
Jegyzőkönyv 

Készült: 2014. október 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés alakuló üléséről 

Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme 
Eger, Kossuth Lajos utca 9. 

Jelen voltak: Csík Balázs, Dudás Róbert, Érsek Zsolt, Faragó Tamás, Hegedüs János József, 
Herman István, Jáger József, Dr. Juhász Attila Simon, Kovács Béla, Orbán Gá
bor Gyula, Szabó Gyula, Szabó Róbert, Szűcsné Major Ildikó, Tóth Csaba, Dr. 
Tóth József közgyűlési tagok, Dr. Barta Viktor főjegyző, Dr. Kovács Csaba al
jegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak 

Jáger József korelnök 
Köszöntötte a Heves Megyei Közgyűlés 2014. október 12. napján megválasztott tagjait és a 
meghívott vendégeket. Tájékoztatta a képviselőket, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény 43. §-a és a közgyűlés hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának 8. § (4) 
bekezdése értelmében az ülést a legidősebb közgyűlési tag, mint korelnök vezeti a közgyűlés 
elnökének megválasztásáig. 

Kérte, hallgassák meg a Himnuszt. 

HIMNUSZ 

Jáger József korelnök 

NAPIREND ELŐTT 

Tájékoztató a 2014. évi helyi önkormányzati választások megyei listás eredményéről 
A Heves Megyei Közgyűlési tagok megbízólevelének átadása 
A Heves Megyei Közgyűlési tagok eskütétele 

Előadó: Révész Tamás 
Heves Megyei Területi Választási Bizottság elnöke 

Felkérte a Heves Megyei Területi Választási Bizottság elnökét, Révész Tamás urat, hogy adjon 
tájékoztatást a 2014. évi helyhatósági választások Heves megyei eredményéről és adja át a meg
bízóleveleket 

Révész Tamás 
Elmondta, hogy a köztársasági elnök által 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányza
ti képviselők és polgáriDesterek választása törvényes keretek között zajlott le. A választási szer
vek időben megalakultak, a jelölő szervezeti delegálások a választási bizottságokba megtörtén
tek, a delegáltak aktív tevékenysége biztosította a választási szervek működőképességét, műkö
désük nyilvánosságát. A Heves Megyei Területi Választási Bizottság a közgyűlés által megvá
lasztott tagjain kívül a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Fidesz-KDNP és az MSZP, mint 
jelölőszervezet által delegált tagokkal kibővülve látta el a hatáskörébe tartozó feladatokat. Nyil
vántartásba vette a jelölő szervezeteket, kisorsolta a megyei listák sorrendjét, jóváhagyta a me
gyei listás szavazólap adattartalmát, megállapította a megyei listás választás eredményét, döntést 
hozott a helyi választási bizottságok határozata ellen benyújtott fellebbezések vonatkozásában és 
elbírálta elsőfokon a hatáskörébe tartozó ügyeket. A területi választási bizottság minden alka-
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lommal biztosította saját határozatképességét. A TVB 15 alkalommal ülésezett. A TVB munkáját 
szakszerűen és eredményesen segítette a területi választási iroda, gondoskodott az ülések össze
hívásáról, a döntések előkészítéséről és nyilvánosságra hozataláróL Szakmai értekezleteket szer
vezett a helyi választási irodák vezetői és tagjai részére a választások zökkenőmentes lebonyolí
tása érdekében, gondoskodott a Nemzeti Választási Iroda által közzétett választási segédanyagok 
helyi választási irodák részére történő továbbításáróL 
A Heves Megyei Kormányhivatal és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal szeros szakmai és 
informatikai együttműködése garantálta a választások törvényes keretek közötti megtartását A 
Heves megyei közgyűlés tagjainak választásán a névjegyzékbe vett választásra jogosult válasz
tópolgárok száma 206 181 fő volt. A megyei önkormányzati választásokon l 05 466 fő vett részt. 
A megyében 121 településen, összesen 321 szavazókörben került sor települési önkormányzati 
választás lebonyolítására. 
Eger Megyei JogúVáros választópolgárai kivételével a többi megyei település választópolgárai a 
megyei közgyűlés tagjaira is szavazhattak a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Keresztény
demokrata Néppárt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Magyar Szecialista Párt, a Demok
ratikus Koalíció és a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja jelölőszervezetek által állított 
megyei listákra. 
A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők választásán a Heves Megyei Területi Választási 
Bizottság összesen 105 határozatot hozott. A Területi Választási Bizottság 2014. október 13. 
napján 64/2014. (X. 13.) határozatával jóváhagyta és megállapította a Heves megyei listás vá
lasztás eredményét, amely ellen jogorvoslat nem érkezett, így az 2014. október 17-én jogerőssé 
vált. A megyei önkormányzati képviselők választásának eredményéről szóló határozat szerint a 
Fidesz-KDNP közös megyei listára leadott szavazatok száma 49 338, a Jobbik listájára leadott 
szavazatok száma 30 167, az MSZP listára leadott szavazatok száma 14 994, a DK listájára le
adott szavazatok száma 6 404, a szociáldemokraták listájára leadott szavazatok száma l 051 volt. 
Ennek alapján a Fidesz-KDNP 8 mandátumot szerzett a Heves Megyei Közgyűlésben, Szabó 
Róbert, Tóth Csaba, Herman István, Csík Balázs, Dr. Juhász Attila Simon, Jáger József, Dr. Tóth 
József, Kovács Béla személyében. A Jobbik 4 mandátumot szerzett Dudás Róbert, Faragó Ta
más, Orbán Gábor Gyula és Szűcsné Major lldikó személyében. Az MSZP 2 maodátumot szer
zett Érsek Zsolt és Szabó Gyula József személyében. A DK l mandátumot szerzett, képviselője 
Hegedüs János József. 

Gratulált a megválasztott képviselőknek, munkájukhoz sok sikert és Heves megye további fej lő

dését eredményező képviselői munkát kívánt. 

Kérte a megyei közgyűlés képviselőit, vegyék át a megbízóleveleket és tegyék le az esküt. 

Révész Tamás TVB elnök átadta a megbízóleveleket, majd előmondására a közgyűlés tagjai letet
ték az esküt és aláírták az esküokmányt. 

Jáger József korelnök 
Köszöntötte a Heves Megyei Közgyűlés alakuló ülésén Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott 
urat, majd átadta a szót. 

