
 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2015. június 26-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről 

 

Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme 

  Eger, Kossuth Lajos utca 9. 

 

Jelen voltak:   Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek Zsolt, Faragó Tamás, Hegedűs János, Herman 

István, Dr. Juhász Attila Simon, Kómár József, Kovács Béla, Orbán Gábor Gyu-

la, Orosz Bálint János, Szabó Róbert, Szűcsné Major Ildikó, Tóth Csaba, Dr. 

Tóth József közgyűlési tagok,  Dr. Barta Viktor főjegyző, valamint a jelenléti 

íven feltüntetett meghívottak 

 

Az ülés megkezdése előtt sor került a Telekessy István területfejlesztési díj átadására. A díjat 

Tóthné Szabó Anita, Mezőtárkány polgármestere, az SBS Kft., Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona, az 

Eszterházy Károly Főiskola rektorhelyettese, a Szórako-Zoo Gyöngyösi Állatkert, valamint 

posztumusz Tőgyi Gábor kapta. 

 

 

Szabó Róbert 

Köszöntötte a közgyűlés tagjait és a meghívottakat. Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. 

Megállapította, hogy a megyei közgyűlés 15 tagja közül 15 képviselő jelen van, az ülés határo-

zatképes. A megyei közgyűlés ülését megnyitotta.  

 

Az SZMSZ 41. § (1) bekezdése szerinti határidőben három sürgősségi indítvány került benyúj-

tásra „Sürgősségi indítvány a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Sza-

bályzatának módosítására”, „Sürgősségi indítvány az Észak-Heves Megyei Kistérségi Társulás 

megszüntetése tárgyában” címmel, illetve „Sürgősségi indítvány az OTP Bank Nyrt.-vel kötendő 

partnerségi megállapodás elfogadása tárgyában” címmel. A sürgősségi indítványok anyagai a 

képviselők részére elektronikus úton megküldésre kerültek.  

 

A sürgősségi indítványok napirendre tűzéséről a közgyűlésnek vita nélkül, egyszerű többséggel 

kell határoznia a napirend elfogadásakor. Javasolta, hogy a közgyűlés a sürgősségi indítványokat 

a meghívóban szereplő zárt ülés elrendelése előtt, 13-15. napirendként tárgyalja meg. Ennek 

megfelelően a zárt ülés keretében megtárgyalásra kerülő, a meghívóban 13. sorszám alatt megje-

lölt napirend számozása 16-ra változik. Indítványozta, hogy a közgyűlés a sürgősségi indítvá-

nyokról külön-külön szavazzon. 

 

Kérte, szavazzanak a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítására irányuló sürgősségi indítvány 13. napirendi pontként történő napirendre vételéről 

és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

144/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés döntött a „Sürgősségi indítvány a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Ta-

nács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására” című előterjesztés 13. napirendi 

pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak  
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nem kell előzetesen megtárgyalniuk. 

 

      Felelős: Szabó Róbert 

        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

      Határidő: Azonnal 

 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak az Észak-Heves Megyei Kistérségi Társulás megszüntetésére irányuló sür-

gősségi indítvány 14. napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi 

indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

145/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés döntött a „Sürgősségi indítvány az Észak-Heves Megyei Kistérségi 

Társulás megszüntetése tárgyában” című előterjesztés 14. napirendi pontként történő napirendre 

vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtár-

gyalniuk. 

 

      Felelős: Szabó Róbert 

        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

      Határidő: Azonnal 

 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak az OTP Bank Nyrt.-vel kötendő partnerségi megállapodás elfogadására irá-

nyuló sürgősségi indítvány 15. napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a 

sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

146/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés döntött a „Sürgősségi indítvány az OTP Bank Nyrt.-vel kötendő 

partnerségi megállapodás elfogadása tárgyában” című előterjesztés 15. napirendi pontként törté-

nő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzete-

sen megtárgyalniuk. 

 

      Felelős: Szabó Róbert 

        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

      Határidő: Azonnal 

 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak a sürgősségi indítványokkal kiegészített napirend elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö-

vetkező határozatot hozta: 
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147/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2015. június 26-i ülés sürgősségi indítványokkal kiegészített napi-

rendjét a következők szerint elfogadta:  

 

NAPIREND ELŐTT 

 

Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. §) 
 

 

NAPIREND 

 

I. Előterjesztések 

 

1. Elnöki jelentés  

Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

    HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

 

2. Javaslat a megszűnt Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decent-

ralizált források terhére megkötött támogatási szerződések lezárására 

Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

    HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

 

3. Javaslat munkáltatói kölcsönök elszámolása és a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rende-

lőintézettel adósságrendezésről kötendő megállapodás tárgyában 

Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

    HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

4. Javaslat a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás társulási megállapodá-

sának módosítására 

Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

    HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 

 

5. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi 

ülésterv tervezetére 

Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

    HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

 

6. Javaslat pályázat benyújtására a megyei önkormányzati tartalékból igényelhető támogatás-

ra 

Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

    HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
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II. Tájékoztatók 

 

7. Tájékoztató a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. év I. félévi tevékenységéről 

Előterjesztő: Dr. Barta Viktor 

    Heves megye főjegyzője 

    TUDOMÁSULVÉTEL 

 

8. Tájékoztató a Heves Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről 

Előterjesztő: Herman István 

    Heves Megyei Közgyűlés alelnöke 

    TUDOMÁSULVÉTEL 

 

9. Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról 

Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

    TUDOMÁSULVÉTEL 

  

10. Tájékoztató Heves megye mezőgazdasági helyzetéről 

Előterjesztő:  Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

    TUDOMÁSULVÉTEL 
 

 

11. Tájékoztató a Nemzeti Befektetési Ügynökség Heves megyét érintő 2014. évi 

tevékenységéről 

 Előterjesztő:  Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

    TUDOMÁSULVÉTEL 

 

12. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésről 

Előterjesztő: Dr. Juhász Attila Simon 

   Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság elnöke 

TUDOMÁSULVÉTEL 

 

