerint  

 
Szabó Róbert 
 
VI. Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §) 
 
VII. Kérdések (SZMSZ 40. §) 
 
VIII. Bejelentések (SZMSZ 41. §) 
 
Több kérdés, észrevétel nem volt. A közgyűlést bezárta. 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

 
Szabó Róbert                Dr. Barta Viktor 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke        Heves Megye Főjegyzője
  