Dr. Pajtók Gábor 
Köszöntőjében a következőkről beszélt: "A megyei önkormányzatok szerepe az elmúlt ciklus 
során jelentősen átalakult. Az intézményfenntartás helyett a területfejlesztés a megye legfőbb 
feladata, azaz közreműködik az Európai Unió 2014-2020 közötti programciklusa területi alapú 
fejlesztéseinek megtervezésében, a megye területén megvalósítandó, nagy hozzáadott értékű 
ún. kulcsprojektek összeállításában. Ezek a fejlesztési prograrnek a megye, illetve az adott járás 
problémáira adnak adekvát válaszokat és illeszkednek a megyei fejlesztési irányokhoz. Azon-
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ban nem csak a feladatok változtak meg gyökeresen. Míg korábban nem fenntartható gazdálko
dás folyt a megyei önkormányzatban, mára az átlátható folyamatok jellemzik a munkát. Az 
elmúlt négy évben a megyei közgyűlés, illetve annak elnöke és a közgyűlés bizottságai, vala
mint a megyei önkormányzat munkaszervezete mindent megtettek azért, hogy helyreállítsák a 
megyei önkormányzat megkopott renoméját, hogy újra bizalmat ébresszen a megyében élők
ben, a vállalkozókban, a kormányzati partnerekben. Célkitűzésük nem kevesebb volt, mint a 
megye lakossága életminősége javítása. 
Az elmúlt 4 évben bizony nem unatkoztak a megyei önkormányzatnáL A korábbi felelőtlennek 
mondható gazdálkodással összefüggésben 2011-ben elsőként itt zajlott le az országban ún. me
gyei önkormányzati adósságrendezés. A nem felelős gazdálkodás súlyos örökséget rótt a me
gyei önkormányzatra és annak intézményeire. 2012-ben az intézmények kikerültek a megyei 
önkormányzat fenntartásából, így amegye teljes méctékben a Magyarország önkormányzatairól 
szóló törvényben meghatározottak szerint, a területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, 
valamint koordinációs feladatok előkészítésére tudott koncentrálni. 2013-ra széles körű társa
dalmi egyeztetéssei elkészült amegye stratégiai fontosságú dokumentuma, a megyei területfej
lesztési koncepció, amely tartalmazza amegye terület- és vidékfejlesztéshez kapcsolódó terve
it, kijelöli a lehetséges kitörési pontokat, meghatározza azokat a főbb fejlesztési irányokat, 
amelyre amegye a 2030-ig terjedő időszakban különös hangsúlyt kíván fektetni. A területfej
lesztési koncepcióban foglaltak megvalósulásával Heves megyében nő az ipar teljesítménye, új 
munkahelyek jönnek létre, a turisztikai mutatók várhatóan tovább javulnak. 
Nagy kincs a választák bizalma, így a felelős gazdálkodás mellett a társadalmi felelősségválla
lás jelentősége is felértékelődik Ennek jegyében meg kell említenem a megyei önkormányzat 
két értékes kezdeményezését, a Székelyfold Gyöngyszemei kulturális programsorozatot, vala
mint a "Heves Megye Napja" elnevezésű jótékonysági estet. Utóbbi keretében 2011 óta több 
mint 21 millió forintot gyűjtöttek össze nemes célokra. 
Kívánok önöknek a következő évekre is az elmúlt ciklusban tapasztaltakhoz hasonló sikereket, 
felelősségteljes munkájukhoz jó egészséget." 

Jáger József korelnök 
A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Heves Megyei Közgyűlés 15 tagja közül 15 képvise
lő jelen van, az ülés határozatképes. A megyei közgyűlés ülését megnyitotta. Javasolta, hogy a 
közgyűlés a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg. 

Kérte, szavazzanak a meghívóban szereplő napirend elfogadásáról. 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö
vetkező határozatot hozta: 

152/2014. (X. 27.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014. október 27-i alakuló ülésének napirendjét elfogadta a kö
vetkezők szerint: 

NAPIREND 
l. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés elnökének megválasztására, díjazásának megállapításá

ra 
A Heves Megyei Közgyűlés elnökének eskütétele 

Előadó: láger József 
Heves Megyei Közgyűlés korelnöke 

HATÁROZAT - MINÖSÍTETT TÖBBSÉG 
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2. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés alelnökeinek megválasztására 
A Heves Megyei Közgyűlés alelnökeinek eskütétele 

Előadó: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
HA T ÁRO ZAT- MINÖSÍTETT TÖBBSÉG 

3. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés állandó bizottságainak megválasztására 
A Heves Megyei Közgyűlés bizottságai tagjainak eskütétele 

Előadó: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
HATÁROZAT - MINÖSÍTETT TÖBBSÉG 

4. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/20 l O. 
(X.29.) HMÖ rendelet módosítására 

Előadó: Dr. Barta Viktor 
Heves megye főjegyzője 

RENDELET - MINÖSÍTETT TÖBBSÉG 

5. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés alelnökei díjazásának megállapítására 

Előadó: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
HATÁROZAT - MINÖSÍTETT TÖBBSÉG 

Jáger József korelnök 

l. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés elnökének megválasztására, díjazásának megállapítá
sára 
A Heves Megyei Közgyűlés elnökének eskütétele 

Az SZMSZ értelmében a közgyűlés alakuló ülésén a hatáskörébe tartozó választások, titkos sza
vazások lebonyolítására 3 tagú szavazatszámláló bizottságet választ, mely elnökből és két tagból 
áll. A bizottság megbízatása az Ü gyrend i és Nemzetiségi Bizottság megválasztásáig tart. Az elő
zetes egyeztetések eredményeképp a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Kovács Béla urat, 
tagjainak Dudás Róbert urat és Dr. Juhász Attila Simon urat javasolta megválasztani. 

Megkérdezte, van-e más javaslat. 
(Más javaslat nem érkezett.) 

Megkérdezte a Szavazatszámláló Bizottságba javasolt személyeket, hogy a jelölést elfogadják-e, 
illetőleg nyílt ülés keretében történő megválasztásukhoz hozzájárulnak-e. 

Kovács Béla 
A jelölést elfogadta, hozzájárult a nyílt ülés keretében történő megválasztáshoz. 

Dudás Róbert 
A jelölést elfogadta, hozzájárult a nyílt ülés keretében történő megválasztáshoz. 
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Dr. Juhász Attila Simon 
A jelölést elfogadta, hozzájárult a nyílt ülés keretében történő megválasztáshoz. 

Jáger József korelnök 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a közgyűlés döntéshozatalából ki
zárható az, akit az ügy személyesen érint. Ugyanezen törvény értelmében a közgyűlésnek minő
sített többséggel kell döntenie arról, hogy a képviselőt az ügy eldöntéséből kizárja-e vagy sem. 