13. Sürgősségi indítvány a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására 

 Előterjesztő:  Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

    HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 

 

14. Sürgősségi indítvány az Észak-Heves Megyei Kistérségi Társulás megszüntetése tárgyában 

 Előterjesztő:  Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

  HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 

 

15. Sürgősségi indítvány az OTP Bank Nyrt.-vel kötendő partnerségi megállapodás elfogadása 

tárgyában 

 Előterjesztő:  Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

  HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
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III. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §) 

 

IV. Kérdések (SZMSZ 62. §) 

  

V. Bejelentések (SZMSZ 63. §) 

 

VI. Zárt ülés 

 

16. Javaslat „Heves Megyéért” kitüntető díjak adományozására 

Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

    HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 

 

Szabó Róbert 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

Az SZMSZ 38. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben Dudás Róbert képviselő úr jelen-

tette be napirend előtti hozzászólási szándékát. Hozzászólásának címe: Quaestor nyilatkozat 

 

Dudás Róbert 

Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt hónapokban több brókerbotrány is borzolta a kedélyeket, 

melynek számos kárvallottja van országszerte. Azon túl, hogy ez egy komoly problémát vetít 

előre, a közélet tisztaságára is rányomta a bélyegét. A híradások arról szóltak, hogy a kritikus 

időszakban, amikor nyilvánvalóvá vált bizonyos körök számára, hogy ezek a brókercégek nagy 

valószínűséggel fizetésképtelenné válnak és csődöt jelentenek, komoly kormányközeli pénzkivé-

telek, többszáz milliós, milliárdos átutalások is történtek. Az Országgyűlésben a Jobbik frakció 

felszólította az összes országgyűlési képviselőt, hogy tegyen nyilatkozatot, határolódjon el ettől a 

magatartástól és nyugtassa meg a közvéleményt azzal kapcsolatban, hogy semmiféle kétes 

pénzmozgásban részes nem volt, illetve ezzel a nyilatkozattal támassza azt is alá, hogy tudomá-

sa, információja nem volt arra vonatkozólag, hogy ezek a brókercégek be fognak dőlni. Sajnála-

tos módon a Jobbik országgyűlési képviselőinek példáját más párt képviselői nem követték, ők 

viszont név szerint mindannyian nyilatkoztak erről. Arra kérte a közgyűlési képviselőket, hogy 

tegyék meg mindezt Heves megyében is, hiszen fontos a közvélemény számára, hogy ebben a 

kényes kérdésben tisztázott közéleti szereplők ülhessenek a Heves Megyei Közgyűlésben. A 

Jobbik Heves megyei frakciója már aláírta a nyilatkozatokat, melynek szövege a következő: 

„Nyilatkozat Questor ügyben. Alulírott, Heves Megyei Közgyűlési képviselő nyilatkozom, hogy 

2015. február 25. és 2015. március 19-e között a Questor cégcsoportnál tartott megtakarításom 

megszüntetésére vagy kivételére nem került sor, azt a cégcsoportból sem készpénz, sem értékpa-

pír formájában nem vettem ki. Azért sem történhetett így, mert semmiféle pénzt nem tartottam 

soha a Questor cégcsoportnál. Nyilatkozom továbbá arról, hogy pénz- vagy értékpapír-kivétel 

sem közeli hozzátartozóim, sem pedig a saját vagy közeli hozzátartozóim érdekeltségébe tartozó 

gazdasági társaságok egyike által sem történt.” Felolvasás után kérte a nyilatkozat csatolását a 

jegyzőkönyvhöz, illetve a képviselőtársakat felszólította, hogy amennyiben tiszta lelkiismeretük-

kel alá tudják írni, tegyék meg, bizonyítandó azt, hogy a megyei közgyűlés ebben a kérdésben 

teljes mértékben tiszta.  

 

Szabó Róbert 

Tájékoztatott arról, hogy Czinege László ezredes úr jelezte, hogy halaszthatatlan kötelezettsége 

miatt nem tud eleget tenni a meghívásnak. Kérte, hogy amennyiben kérdés merül fel, azt jelezzék 

írásban, a hivatal pedig eljuttatja a főkapitány úr részére.  
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1. napirend 

Elnöki jelentés 

 

Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően tájékoztatja a közgyűlést a fontosabb 

elnöki intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, továbbá a közgyűlés febru-

ár és április hónapokban hozott határozatainak végrehajtásáról. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.  

 

Megállapította, hogy a közgyűlés az elnöki jelentésben foglalt beszámoló elfogadásáról, a két – 

ülésterv szerinti – közgyűlés között végzett fontosabb elnöki feladatokról, valamint az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről adott tájékoztató tudomásul vétele mellett 15 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

148/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót 

elfogadja.  

 

       Felelős: Szabó Róbert 

         Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

      Határidő: Azonnal 

 

Szabó Róbert 

 

2. napirend 

Javaslat a megszűnt Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decent-

ralizált források terhére megkötött támogatási szerződések lezárására 

 

A korábbi gyakorlatnak megfelelően az előterjesztés a 2012. január 1-től a Heves Megyei Ön-

kormányzathoz átkerült, a megszűnt Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által a 

hazai decentralizált források terhére megkötött szerződésállomány lezárásával kapcsolatos dön-

tések tervezetét részletesen tartalmazza.  Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. 

Tekintettel arra, hogy az előterjesztés alapján az ellenőrzés alá vont támogatási szerződések kü-

lön határozati javaslatban kerültek rögzítésre, kérte, hogy a határozati javaslatok elfogadásáról a 

közgyűlés egyszerre szavazzon, de az egyes határozati javaslatok külön számot kapjanak. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.  

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö-

vetkező határozatot hozta: 

 

149/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2008. évi CÉDE források terhére 

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, 

miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul 

teljesítette.  

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata 100000208D 
 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 
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150/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi LEKI források terhére 

Átány Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Átány Község Önkormányzata 100001809L 
 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

151/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi LEKI források terhére 

Erdőkövesd Község Önkormányzata Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés 

lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett 

maradéktalanul teljesítette.  

Erdőkövesd Község Önkormányzata  100000209L 
 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

152/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi LEKI források terhére a 

Dél-Hevesi Kistérségi Társulással megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Dél-Hevesi Kistérségi Társulás 100000509L 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

153/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi LEKI források terhére 

Kisköre Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Kisköre Város Önkormányzata 100001609L 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

154/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi LEKI források terhére Pély 

Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 

szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
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Pély Község Önkormányzata 100001409L 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

155/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi LEKI források terhére 

Pétervására Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Pétervására Város Önkormányzata 100000609L 

 

Felelős:  Szabó Róbert     

       Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

156/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi LEKI források terhére 

Tarnalelesz Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Tarnalelesz Község Önkormányzata 100000909L 

 

Felelős:  Szabó Róbert     

       Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

157/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi LEKI források terhére 

Tarnaörs Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Tarnaörs Község Önkormányzata 100001709L 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

158/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi TEKI források terhére 

Balaton Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
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Balaton Község Önkormányzata 100000509K 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

159/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi TEKI források terhére 

Erdőtelek Községi Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Erdőtelek Község Önkormányzata 100001409K 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

160/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi TEKI források terhére 

Hevesaranyos Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Hevesaranyos Község Önkormányzata 100000209K 
 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

161/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi TEKI források terhére 

Istenmezeje Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Istenmezeje Község Önkormányzata 100000409K 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

162/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi TEKI források terhére 

Nagyfüged Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Nagyfüged Község Önkormányzata 100001609K 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 



10 

 

 

163/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi TEKI források terhére 

Tarnazsadány Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Tarnazsadány Község Önkormányzata 100001009K 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

164/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi TEUT források terhére 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, 

miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul 

teljesítette.  

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 100001709U 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

165/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi TEUT források terhére 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, 

miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul 

teljesítette.  

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 100001809U 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

166/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi TEUT források terhére 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, 

miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul 

teljesítette.  

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 100001909U 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 



11 

 

167/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi TEUT források terhére 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, 

miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul 

teljesítette.  

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 100002009U 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

168/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi TEUT források terhére 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, 

miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul 

teljesítette.  

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 100002109U 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

169/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi TEUT források terhére 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, 

miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul 

teljesítette.  

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 100002209U 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

170/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi TEUT források terhére 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, 

miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul 

teljesítette.  

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 100002509U 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 
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171/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi TEUT források terhére 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, 

miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul 

teljesítette.  

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 100002609U 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

172/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi TEUT források terhére 

Egerszólát Községi Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Egerszólát Község Önkormányzata 100001009U 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

173/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi TEUT források terhére 

Hatvan Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Hatvan Város Önkormányzata 100001109U 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

174/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi TEUT források terhére 

Hevesvezekény Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután 

a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul 

teljesítette.  

Hevesvezekény Község Önkormányzata 100001409U 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 
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175/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi TEUT források terhére 

Markaz Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Markaz Község Önkormányzata 100000509U 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

176/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi TEUT források terhére 

Szúcs Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Szúcs Község Önkormányzata 100000109U 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

177/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi CÉDE források terhére 

Adács Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Adács Község Önkormányzata 100000609D 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

178/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi CÉDE források terhére 

Andornaktálya Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Andornaktálya Község Önkormányzata 100000909D 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

179/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi CÉDE források terhére 

Bátor Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
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Bátor Község Önkormányzata 100000509D 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

180/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi CÉDE források terhére 

Egercsehi Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Egercsehi Község Önkormányzata 100000809D 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

181/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi CÉDE források terhére 

Felsőtárkány Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Felsőtárkány Község Önkormányzata 100001809D 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

182/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi CÉDE források terhére 

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután 

a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul 

teljesítette.  

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata 100002309D 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

183/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi CÉDE források terhére 

Gyöngyöspata Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette. 
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Gyöngyöspata Város Önkormányzata 100002709D 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

184/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi CÉDE források terhére 

Hatvan Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Hatvan Város Önkormányzata 100002909D 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

185/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi CÉDE források terhére 

Hatvan Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Hatvan Város Önkormányzata 100002809D 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

186/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi CÉDE források terhére 

Hatvan Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Hatvan Város Önkormányzat 100003009D 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

187/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi CÉDE források terhére 

Heréd Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Heréd Község Önkormányzata 100003509D 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 
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188/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi CÉDE források terhére 

Kisköre Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Kisköre Város Önkormányzata 100001209D 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

189/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi CÉDE források terhére 

Szajla Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Szajla Község Önkormányzata 100001009D 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

190/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi CÉDE források terhére 

Szúcs Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Szúcs Község Önkormányzata 100001309D 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

191/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi CÉDE források terhére 

Szűcsi Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Szűcsi Község Önkormányzata 100002609D 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

192/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi CÉDE források terhére 

Tarnaméra Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
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Tarnaméra Község Önkormányzata 100003109D 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

193/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi CÉDE források terhére 

Vécs Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Vécs Község Önkormányzata 100000109D 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

194/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2009. évi CÉDE források terhére 

Verpelét Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Verpelét Város Önkormányzata 100001509D 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

     Határidő: Az értesítés megküldésére:  

       2015. július 10. 

 

Dudás Róbert elhagyta a termet. 