Kérte, szavazzanak arról, a közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Szavazatszámláló Bizottság el
nökének és tagjainak javasolt képviselők, mint érintettek, a szavazásban részt vehessenek. Aki 
igennel szavaz, az hozzájárul, hogy az érintett képviselők a Szavazatszámláló Bizottság megvá
lasztására irányuló szavazásban részt vehetnek. 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö
vetkező határozatot hozta: 

153/2014. (X. 27.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés úgy döntött, hogy Kovács Béla, Dudás Róbert és Dr. Juhász Attila 
Simon a Szavazatszámláló Bizottság megválasztására vonatkozó szavazásban részt vehet. 

Jáger József korelnök 
Kérte, a Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról szavazzanak egyben. 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö
vetkező határozatot hozta: 

154/2014. (X. 27.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés Kovács Bélát a Szavazatszámláló Bizottság elnökévé, Dudás Róber
tet és Dr. Juhász Attila Simont a bizottság tagjává megválasztotta. 

Jáger József korelnök 
Az SZMSZ értelmében a közgyűlés elnökének személyére bármely közgyűlési tag, illetve bár
mely képviselőcsoport javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelenlévő közgyűlési tagok legalább 
25%-ának, vagyis legalább 4 főnek igen szavazata szükséges. Felkérte a közgyűlés tagjait, te
gyenek javaslatot a közgyűlés elnökének személyére. 

Dr. Tóth József 
A Heves Megyei Közgyűlés főállású elnökének Szabó Róbert képviselő urat javasolta. 

Jáger József korelnök 
Megkérdezte Szabó Róbertet, hogy a közgyűlési elnöki tisztségre a jelölést elfogadja-e, illetve a 
napirend nyilvános ülés keretében történő tárgyalásához hozzájárul-e. 

Szabó Róbert 
A jelölést elfogadta, a napirend nyilvános ülés keretében történő tárgyalásához hozzájárult 

Jáger József korelnök 
Az önkormányzati törvény szerint a közgyűlés döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy sze
mélyesen érint. A törvény értelmében a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie arról, 
hogy a képviselőt az ügy eldöntéséből, tehát a jelöltté válásról történő szavazásból és az elnökvá
lasztásból kizátja-e vagy sem. 

-, 
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Kérte, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az elnöki tisztségre javasolt a 
jelöltté válásról és az elnökválasztásról szavazhasson. Aki igennel szavaz, az hozzájárul, hogy az 
érintett képviselő a jelöltté válásról szóló és a közgyűlési elnök megválasztására vonatkozó sza
vazásban részt vehet. 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö
vetkező határozatot hozta: 

155/2014. (X. 27.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés úgy döntött, hogy Szabó Róbert a jelöltté nyilvánításról szóló sza
vazásban, továbbá az elnökválasztásban részt vehet. 

Jáger József korelnök 
Kérte, szavazzanak Szabó Róbert jelöltté nyilvánításáróL 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö
vetkező határozatot hozta: 

156/2014. (X. 27.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés úgy döntött, hogy Szabó Róbertet elnökjelöltté nyilvánítja. 

Jáger József korelnök 
Tájékoztatott arról, hogy a törvény és az SZMSZ értelmében titkos szavazást kell tartani az elnök 
választásakor. Az SZMSZ szerint a titkos szavazás történhet a szavazatszámláló rendszer igény
bevételével, illetve szavazólappaL A titkos szavazás akkor történik szavazólapon, ha az SZMSZ
ben biztosított jogával élve bármely közgyűlési tag ezt javasolja és a közgyűlés - vita nélkül 
meghozott határozatával - így dönt. Javasolta, hogy a titkos szavazás szavazólappal történjen. 

Kérte, szavazzanak 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö
vetkező határozatot hozta: 

157/2014. (X. 27.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés úgy döntött, hogy az elnökválasztás titkos szavazását szavazólappal 
fogja elvégezni. 

J áger József korelnök 
Felkérte a Szavazatszámláló Bizottságot, intézkedjen a szavazólapok elkészítésére és a közgyű
lés tagjainak történő kiosztására. Kértea bizottság elnökét a titkos szavazás szabályainak ismer
tetésére. 

Kovács Béla 
Ismertette a titkos szavazás szabályait: Szavazni a "Heves Megyei Önkormányzat - Eger" bé
lyegzőlenyomattal ellátott szavazólappal lehet. Érvénytelen a szavazólap, ha nem tartalmazza a 
bélyegzőlenyomatot Az érvénytelen szavazótapon leadott szavazat érvénytelen. A szavazótapon 
Szabó Róbert jelölt neve szerepel. Minden képviselőnek egy szavazata van. A jelölt neve előtt 
lévő karikában elhelyezett, két egymást metsző vonaBal lehet szavazni a jelöltre, pl. x vagy + 
jellel. Érvénytelen a szavazat, ha a jelöltre az előzőek szerint írt módon nem történt szavazás. A 
szavazótapon új név feltüntetése esetén a szavazat érvénytelen. A szavazólapot a kiosztott bori-
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tékba kell elhelyezni és a szavazóhelyiségben lévő umába kell bedobni. A szavazatokat a Szava
zatszámláló Bizottság összeszámlálja és az eredményről jegyzőkönyvet készít. A bizottság elnö
ke a jegyzőkönyvet szó szerint felolvasva ismerteti a közgyülés előtt a választás eredményét. A 
titkos szavazás a Telekessy teremben kialakított szavazóhelyiségben kerül lebonyolításra. 

Jáger József korelnök 
A szavazás idejére l O perc szünetet rendelt el. 

SZÜNET 

A szünet után tájékoztatott arról, hogy a Szavazatszámláló Bizottság összeszámolta a szavazato
kat, a szavazás eredményét jegyzőkönyvben rögzítette. Kérte Kovács Bélát, a bizottság elnökét, 
ismertesse a szavazás eredményét. 

Kovács Béla 
Ismertette a jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv "Készült: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., Megyeháza 
Barkóczy termében, 2014. október 27-én a Heves Megyei Közgyűlés főállású elnöke titkos sza
vazással történő megválasztásának eredményéről. A titkos szavazás eredményének összesítése: 
kiosztott szavazólapok száma 15, az urnában talált szavazólapok száma 15, az urnában talált sza
vazólapok közül érvénytelen nem volt, érvényes 15 db. A szavazás eredménye: a közgyülés Sza
bó Róbert jelöltet 15 érvényes szavazattal a közgyül és elnökének megválasztotta. 
A jegyzőkönyv aláírásra került a Szavazatszámláló Bizottság tagjai által". 

Jáger József korelnök 
A titkos szavazás eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés 15 érvényes szavazattal a 
következő határozatot hozta: 

158/2014. (X. 27.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy a Heves Megyei Közgyülés főállású elnökévé Szabó 
Róbertet megválasztja. 

Jáger József korelnök 
Gratulált Szabó Róbertnek a Heves Megyei Közgyülés főállású elnökévé történt megválasztásá
hoz, munkájához sok sikert kívánt. Kérte a közgyülés megválasztott elnökét, tegye le az esküt. 

(Szabó Róbert úr letette az esküt.) 

Jáger József korelnök 
Felkérte a megyei közgyülés elnökét, hogy az esküokmányt írja alá és az ülés vezetését vegye át. 

Szabó Róbert 
Köszöntötte a jelenlévőket, majd beszédét így folytatta: "Először is szeretnék köszönetet monda
ni Heves megye választópolgárainak, hogy ebben az évben harmadszorra is ilyen nagy számban 
éltek demokratikus jogukkaL Külön köszönöm, hogy a megyei közgyülés tekintetében megtisz
teltek támogatásukkal és a folytatás mellé álltak. Köszönöm azt a rengeteg biztatást, amit az el
múlt hónapokban kaptam. Köszönöm annak a több száz önkéntesnek a munkáját, akik áldozatos 
segítsége nélkül ez az eredmény nem születhetett volna meg. És engedjék meg nekem, hogy vé
gül, de nem utolsósorban köszönetet mondjak családomnak a türelmükért és a támogatásukért. 
Mindannyiunknak nehéz volt ez az elmúlt néhány hónap, de talán a legnehezebb a feleségemnek. 
Köszönöm szépen Zita! 
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Ez az ünnepi közgyűlés egy remek alkalom arra, hogy beszéljünk arról, milyen alapértékek men
tén kívánunk dolgozni. Az elnöki munkám fundamentumai olyan alapértékek, melyeket négy 
évvel ezelőtt fogalmaztam meg és ma is tartom őket. Hiszem azt, hogy csak a tisztesség, az alá
zat és a határozottság egysége képes minket a helyes úton tartani. A tisztesség azért, mert 
mindennek ez az alapja. Tisztesség nélkül nem megy és nem is érdemes. Az alázat szükséges, 
hiszen minket azért küldtek ide az emberek, hogy szolgáljunk, és ne uralkodjunk. Nagy felha
talmazást kaptunk, de minél nagyobb a felhatalmazás, minél nagyobb a hatalom, annál nagyobb 
alázatra van szükség. Egy jó gazda is a bőség idején a legtakarékosabb. A határozottságról any
nyit, hogy mit ér egy döntéshozó, ha nem hoz döntéseket. A tisztesség és az alázat csupán meddő 
érték, ha ez nem párosul kellő határozottsággaL Minden jó ügy elbukhat, ha nem határozottan 
állunk ki mellette. Ezek azok az fundamentumok, melyek számomra nem csak egy politikai hit
vallást formálnak meg, hanem a munkaidőn túl is ezekhez mérem magam. Azt szokták mondani, 
hogy a győztesnek mindig igaza van. Mi a Fidesznél ezt úgy mondjuk, hogy a győztesnek nem 
igaza van, hanem feladata. A mi feladatunk, hogy egy erős és élhető Heves megyét építsünk, 
mind gazdasági, mind erkölcsi értelemben. Mi alapvetőerr számokkal, táblázatokkal, térképekkel 
és összegekkel dolgozunk, de mindez semmit sem ér, ha nem látjuk ezek mögött az embert - az 
igényeit, a vágyait, az álmait és a problémáit. Ami munkánk bonyolult, de a céljaink egyszerű
ek. Ha a cél világos, akkor biztosan nem tévedhetünk el, legyen bármilyen nehéz is a terep. 
Célunk egy olyan Heves megyét építeni, ahol megéri dolgozni, a tisztességes munkából meg 
lehet élni, ahol érdemes tervezni, ahol meg lehet valósítani az álmainkat. Nekem egy ilyen Heves 
megye az álmom. Egy régi bölcselet szerint viszont álmaink valóra váltásának legbiztosabb mód
ja mégiscsak az, ha mihamarabb felébredünk és munkához látunk. Képviselőtársaimtól és mun
katársaimtól továbbra is alázaton, tisztességen, határozottságon alapuló teljesítményt várok. A 
közös munkához kitartást, önbizalmat és sikert kívánok!" 

Megköszönte Jáger Józsefúrnak az ülés eddigi vezetését. 

Tájékoztatott arról, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény a közgyűlés el
nökének illetményéta helyettes államtitkár illetménye 90%-ában határozza meg, míg költségtérí
tését az illetményének 15%-ában. A hivatkozott törvényi rendelkezések alapján kérte a közgyű

lést, hogy az illetményt és a költségtérítést összegszerűen állapítsa meg akként, hogy a közgyűlés 
elnökének illetménye 673 100Ft, a közgyűlés elnökének költségátalánya 101 OOO Ft. 

A szavazás előtt elmondta, hogy az önkormányzati törvény szerint a közgyűlés döntéshozatalá
ból kizárható az, akit az ügy személyesen érint. A törvény értelmében a közgyűlésnek minősített 
többséggel kell döntenie arról, hogy az érintett képviselőt az ügy eldöntéséből, tehát a megyei 
közgyűlés elnöke illetményének megállapítására vonatkozó szavazásból kizárja-e vagy sem. Aki 
igennel szavaz, az hozzájárul, hogy a megyei közgyűlés elnöke illetményének megállapítására 
vonatkozó szavazásban részt vehet. 

Kérte, szavazzanak 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö
vetkező határozatot hozta: 

159/2014. (X. 27.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy a megyei közgyűlés elnöke az illetményének megál
lapítására vonatkozó szavazásban részt vehet. 
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Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak a közgyűlés elnökének a hivatkozott törvényi rendelkezések szerinti díjazá
sáróL 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö
vetkező határozatot hozta: 

160/2014. (X. 27.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés 2014. október 27. napjával kezdődően a megyei közgyűlés főállású 
elnökének illetményét havi 673 l 00 Ft-ban, költségtérítését l O l OOO Ft havi összegben állapította 
meg. 

Szabó Róbert 

2. napirend 

Felelős: 

Határidő: 

Dr. Barta Viktor 
Heves megye főjegyzője 
Azonnal 

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés alelnökeinek megválasztására 

Az önkormányzati törvény értelmében a megyei közgyűlés - elnökének javaslatára - titkos sza
vazással, minősített többséggel egy vagy több alelnököt választhat. A törvényben biztosított jog
körében eljárva javasolta, hogy a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöknek Her
man István urat, társadalmi megbízatású alelnöknek Tóth Csaba urat válassza meg. 