 

Szabó Róbert 

 

3. napirend 

Javaslat munkáltatói kölcsönök elszámolása és a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rende-

lőintézettel adósságrendezésről kötendő megállapodás tárgyában 

 

Elmondta, hogy az előterjesztés négy részből áll és ennek megfelelően négy határozati javaslatot 

tartalmaz, amelyek a bizottsági üléseken részletesen ismertetésre kerültek. Az előterjesztés bi-

zottsági támogatottságát tartalmazza. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, először szavazzanak az előterjesztésben foglalt I. számú ha-

tározati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal (1 fő nem szavazott), ellenszavazat és tar-

tózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

195/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

1. A Heves Megyei Közgyűlés méltányolva Kekecs Anikó és Gólyáné Csirmaz Katalin    

kérelmében foglaltakat és figyelembe véve egyösszegű törlesztési szándékukat, hozzájárul 
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ahhoz, hogy nevezett Adósok lejárt munkáltatói kölcsöntartozásuk Heves Megyei 

Önkormányzatot illető tőkeösszegének megfizetése mellett, a munkáltatói kölcsönszerződésben 

kikötött 20%-os késedelmi kamat mérséklésével, ahelyett a Ptk. szerinti késedelmi kamat 

kerüljön a két nevezett Adós vonatkozásában felszámításra.  Ennek értelmében mindkét kölcsön 

2012. november 12. napi lejáratától 2015. június 26. napjáig felszámítva Kekecs Anikó 

vonatkozásában 27.128 Ft-ról 4.971 Ft-ra, míg Gólyáné Csirmaz Katalin esetében 59.644 Ft-ról 

10.930 Ft-ra csökken az Adósok által fizetendő késedelmi kamat összege.  

 

2. Az Adósokat a fennálló munkáltatói kölcsön tőkeösszege, jelen határozat 1. pontja szerint 

csökkentett összegű késedelmi kamat és a fizetési meghagyásos eljárás mindkét esetben 5.000–

5.000 Ft-os díjának egyösszegű megfizetése terheli, jelen közgyűlési határozat meghozatalának 

napját követő 15 napos határidőn belül. A közgyűlés felhívja elnökét arra, hogy abban a nem várt 

esetben, ha az Adósok mégsem tennének eleget a velük kötött megállapodásban vállalt fizetési 

kötelezettségeiknek, a jogerős fizetési meghagyás alapján és az abban szereplő teljes tartozás 

végrehajtás útján történő behajtásáról gondoskodjon. 

 

3. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy jelen határozat 1-2. pontjában 

foglaltakat az OTP Bank Nyrt.-vel közölje a munkáltatói kölcsönök nyilvántartása kapcsán 

nyitott hitelszámlákkal kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés megtétele, valamint a 

munkáltatói kölcsöntartozást és járulékait biztosító jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásból 

történő töröltetése végett. 

 

Felelős: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

                       Dr. Barta Viktor 

                       Heves megye főjegyzője 

Határidő:  Az Adósok kiértesítése vonatkozásában  

 azonnal 

                       Az OTP Bank Nyrt. kiértesítése és a 

jelzálogjog törlése iránti engedély kiadása 

vonatkozásában az Adósokkal kötött 

megállapodás alapján történő fizetési 

kötelezettségek teljesítését követően  

értelem szerint 

 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak az előterjesztésben foglalt II. számú határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal (1 fő nem szavazott), ellenszavazat és tar-

tózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

196/2015. (VI. 26.) 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 Rácz 

Józsefné Kömlő, Széchenyi u. 13. szám alatti lakos, volt kórházi dolgozóval szembeni 

munkáltatói kölcsön és járulékai címén fennálló követeléséről lemond, tekintettel arra, hogy a 

fizetési meghagyásos eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek nem lennének arányban a 

követelés várhatóan behajtható összegével, és hozzájárul annak a számviteli nyilvántartásból 

való törléséhez. 
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2. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy jelen határozat 1. pontjában 

foglaltakat az OTP Bank Nyrt.-vel közölje a munkáltatói kölcsön nyilvántartása kapcsán nyitott 

hitelszámlával kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés megtétele, valamint a munkáltatói 

kölcsöntartozást és járulékait biztosító jelzálogjognak - annak kérelmezése esetén - az ingatlan-

nyilvántartásból történő töröltetése végett, melynek mindennemű költsége a kérelmezőt terheli. 

 

Felelős:          Szabó Róbert  

                       Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

                       Dr. Barta Viktor 

                       Heves megye főjegyzője 

Határidő: Azonnal,  

illetve a jelzálogjog törlése iránti kérelem 

benyújtása esetén értelem szerint 

 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak az előterjesztésben foglalt III. számú határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal (1 fő nem szavazott), ellenszavazat és tar-

tózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

197/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

1. A Heves Megyei Közgyűlés figyelemmel arra, hogy Somosi Bertalanné, Oroszné Bajzát 

Andrea és Nagyné Nagy Beáta a 189/2012. (XII. 14.) számú közgyűlési határozat alapján velük 

kötött, lejárt munkáltatói kölcsönük megfizetése tárgyában kötött megállapodásokban a Heves 

Megyei Önkormányzattal szemben vállalt fizetési kötelezettségeiket teljesítették, eltekint az 

Adósok vonatkozásában a lejárt tőketartozásra tekintettel felszámított – megfizetését tekintve a 

megállapodások lejáratáig felfüggesztett - késedelmi kamat megfizetésétől, a késedelmi kamat 

jogcímén fennálló követelés megfizetését elengedi. 

 

2. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy jelen határozat 1. pontjában 

foglaltakat az OTP Bank Nyrt.-vel közölje a munkáltatói kölcsönök nyilvántartása kapcsán 

nyitott hitelszámlával kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés megtétele, valamint a 

munkáltatói kölcsöntartozásokat és azok járulékait biztosító jelzálogjognak - annak kérelmezése 

esetén - az ingatlan-nyilvántartásból történő töröltetése végett, melynek mindennemű költsége a 

kérelmezőket terheli. 

 

Felelős: Szabó Róbert 

                       Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

                       Dr. Barta Viktor 

                       Heves megye főjegyzője 

Határidő: Azonnal,  

illetve a jelzálogjog törlése iránti kérelem 

benyújtása esetén értelem szerint  

 

 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak az előterjesztésben foglalt IV. számú határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen, 1 nem szavazattal (1 fő nem szavazott) a következő 

határozatot hozta:  
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198/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

1. A Heves Megyei Közgyűlés a 1226/2015. (IV. 20.) Kormányhatározatban foglaltakra is 

figyelemmel a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, mint  fekvőbeteg-szakellátást 

nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató adósságának állam általi rendezése keretében 

– az Oktatókórház közcélú feladatellátására is tekintettel - a 2014.09.10., 2014.10.13. és  

2014.10.28. teljesítési határidejű, a Heves Megyei Tükörben médiafelület értékesítéséről szóló, 

összesen 381.000 Ft összegű ki nem fizetett számla rendezéséhez hozzájárul oly módon, hogy 

eltekint attól, hogy a Heves Megyei Önkormányzat a fent hivatkozott számlák vonatkozásában 

késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt számítson fel.  