Megkérdezte az al elnöki tisztségre javasolt Herman Istvánt és Tóth Csabát, hogy a jelölést elfo
gadják-e és a napirend nyilvános ülés keretében történő tárgyalásához hozzájárulnak-e. 

Herman István 
A jelölést elfogadta, a napirend nyilvános ülés keretében történő tárgyaláshoz hozzájárult 

Tóth Csaba 
A jelölést elfogadta, a napirend nyilvános ülés keretében történő tárgyaláshoz hozzájárult 

Szabó Róbert 
Tájékoztatott, hogy az önkormányzati törvény szerint a közgyűlés döntéshozatalából kizárható 
az, akit az ügy személyesen érint. A törvény értelmében a közgyűlésnek minősített többséggel 
kell döntenie arról, hogy Herman István és Tóth Csaba képviselőket az alelnökválasztásból ki
zárja-e vagy sem. 

Kérte, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés hozzájárul Herman István és Tóth Csaba alelnökvá
lasztásban történő részvételéhez, ideértve az alelnökválasztáshoz kapcsolódó esetleges ügyrendi 
döntéseket is. Aki igennel szavaz, az hozzájárulását adja Herman István és Tóth Csaba alelnök
választásról szóló döntéshozatalban való részvételéhez. 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö
vetkező határozatot hozta: 
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16112014. (X. 27.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy Herman István és Tóth Csaba az alelnökválasztás
ban részt vehet, ideértve az alelnökválasztáshoz kapcsolódó esetleges ügyrendi döntéseket is. 

Felelős: 

Határidő: 

Szabó Róbert 

Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
Azonnal 

Elmondta, hogy az SZMSZ szerint titkos szavazást kell tartani az alelnök választásakor. Javasol
ta, hogy a titkos szavazás mindkét jelölt tekintetében szavazólappal történjen. A titkos szavazás 
szavazélapon történő lefolytatásáról a közgyűlés vita nélkül dönt. 

Kérte, szavazzanak a szavazólap alkalmazását indítványozó javaslatról. 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö
vetkező határozatot hozta: 

162/2014. (X. 27.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy az alelnökválasztások titkos szavazását szavazólap
pal fogja végezni. 

Felelős: 

Határidő: 

Szabó Róbert 

Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
Azonnal 

Felkérte a Szavazatszámláló Bizottságot, intézkedjen a szavazólapok elkészítésére és a közgyű
lés tagjainak történő kiosztására. Kérte a bizottság elnökét a titkos szavazás szabályainak ismer
tetésére. 

Kovács Béla 
Ismertette a titkos szavazás szabályait: A szavazást elsőként a Heves Megyei Közgyűlés foglal
koztatási jogviszonyban álló alelnökére, majd ezt követően külön kiosztott szavazélapon a társa
dalmi megbízatású alelnökre vonatkozóan kell lefolytatni. Szavazni a "Heves Megyei Önkor
mányzat- Eger" bélyegzőlenyomattal ellátott szavazólappallehet Érvénytelen a szavazólap, ha 
nem tartalmazza a bélyegzőlenyomatot Az érvénytelen szavazélapon leadott szavazat érvényte
len. A külön-külön lefolytatott szavazás során az elsőként kiosztott szavazélapon Herman István, 
majd az ezt követően külön kiosztott szavazélapon Tóth Csaba jelölt neve szerepel. Minden kép
viselőnek egy szavazata van. A jelölt neve előtt lévő karikában elhelyezett, két egymást metsző 
vonallal lehet szavazni a jelöltre, pl. x vagy + jellel. Érvénytelen a szavazat, ha a jelöltre az elő
zőek szerint írt módon nem történt szavazás. A szavazélapon új név feltüntetése esetén a szava
zat érvénytelen. A szavazólapot a kiosztott borítékba kell elhelyezni és a szavazóhelyiségben 
lévő umába kell bedobni. A szavazatokat a Szavazatszámláló Bizottság összeszámlálja és az 
eredményről jegyzőkönyvet készít. A bizottság elnöke a jegyzőkönyvet szó szerint felolvasva 
ismerteti a közgyűlés előtt a választás eredményét. A titkos szavazás a Telekessy teremben ki
alakított szavazóhelyiségben kerül lebonyolításra. 
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Szabó Róbert 
A szavazás idejére szünetet rendelt el. 

SZÜNET 

A szünet után tájékoztatott arról, hogy a Szavazatszámláló Bizottság összeszámolta a szavazato
kat, a szavazás eredményét jegyzőkönyvben rögzítette. Felkérte a bizottság elnökét, ismertesse a 
szavazás eredményét. 

Kovács Béla 
A két jegyzőkönyvet külön ismertette. Az első jegyzőkönyv "Készült: 3 300 Eger, Kossuth L. u. 
9., Megyeháza- Barkóczy termében, 2014. október 27-én a Heves Megyei Közgyűlés foglalkoz
tatási jogviszonyban álló alelnöke titkos szavazással történő megválasztásának eredményéről. A 
titkos szavazás eredményének összesítése: kiosztott szavazólapok száma 15, az urnában talált 
szavazólapok száma 15, az urnában talált szavazólapok közül érvénytelen nem volt, érvényes 15 
db. A szavazás eredménye: a közgyűlés Herman István jelöltet 15 érvényes szavazattal a köz
gyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökének megválasztotta. A jegyzőkönyv aláírásra 
került a Szavazatszámláló Bizottság tagjai által". 

A második jegyzőkönyv "Készült: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., Megyeháza - Barkóczy termé
ben, 2014. október 27-én a Heves Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke titkos 
szavazással történő megválasztásának eredményéről. A titkos szavazás eredményének összesíté
se: kiosztott szavazólapok száma 15, az urnában talált szavazólapok száma 15, az urnában talált 
szavazólapok közül érvénytelen l db, érvényes 14 db. A szavazás eredménye: a közgyűlés Tóth 
Csaba jelöltet 14 érvényes és 1 érvénytelen szavazattal a közgyűlés társadalmi megbízatású alel
nökének megválasztotta. A jegyzőkönyv aláírásra került a Szavazatszámláló Bizottság tagjai 
által". 

Gratulált a Szavazatszámláló Bizottság nevében a megválasztott jelö Iteknek. 

Szabó Róbert 
Megállapította, hogy a közgyűlés a foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökről szóló szavazás
nál 15 érvényes szavazattal a következő határozatot hozta: 

163/2014. (X. 27.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökévé Her
man István urat megválasztja. 