 

2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 1. pontban írtak tárgyában a Markhot Ferenc 

Oktatókórház és Rendelőintézettel a hivatkozott kormányhatározat keretei között megállapodást 

írjon alá. 

  

Felelős: Szabó Róbert 

                       Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: Azonnal   

 

Szabó Róbert 

 

4. napirend 

Javaslat a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás társulási megállapodá-

sának módosítására 

 

A társulási megállapodás korábbi felülvizsgálata óta eltelt időszakban bekövetkezett jogszabályi 

és egyéb változásokra tekintettel ismételten indokolttá vált a megállapodás áttekintése és az elő-

terjesztésben részletesen rögzítettek szerinti módosítása. Az előterjesztés melléklete tartalmazza 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodástervezetet is. Az előterjesztés bizott-

sági támogatottságát tartalmazza. Az előterjesztésről a közgyűlésnek minősített többséggel kell 

döntenie.  

 

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal (1 fő nem szavazott), ellenszavazat és tar-

tózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

199/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja a Tisza Víz-

gyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását és annak 

alapján a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását. 

 

A közgyűlés felhatalmazza elnökét a fenti társulási megállapodás módosításához kapcsolódó 

valamennyi okiratnak a Heves Megyei Önkormányzat képviseletében történő aláírására. 

   

                                            Felelős:      Szabó Róbert 

        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

                                            Határidő:  Értelem szerint,  

az okiratok aláírására a társulás elnöke által 

szabott határidőben 
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Melléklet a 199/2015.(VI. 26.) közgyűlési határozathoz 

                                         

 A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása az 

időközben bekövetkezett változások és jogszabályváltozások miatt módosításra kerül1 a 

következők szerint: 

 

1. A Társulási Megállapodás „2. A társulás neve, székhelye, jogállása:”  pontja az alábbiak sze-

rint módosul: 

„2. A társulás neve, székhelye, jogállása: 

Neve: „TISZA VÍZGYŰJTŐ PROGRAMRÉGIÓ” Önkormányzati Társulás 

Angol neve: Programme Region for the Catchment Area of the River Tisza (PROCART) 

Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Illetékességi, működési területe: a társult megyék közigazgatási területe 

Gazdálkodási feladatait: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 

látja el. 

A társulás jogi személy, a gazdálkodási, gazdasági szervezeti feladatokat a társulási tanács 

munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Önkormányzati Hivatal biztosítja. A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a terve-

zési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátá-

sára az államháztartásról szóló hatályos törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtá-

sáról szóló hatályos Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.” 

2. A Társulási Megállapodás „3. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:” pontja a 
következők szerint módosul: 

„3. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 

 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (6000, Kecskemét, Deák F. tér 3. Képviseli: Rideg 

László megyei közgyűlés elnöke); 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525, Miskolc, Városház tér 1. Képviseli: 

Török Dezső megyei közgyűlés elnöke); 

 Csongrád Megyei Önkormányzat (6741, Szeged, Rákóczi tér 1. Képviseli: Kakas Béla me-

gyei közgyűlés elnöke); 

 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024, Debrecen, Piac u. 54. Képviseli: Pajna Zoltán 

megyei közgyűlés elnöke); 

 Heves Megyei Önkormányzat (3300, Eger, Kossuth L u. 9. Képviseli: Szabó Róbert megyei 

közgyűlés elnöke); 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (5001, Szolnok, Kossuth L. u. 2. Képviseli: 

Kovács Sándor megyei közgyűlés elnöke); 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (4400, Nyíregyháza, Hősök tere 5. Képvise-

li: Seszták Oszkár megyei közgyűlés elnöke);” 

 

3. A Társulási Megállapodás „5. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:” pontja helyébe a 

következő szövegezésű 5. pont lép: 

 „5. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: 

A társulás feladat- és hatáskörét jelen megállapodás 1. pontja rögzíti.  

                                                 
1 A módosítások normál félkövér betűtípussal vannak jelölve. 
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Alaptevékenység, főtevékenység államháztartási szakágazata:  

841317 Többcélú fejlesztési projekt igazgatása 

 

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

041140 Területfejlesztés igazgatása 

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 

054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása 

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 84.13 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának 
ösztönzése 

Egyéb tevékenység TEÁOR kódja: 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 

 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás” 

 

MEGÁLLAPODÁS 

önkormányzati társulás létrehozására 

(módosításokkal egységes szerkezet) 

Az alább felsorolt megyei önkormányzatok: 

 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (6000, Kecskemét, Deák F. tér 3. Képviseli: megyei 

közgyűlés elnöke); 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525, Miskolc, Városház tér 1. Képviseli: 

megyei közgyűlés elnöke); 

 Csongrád Megyei Önkormányzat (6741, Szeged, Rákóczi tér 1. Képviseli: megyei közgyűlés 

elnöke); 

 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024, Debrecen, Piac u. 54. Képviseli: megyei közgyű-

lés elnöke); 

 Heves Megyei Önkormányzat (3300, Eger, Kossuth L u. 9. Képviseli: megyei közgyűlés 

elnöke); 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (5001, Szolnok, Kossuth L. u. 2. Képviseli: 

megyei közgyűlés elnöke); 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (4400, Nyíregyháza, Hősök tere 5. Képvise-

li: megyei közgyűlés elnöke); 

megállapodnak abban, hogy 2000. július 5. napjától kezdődő hatállyal, a megállapodásban rögzí-

tett kötelező, illetve önként vállalt feladat- és hatásköröket a közösen létrehozott, önálló jogi 

személyiséggel rendelkező társulás útján látják el határozatlan ideig.  

Az érdekelt megyei önkormányzatok a társulás működésével kapcsolatosan a következő alapel-

veket és tényeket rögzítik. 

 

1. A társulás célja: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §-ában, a ter-

mészet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 61. §-ában és a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-ában a megyei önkormányzatok számára megha-

tározott kötelező közfeladatok ellátásával kapcsolatos előkészítő és koordináló tevékenység vég-

zése, illetve a társulást aláíró megyei önkormányzatok által önként vállalt közfeladatok ellátása. 

Ennek keretében: 

 a környezeti károk felszámolása, komplex környezetvédelmi program kialakítása; 
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 a Tisza vízgyűjtő területére alapozott komplex vízgazdálkodás kialakítása; 

 a vízi út turisztikai és idegenforgalmi hasznosítása; 

 a két és többoldalú nemzetközi egyezmények felülvizsgálatának módosításának kezdemé-

nyezése; 

 a monitoring rendszer kiépítése; 

 az állami és a lehetséges nemzetközi források megszerzése. 

 

A társult tagok feladat ellátási kötelezettségét a társulás létrehozása nem érinti. 

 

2. A társulás neve, székhelye, jogállása: 

Neve: „TISZA VÍZGYŰJTŐ PROGRAMRÉGIÓ” Önkormányzati Társulás 

Angol neve: Programme Region for the Catchment Area of the River Tisza (PROCART) 

Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Illetékességi, működési területe: a társult megyék közigazgatási területe 

Gazdálkodási feladatait: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 

látja el. 

A társulás jogi személy, a gazdálkodási, gazdasági szervezeti feladatokat a társulási tanács 

munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Önkormányzati Hivatal biztosítja. A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a terve-

zési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátá-

sára az államháztartásról szóló hatályos törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtá-

sáról szóló hatályos Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. 

3. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 

 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (6000, Kecskemét, Deák F. tér 3. Képviseli: Rideg 

László megyei közgyűlés elnöke); 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525, Miskolc, Városház tér 1. Képviseli: 

Török Dezső megyei közgyűlés elnöke); 

 Csongrád Megyei Önkormányzat (6741, Szeged, Rákóczi tér 1. Képviseli: Kakas Béla me-

gyei közgyűlés elnöke); 

 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024, Debrecen, Piac u. 54. Képviseli: Pajna Zoltán 

megyei közgyűlés elnöke); 

 Heves Megyei Önkormányzat (3300, Eger, Kossuth L u. 9. Képviseli: Szabó Róbert megyei 

közgyűlés elnöke); 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (5001, Szolnok, Kossuth L. u. 2. Képviseli: 

Kovács Sándor megyei közgyűlés elnöke); 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (4400, Nyíregyháza, Hősök tere 5. Képvise-

li: Seszták Oszkár megyei közgyűlés elnöke) 

4. A társuláshoz tartozó megyék településeinek lakosságszáma2: 

 Bács-Kiskun megye: 521 794 fő 

 Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 698 048 fő 

 Csongrád megye: 403 888 fő 

 Hajdú-Bihar megye: 539 841 fő 

 Heves megye: 310 192 fő 

 Jász-Nagykun-Szolnok megye: 394 465 fő 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 572 434 fő 

 

                                                 
2 Forrás: KSH Népszámlálás 2011 – Területi adatok; Állandó népesség 
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5. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: 

A társulás feladat- és hatáskörét jelen megállapodás 1. pontja rögzíti.  

Alaptevékenység, főtevékenység államháztartási szakágazata:  

841317 Többcélú fejlesztési projekt igazgatása 

 

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

041140 Területfejlesztés igazgatása 

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 

054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása 
 

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 84.13 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösz-

tönzése 

Egyéb tevékenység TEÁOR kódja: 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 

 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

 

6. A társulás alapító vagyona, a folyamatos működés finanszírozása, a vagyonátadás feltételei, 

a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje: 

A megállapodást aláíró tagok az alapítói vagyont és a társulás folyamatos működéséhez szüksé-

ges költségvetési fedezetet (pénzügyi támogatást) egyenlő arányban biztosítják a társulás számá-

ra. A társulás megalakulásakor 3.500.000.- Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer forint alapítói va-

gyon kerül biztosításra, melyet a gazdálkodási feladatok ellátására a társulásnak rendelkezésre 

bocsátanak. A társulás folyamatos (éves) működéséhez szükséges költségvetési hozzájárulás 

mértékéről a tagok minden év március 31-ig döntenek. A társulás folyamatos működéséhez 

szükséges éves hozzájárulásokat a tagok minden év április 30-ig kötelesek a társulás számlájára 

befizetni. 

 

A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a társulási tanács elnö-

ke írásban haladéktalanul megkeresi a nem teljesítő társulási tag képviselőjét és felhívja a teljesí-

tésre. A teljesítés elmaradása esetén a társulási tanács elnöke a társulási tanács következő ülése 

elé terjeszti az ügyet. A társulási tanács dönt a jogkövetkezményről, a további eljárásról. 

A tagok megállapodhatnak abban is, hogy a társulás tagjai pénzforgalmi szolgáltatójuk részére 

felhatalmazó nyilatkozatot adnak, beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás for-

májában, mely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a nem fizető társulási tag pénz-

forgalmi szolgáltatójához. 

 

7. A társulás működése: 

 A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, melynek feladata: 

- a társulás rövid- és középtávú feladatainak meghatározása; 

- a társulás költségvetésének előzetes elfogadása; 

- a költségvetés teljesítésének elfogadása; 

- a feladatok végrehajtásának ellenőrzése és értékelése; 

- a társulás megszüntetésének és a megállapodásban rögzített célok megváltoztatásának kivéte-

lével a társulással kapcsolatos alapítói jogok gyakorlása. 



25 

 

 A társulási tanácsban az alapító tagokat a megyei közgyűlések elnökei képviselik, és egyenlő 

arányban rendelkeznek szavazati joggal. A társulási tanácsban minden tagnak egy szavazata van. 

Szavazni személyesen, vagy az alapító tag képviseletére jogosult megyei közgyűlés elnöke által 

meghatalmazott képviselő útján lehet. 