Felelős: 

Határidő: 

Szabó Róbert 

Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
Azonnal 

Megállapította, hogy a közgyűlés a társadalmi megbízatású alelnökről szóló szavazásnál 14 ér
vényes szavazattal, l érvénytelen szavazat mellett a következő határozatot hozta: 
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164/2014. (X. 27.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy társadalmi megbízatású alelnökévé Tóth Csaba urat 
megválasztj a. 

Felelős: 

Határidő: 

Szabó Róbert 

Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
Azonnal 

Gratulált Herman Istvánnak és Tóth Csabának a Heves Megyei Közgyűlés alelnökévé történt 
megválasztásukhoz. Kérte az alelnök urakat, tegyék le az esküt, írják alá az esküokmányt, majd 
foglaljanak helyet az elnökségben. 

(Herman István és Tóth Csaba alelnökökletették az esküt, majd aláírták az esküokmányt.) 

Szabó Róbert 

3. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés állandó bizottságainak megválasztására 

A hatályos SZMSZ három állandó bizottságet nevesít, a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi 
Ügyek Bizottságát, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságot, valamint az Ügyrendi és Nemzetiségi 
Bizottságot. Javasolta, hogy ugyanezen bizottsági struktúrát követve jelen napirend kapcsán ke
rüljön sor a már nevesített bizottságok tagjainak - előzetes egyeztetéseknek megfelelő - megvá
lasztására. Az SZMSZ értelmében a bizottságok tagjaira a közgyűlés bármely tagja javaslatot 
tehet. Az előzetes egyeztetésnek megfelelően javasolta, hogy a közgyűlés a( z) 

Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságát a következő tagi részvétellel válassza meg: 
Elnök Csík Balázs. Tagjai Dr. Tóth József, Hegedüs János József, Érsek Zsolt, Szűcsné Major 
Ildikó, Faragó Tamás. Külső tagjai Kómár József, Dr. Gondos István, Tuza Gábor, Havelant Ist
ván, Zámbor András. 

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságet az alábbi tagi részvétellel válassza meg: Elnök Dudás Róbert. 
Tagjai Kovács Béla, Dr. Juhász Attila Simon. Külső tagjai Farkas Zoltán, Kontra Gyula. 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottságet az alábbi tagi részvétellel válassza meg: Elnök Dr. Juhász 
Attila Simon. Tagjai Jáger József, Orbán Gábor Gyula, Szabó Gyula. Külső tagjai Pócs János, 
Dr. Ördög István, J aka b Lénárd. 

Megkérdezte a bizottsági tagságra javasolt személyeket, hogy a jelölést elfogadják-e és a napi
rend nyilvános tárgyalásához hozzájárulnak-e. Az egyértelműség érdekében indítványozta, hogy 
aki nem fogadja el a jelölést, vagy nem járul hozzá a nyilvános tárgyaláshoz, ezt kézfelemeléssei 
jelezze. 

Megállapította, hogy ilyen jelzés nem érkezett. 

Tájékoztatott, hogy az előterjesztés személyi döntésre irányul, az önkormányzati törvény szerint 
a közgyűlés döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy személyesen érint. A törvény értelmében 
a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie arról, hogy az előterjesztés kapcsán érintett 
képviselőket az ügy eldöntéséből, tehát a bizottsági tagságra vonatkozó szavazásból kizárja-e 
vagy sem. Javasolta, hogy a szavazásban a napirend kapcsán érintett képviselők részt vehesse-
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nek. Aki igennel szavaz, az hozzájárul, hogy az érintett képviselők a személyi kérdéseket eldöntő 
szavazásban részt vehessenek. 

Kérte, szavazzanak 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö
vetkező határozatot hozta: 

165/2014. (X. 27.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy a napirend kapcsán a személyi kérdéseket eldöntő 
szavazásban az érintett képviselők részt vehetnek 

Felelős: 

Határidő: 

Szabó Róbert 

Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
Azonnal 

Indítványozta, hogy a három bizottság megválasztásáról egyben szavazzanak A közgyűlésnek 
az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie. 

Kérte, szavazzanak 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö
vetkező határozatot hozta: 

166/2014. (X. 27.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a bizottságok tagi összetételére vonatkozó javaslatot elfogadta az 
alábbiak szerint: 

A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága elnöke Csik Balázs. Tagjai Dr. Tóth Jó
zsef, Hegedüs János József, Érsek Zsolt, Szűcsné Major Ildikó, Faragó Tamás. Külső tagjai 
Kómár József, Dr. Gondos István, Tuza Gábor, Havelant István, Zámbor András. 

A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke Dudás Róbert. Tagjai Kovács Béla, Dr. Juhász Attila 
Simon. Külső tagjai Farkas Zoltán, Kontra Gyula. 

Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság elnöke Dr. Juhász Attila Simon. Tagjai Jáger József, Or
bán Gábor Gyula, Szabó Gyula. Külső tagjai Pócs János, Dr. Ördög István, Jakab Lénárd. 

Felelős: 

Határidő: 

Szabó Róbert 

Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
Azonnal 

Gratulált a bizottságok elnökeinek és tagjainak a megválasztásukhoz. Felkérte a bizottságok nem 
közgyűlési tag tagjait az eskü letételére, majd az esküokmány aláírására. 

A bizottságok nem közgyűlési tagjai letették az esküt, majd aláírták az esküokmányt. 
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Szabó Róbert 

4. napirend 
Javaslat a közgyűlés ésszervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) 
HMÖ rendelet módosítására 

Dr. Barta Viktor 
Tájékoztatott, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében a közgyűlés az alakuló 
ülést követően a hatályos szervezeti és működési szabályzatát felülvizsgálja. Jelen előterjesztés 

mellékletét képező rendelettervezetben elsőként a korábbi napirendek során megválasztott tiszt
ségviselőknek és a bizottságok összetételének, továbbá az október 12-vel hatályba lépett java
dalmazási törvényi rendelkezések átvezetésére kerül sor a hatályos rendeleten. A következő, vár
hatóan novemberben sorra kerülő soros ülésen egy átfogóbb szabályzatmódosítás kerülne a testü
let elé, amelyben a szintén a választások napjával hatályba lépett új törvényi rendelkezések átve
zetése szerepelne. 

Szabó Róbert 
A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie. 

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö
vetkező rendeletet alkotta: 

Heves Megyei Önkormányzat 
8/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete 

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

Heves Megye Közgyűlése a közgyűlés tagjainak és állandó bizottságainak vonatkozásában be
következett változásokra tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 

l. § 

A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/201 O. (X.29.) HMÖ ren
delet (továbbiakban: Rendelet) a következő 49/A. §-sal egészül ki: 

"49/A. § (l) A Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökének illetménye a Magyar
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.) 80. § 
(l) bekezdésének figyelembe vételével az elnök illetményének 90 %-ában kerül meghatározásra. 
(2) A Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének tiszteletdíja a Mötv. 71 . § (5) bekezdésé
nek, valamint a Mötv. 80. § (2) bekezdésének figyelembe vételével az elnök illetményének 50 
%-át alapul véve, ezen összeg 90 %-ában kerül meghatározásra." 