 A társulási tanács részletes működési szabályait maga állapítja meg a megállapodásban meg-

határozott keretek között. 

 A társulási tanács soraiból elnököt és alelnököt választ. 

 A társulási tanács döntéseit ülésén minősített többséggel (a társulásban résztvevőtagok sza-

vazatának több mint a fele, 50% + 1 szavazat) hozza. 

 A társulási tanács ülését az elnök távollétében az alelnök, vagy a korelnök hívja össze és ve-

zeti. 

 Az ülést össze kell hívni: 

- szükség szerint, de évente legalább két alkalommal; 

- a társulási tanács által meghatározott időpontban; 

- a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára; 

- a társulás székhelye szerinti Kormányhivatalnak a kezdeményezésére. 

 A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal a társulási tanács elnöke a társulási 

ülésen beszámol. 

 A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az el-

nök/alelnök/korelnök és a társulási tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 

a társulási tanács ülését követő 15 napon belül meg kell küldeni – papír alapon egy eredeti pél-

dányban és elektronikus formában, elektronikus levél útján – a társulás székhelye szerinti Kor-

mányhivatalnak. 

 A társulási tanács döntését határozattal hozza meg. 

 A társulási tanács a társulási megállapodás és a társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosítása, valamint a társulás költségvetésének elfogadása tárgyalásakor akkor határozatképes, 

ha ülésén a társult tagok képviselőinek mindegyike jelen van.  

 

Egyéb esetekben a társulási tanács határozatképességéhez a tagok többségének jelenléte szüksé-

ges. 

 A társulási tanács ülésén a társult megyei önkormányzatok főjegyzői tanácskozási joggal 

részt vehetnek. 

 A társulás tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) 

a társulás székhelye szerinti, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. 

 

8. A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás: 

A társulás megszűnik,  

- ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy a törvényben szabályozott meg-

szűnési feltétel megvalósult; 

- ha a társulás megszűnését a társulás tagjai közösen elhatározták; 

- a törvény erejénél fogva; 

- a bíróság jogerősen dönt a társulás megszűnéséről. 

A társulás közös elhatározáson alapuló megszűnéséhez, a társulásban részt vevő valamennyi 

megyei önkormányzat közgyűlésének minősített többséggel hozott döntése szükséges. 

A társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról – ha törvény eltérően nem 

rendelkezik – legalább hat hónappal korábban minősített többséggel kell dönteni és erről a társu-

lási tanácsot értesíteni kell. 

A társulásból történő kizárásról a társulási tanács dönt minősített többséggel. 
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A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulási tanács köteles 

elszámolni az alapító társult tagok felé, a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell vissza-

adni, amelyik azt a tárulás rendelkezésére bocsátotta. A fel nem használt pénzeszközök a tagokat 

a befizetés arányában illetik meg. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket 

kell alkalmazni. 

9. A társult tagok képviselői évente kötelesek beszámolni közgyűlésüknek a társulás tevékenysé-

géről, pénzügyi helyzetéről valamint a társulási cél megvalósulásáról. 

10. A társult tagok jogvita esetére a székhely szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróság kizáró-

lagos illetékességét kötik ki. 

11. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormány-

zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irány-

adók. 

12. Jelen megállapodás a társult tagok képviselőinek aláírásával jön létre. A költségvetési szer-

vek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint működő társulás a megállapodást aláíró önkor-

mányzatok közgyűléseinek, a társulási megállapodást elfogadó, minősített többséggel hozott 

határozatával jön létre. A társult tagok képviselő testületeinek határozatai a jelen megállapodás 

elválaszthatatlan részét képezik. 

 

A társult tagok a jelen megállapodást elolvasás és kölcsönös értelmezés után mint akaratukkal 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

 

2015. ………...... hó …. nap 

 

……………………………. 

Bács-Kiskun Megyei Önkor-

mányzat 

 2015. ………...... hó …. nap 

 

 

……………………………. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Me-

gyei Önkormányzat  

 

2015. ………...... hó …. nap 

 

 

……………………………. 

Csongrád Megyei Önkor-

mányzat 

 

 

 2015. ………...... hó …. nap 

 

 

……………………………. 

Hajdú-Bihar Megyei Önkor-

mányzat 

2015. ………...... hó …. nap 

 

 

……………………………. 

Heves Megyei Önkormányzat 

 2015. ………...... hó …. nap 

 

 

……………………………. 

Jász-Nagykun-Szolnok Me-

gyei Önkormányzat 

 

 

 

 

2015. ……...... hó …. nap 

 

 

……………………………. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei 

Önkormányzat 
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Záradék: 

A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módo-

sítása, és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt jelen Társulási Megállapodás ér-

vénybe lép a tagok képviselői közül az utolsóként aláíró aláírásának napján. 

 

A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módo-

sítását, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét  

a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

………………….. határozatával fogadta el,  

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………………. határozatával,  

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………………. határoza-

tával,  

a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………………. határozatával,  

a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………………. határozatával,  

a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………………. határozatával,  

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………………. határoza-

tával  

és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlése ……………………. hatá-

rozatával hagyta jóvá.  

 

Szabó Róbert 

 

5. napirend 

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülés-

terv tervezetére 

 

A jóváhagyásra beterjesztett ülésterv a megyei önkormányzat feladat- és hatáskörét megállapító 

hatályos jogszabályokon alapul. Kérte, hogy az önkormányzat működéséhez hozzátartozó dönté-

sek meghozatala érdekében a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el a közgyűlés 

2015. év II. félévi üléstervét és a 2016. év I. félévi ülésterv tervezetét. Az előterjesztés bizottsági 

támogatottságát tartalmazza. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.  

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal (1 fő nem szavazott), ellenszavazat és tar-

tózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

200/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2015. év II. félévi üléstervét és a 2016. év I. félévi ülésterv terve-

zetét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:  Szabó Róbert  

Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: Értelem szerint 
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Melléklet a 200/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozathoz 
 

Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi ülésterve 
 

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2015. szeptember 25. 