2. § 

A Rendelet a következő 49/B. §-sal egészül ki: 

"49/B. § A Közgyűlés elnöke, alelnöke jogosult a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában 
lévő személygépkocsik - gépjárművezetővel és anélküli - rendszeres használatára, azzal, hogy 
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magáncélú használat esetén gépjárművezető igénybevételére nem jogosultak. A hivatali gépjár
mű magáncélú használata nem haladhatja meg tisztviselőnként a havi 2.000 kilométert. A ma
gáncélú használat elszámolása a havi kilométeróra állás rögzítésével és a hivatali célú használat 
összevetésével történik." 

3. § 

A Rendelet a következő 54/ A. §-sal egészül ki: 

"54/A. § A Közgyűlés tagjait és állandó bizottságainak nem közgyűlési tagjait a ciklus végéig 
megilleti laptop számítógép térítésmentes használata. Ha a közgyűlési tag mandátuma, vagy az 
állandó bizottság nem közgyűlési tagjainak megbízatása megszűnik, a használatukban lévő szá
mítógépet kötelesek a Heves Megyei Önkormányzatnak a mandátum vagy megbízatás megszű
nésével egyidejűleg átadni." 

4. § 

A Rendelet a következő 61/A. §-sal egészül ki: 

"61/A. § (l) A közgyűlési tag havi tiszteletdíja - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 132. §-aszerint megállapított illetményalap 2,6 szerosa (továbbiakban: alapdíj) 
- l 00. 400,-Ft. 
(2) A bizottság elnökének, megyei tanácsoknak a havi tiszteletdíja - több tisztség, bizottsági tag
ság esetén is - az alapdíj 90 %-ával növelten 190.700,-Ft. 
(3) A bizottság közgyűlési tagjának havi tiszteletdíja - több bizottsági tagság esetén is- az alap
díj 45 %-ával növelten 145.500,-Ft. 
(4) A bizottság nem közgyűlési tagjának havi tiszteletdíja az alapdíj 45 %-a, 45.100,-Ft. 
(5) A közgyűlés és bizottságai tagjának a testületi munkában való részvételemiatt kiesett, igazolt 
jövedelmét meg kell téríteni. 
(6) A jövedelem kiesésről kiállított munkáltatói igazolást a főjegyzőhöz kell benyújtani. A kifi
zetést a Közgyűlés Elnöke engedélyezi." 

5. § 

A Rendelet a következő 61/B. §-sal egészül ki: 

"61/B. § (l) A közgyűlés a kötelezettségeit megszegő közgyűlési, bizottsági tag tiszteletdíját 
legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti. Ismételt kötelezettségszegés 
esetén a csökkentés újra megállapítható. 
(2) A tiszteletdíj korlátozását a közgyűlés elnöke kezdeményezésére az Ügyrendi és Nemzetiségi 
Bizottság terjeszti javaslatával a közgyűlés elé." 

6. § 

A Rendelet "A Heves Megyei Közgyűlés tagjai, tisztségviselői" elnevezésű l. melléklete helyébe 
a következő melléklet lép: 
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"l. melléklet a 16/20 l O. (X 29.) HMÖ rendelethez 

A Heves Megyei Közgyűlés tagjai, tisztségviselői 

Csík Balázs 

Herman István 
Jáger József 
Dr. Juhász Attila Simon 
Kovács Béla 
Tóth Csaba 
Szabó Róbert 
Dr. Tóth József 
Faragó Tamás 
Dudás Róbert 
Szűcsné Major Ildikó 
Orbán Gábor Gyula 
Ersek Zsolt 
Szabó Gyula 
Hegedüs János József 

Szabó Róbert elnök 
Herman István alelnök 

Tóth Csaba alelnök 

Fidesz-KDNP 3291 Vámosgyörk, Kossuth Lajos u. 81. 

Fidesz-KDNP 3300 Eger, Szvorényi u. 34. 
Fidesz-KDNP 3031 Zagyvaszántó, Rákóczi u. 34/b. 
Fidesz-KDNP 3324 Felsőtárkány, Fenyő u. 4. 
Fidesz-KDNP 3258 Tarnalelesz, Kossuth Lajos u. 29. 
Fidesz-KDNP l 0 56 Budapest, Havas utca 2. l /8c 
Fidesz-KDNP 3351 Verpelét, Gárdonyi G. u. 26. 
Fidesz-KDNP 3 385 Tiszanána, Fő út l 08/ 1. 
Jobbik 3200 Gyöngyös, Gothard u. 13. 
Jobbik 3247 Mátraballa, Engels út 12. 
Jobbik 3200 Gyöngyös, Hold u. 14. 
Jobbik 3011 Heréd, Bajcsy-Zsilinszky u. 12. 
MSZP 3232 Mátrafüred, Udülősor u. 9. 
MSZP 3200 Gyöngyös, Kossuth u. 4. 
DK Egerbakta, Arany János u. 14. 

Megyei közgyűlési választás választókerületéhez 
tartozó települések 

Abasár, Adács, Aldebrő, Andornaktálya, Apc, Atkár, Átány, Balaton, Bátor, Bekölce, Besenyő
telek, Bélapátfalva, Boconád, Bodony, Boldog, Bükkszenterzsébet, Bükkszentmárton, Bükkszék, 
Csány, Demjén, Detk, Domoszló, Dormánd, Ecséd, Egerbakta, Egerbocs, Egercsehi, Egerfar
mos, Egerszalók, Egerszólát, Erdőkövesd, Erdőtelek, Erk, Fedémes, Feldebrő, Felsőtárkány, 
Füzesabony, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, 
Gyöngyöstarján, Halmajugra, Hatvan, Heréd, Heves, Hevesaranyos, Hevesvezekény, Hort, Is
tenmezeje, Ivád, Karácsond, Kál, Kápolna, Kerecsend, Kerekharaszt, Kisfüzes, Kisköre, Kisná
na, Kompolt, Kömlő, Lőrinci, Ludas, Maklár, Markaz, Mátraballa, Mátraderecske, Mátraszent
imre, Mezőszemere, Mezőtárkány, Mikófalva, Mónosbél, Nagyfüged, Nagykökényes, Nagyréde, 
Nagytálya, Nagyút, Nagyvisnyó, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Parád, Parádsasvár, Pálosvörösmart, 
Petőfibánya, Pély, Pétervására, Poroszló, Recsk, Rózsaszentmárton, Sarud, Sirok, Szajla, Szar
vaskő, Szentdomonkos, Szihalom, Szilvásvárad, Szúcs, Szücsi, Tarnabod, Tarnalelesz, Tarnamé
ra, Tarnaörs, Tarnaszentmária, Tarnaszentmiklós, Tarnazsadány, Tenk, Terpes, Tiszanána, Tófa
lu, Újlőrincfalva, Vámosgyörk, Váraszó, Vécs, Verpelét, Visonta, Visznek, Zagyvaszántó, Za
ránk" 

7. § 

A Rendelet "A Heves Megyei Közgyűlés állandó bizottságainak összetétele" elnevezésű 3. mel
léklet III. fejezetének helyébe a következő fejezet lép: 



Elnöke: 
Tagjai: 

Külső tagjai: 

Elnöke: 
Tagjai: 

Külső tagjai: 

Elnöke: 
Tagjai: 

Külső tagjai: 
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"III. 
A Heves Megyei Közgyűlés állandó bizottságainak összetétele 

Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága (ll fő) 

Csik Balázs (Fidesz-KDNP) 
Dr. Tóth József(Fidesz -KDNP) 
Hegedüs János József(DK) 
Érsek Zsolt (MSZP) 
Szűcsné Major lldikó (Jobbik) 
Faragó Tamás (Jobbik) 
Kómár József (Fidesz -KDNP) 
Dr. Gondos István (Fidesz -KDNP) 
Tuza Gábor (Fidesz -KDNP) 
Havelant István (Fidesz -KDNP) 
Zámbor András (Jobbik) 

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság (5 fő) 

Dudás Róbert (Jobbik) 
Kovács Béla (Fidesz -KDNP) 
Dr. Juhász Attila Simon (Fidesz -KDNP) 
Farkas Zoltán (Fidesz -KDNP) 
Kontra Gyula (MSZP) 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság (7 fő) 

Dr. Juhász Attila Simon (Fidesz -KDNP) 
Jáger József(Fidesz -KDNP) 
Orbán Gábor Gyula (Jobbik) 
Szabó Gyula (MSZP) 
Pócs János (Fidesz -KDNP) 
Dr. Ördög István (Fidesz -KDNP) 
Jakab Lénárd (Jobbik) 

8. § 

A Rendelet "A Heves Megyei Közgyűlés tanácsnokai" elnevezésű 3. melléklet V. fejezetének 
helyébe a következő fejezet lép: 

"v. 
A Heves Megyei Közgyűlés tanácsnakai 

Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságának elnöke 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke 
Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság elnöke 

9. § 

Csik Balázs 
Dudás Róbert 
Dr. Juhász Attila Simon" 

Hatályát veszti a Heves Megyei Közgyűlés képviselőinek, a bizottsági elnököknek és a bizottsá
gok tagjainakjuttatásairól szóló 4/2007. (III.30.) HMÖ rendelet. 
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10. § 

Ez a rendelet akihirdetés napján 12 órakor lép hatályba. 

Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Szabó Róbert 

5. napirend 

Dr. Barta Viktor 
Heves megye főjegyzője 

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés alelnökei díjazásának megállapítására 

Az SZMSZ értelmében a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökének illetménye 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény figyelembevételével az elnök illetményé
nek 90%-ában kerül meghatározásra, a társadalmi megbízatású alelnökének tiszteletdíja a tör
vény figyelembevételével az elnök illetményének 50%-át alapul véve, ezen összeg 90%-ában 
kerül meghatározásra. 

Hivatkozott törvényi rendelkezések alapján javasolta, hogy a közgyűlés foglalkoztatási jogvi
szonyban álló alelnökének, Herman István úrnak az illetményét és költségtérítését az önkor
mányzati törvényben és az SZMSZ-ben rögzítettekkel összhangban a következő méctékben álla
pítsa meg: a közgyűlés alelnökének illetménye 605 800 Ft, költségtérítése 90 900 Ft. 

Javasolta továbbá, hogy a közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének, Tóth Csaba úrnak a 
tiszteletdíját és költségtérítését az önkormányzati törvényben és az SZMSZ-ben rögzítettekkel 
összhangban a következő méctékben állapítsa meg: a közgyűlés alelnökének tiszteletdíja 
302 900 Ft, költségtérítése 45 400 Ft. 

Az önkormányzati törvény szerint a közgyűlés döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy sze
mélyesen érint. A törvény értelmében a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie arról, 
hogy az előterjesztés kapcsán érintett képviselőket, Herman Istvánt és Tóth Csabát az ügy eldön
téséből, tehát a díjazásukról szóló szavazásból kizárja-e vagy sem. 

Kérte, szavazzanak arról, hogy a közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Herman István és Tóth Csa
ba a díjazásáról szóló döntésben részt vehet. Az igennel szavazó hozzájárul ahhoz, hogy Herman 
István és Tóth Csaba a díjazásáról szóló döntésben részt vehet. 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö
vetkező határozatot hozta: 

167/2014. (X. 27.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy Herman István és Tóth Csaba a díjazásáról szóló 
szavazásban részt vehet. 

Felelős: 

Határidő: 

Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
Azonnal 
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Szabó Róbert 
Javasolta, hogy a közgyűlés alelnökeinek díjazásáról egyben szavazzanak 

Kérte, szavazzanak 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö
vetkező határozatot hozta: 

168/2014. (X. 27.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy 2014. október 27. napjával kezdődően Herman Ist
ván foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetrnényét 605 800Ft/hó összegben, költségtérí
tését 90 900 Ft/hó összegben; Tóth Csaba társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíját 
302 900 Ftlhó összegben, költségtérítését 45 400 Ft/hó összegben állapítja meg. 

Felelős: 

Határidő: 

Szabó Róbert 

Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
Azonnal 

Az ülés bezárása előtt megkérdezte a közgyűlés tagjait, hogy kívánnak-ebejelentést tenni. 

Dudás Róbert 
Bejelentette, hogy a négyfős Jobbik Magyarországért Mozgalom frakció megalakult, frakcióve
zetőjének személyét választotta. 

Dr. Tóth József 
Bejelentette, hogy a Fidesz-KDNP frakciója megalakult, melynek vezetőjévé személyét válasz
totta a tagság. 

Szabó Róbert 
Sikeres munkát kívánt. Több kérdés, észrevétel nem volt, az ülést bezárta. 

~.~ 
Szabó Róbert 

Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

K. m.f. 

/!t( 
Dr. Barta Viktor 

Heves megye főjegyzője 
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