NAPIREND 

1. Elnöki jelentés 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

 

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) 

önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén) 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok. 

 

3. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2015. év I. félévi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője   

Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok. 

 

4. Javaslat a Dr. Jakab István Emlékgyűrű adományozására 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok. 

 

5. Beszámoló a Heves Megyei Integrált Területi Program (ITP) végrehajtásának előreha-

ladásáról 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő:  Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

6. Tájékoztató a „Lendületben a megye” - Komplex emberi erőforrás fejlesztési program a 

dinamikus Heves megyéért tárgyú TÁMOP-6.1.5-14-2015-0006 kódszámú pályázat elő-

rehaladásáról 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő:  Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

7. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Heves megyében működő irodá-

jának munkájáról  

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő:  Deé András, regionális igazgató és a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály 

vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

8. Tájékoztató Heves megye gazdasági helyzetéről  

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő:  Dr. Bánhidy Péter, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és a Te-

rületfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 
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9. Tájékoztató a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány tevékenységé-

ről  

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő:  Farkas Zoltán, a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány ku-

ratóriumi elnöke és a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

10. Felvilágosításkérések 

11. Kérdések 

12. Bejelentések 

 

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2015. november 27. 

 

NAPIREND 
 

1. Elnöki jelentés 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

 

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 16.) 

önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén) 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok. 

 

3. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2015. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok. 

 

4. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervére 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok. 

 

5. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Önkor-

mányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő:  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság, valamint a Pénzügyi és 

Ellenőrző Bizottság. 

 

6. Tájékoztató a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár- és bel-

vízvédelmi tevékenységéről 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Szilágyi Attila, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság igazgatója és a Terü-

letfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 
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7. Tájékoztató az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár- és 

belvízvédelmi tevékenységéről 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Rácz Miklós, az ÉKÖVIZIG igazgatója és a Területfejlesztési és Területrendezési 

Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

8. Tájékoztató a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár és belvíz-

védelmi tevékenységéről 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő:  Lovas Attila, a Közép-Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója és a Terület-

fejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

9. Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő:  Fenyves Péter, a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 

vezetője és a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

10. Felvilágosításkérések 

11. Kérdések 

12.  Bejelentések 

 

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2015. december 11. 

 

NAPIREND 

 

1. Elnöki jelentés 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

 

2. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2016. év I. félévi üléstervére és 2016. év II. félévi 

ülésterv tervezetére 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok. 

 

3. Javaslat Heves Megye Nagykövete cím adományozására 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok. 

 

4. Javaslat „Az Év Heves Megyei Sportolója” díj adományozására 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok. 
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5. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásá-

nak 2016. évi időbeni ütemezésére 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok. 

 

6. Beszámoló és javaslat a Europe Direct Tájékoztató Központ 2016. évi működtetésére 

vonatkozó szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok. 

 

7. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről 

Előterjesztő:  Dr. Barta Viktor, Heves megye főjegyzője  

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője   

Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok. 

 

8. Beszámoló a Heves Megyei Integrált Területi Program (ITP) végrehajtásának előreha-

ladásáról 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő:  Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

9. Tájékoztató a megyei területrendezési terv hatályosulásának 2015. évi tapasztalatairól 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő:  Szabó László, Heves megye főépítésze és a Területfejlesztési és Területrendezési 

Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

10. Tájékoztató a Heves Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés alelnöke 

Előkészítő:  Elnöki Kabinet vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

11. Felvilágosításkérések 

12. Kérdések 

13. Bejelentések 

 

KÖZMEGHALLGATÁS 

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

 

 

Heves Megyei Közgyűlés 2016. év I. félévi ülésterv tervezete 

 

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2016. február 26. 

 

NAPIREND 
 

1. Elnöki jelentés 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 
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2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 16.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok. 

 

3. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok. 

 

4. Javaslat a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj adományozására 

(A közgyűlés által elfogadott ütemezés függvényében.) 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok. 

 

5. Javaslat a megszűnt Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai de-

centralizált források terhére megkötött támogatási szerződések zárására 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő:  Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

6. Javaslat a Heves Megyei Integrált Területi Program (ITP) felülvizsgálatára 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő:  Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

7. Javaslat a 2016. évi igazgatási szünetnek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál 

történő megállapítására 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő:  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 

 

8. Tájékoztató Heves megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó 

vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Dr. Ifj. Wernigg Róbert, a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fő-

osztályának vezetője és a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság, valamint a Megyei Fej-

lesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

9. Tájékoztató saját hatáskörben hozott döntésről 

Előterjesztő:  Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság elnöke 

Előkészítő:  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 

 

10. Felvilágosításkérések 

11. Kérdések 

12. Bejelentések 
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KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2016. április 29. 

 

NAPIREND 

 

1. Elnöki jelentés 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

 

2. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok. 

 

3. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet módosítására (szükség esetén) 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok. 

 

4. Javaslat Telekessy István területfejlesztési díj adományozására 

(A közgyűlés által elfogadott ütemezés függvényében.) 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok. 

 

5. Beszámoló a Heves Megyei Integrált Területi Program (ITP) végrehajtásának előreha-

ladásáról 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő:  Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

6. A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság beszámolója a 2015. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Heves megye rendőr főkapitánya és a Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 

 

7. A Heves Megyei Polgárőr Szövetség tájékoztatója a 2015. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Heves Megyei Polgárőr Szövetség elnöke és a Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 

 

8. Tájékoztató a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Csontos Ambrus, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója és a 

Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság, valamint a Megyei Fej-

lesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 
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9. Tájékoztató a 2015. évet érintő belső ellenőrzés eredményéről 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok. 

 

10. Felvilágosításkérések 

11. Kérdések 

12. Bejelentések 

 

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2016. június 24. 

NAPIREND 
 

1. Elnöki jelentés 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

 

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet módosítására (szükség esetén) 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok. 

 

3. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2016. év II. félévi üléstervére és a 2017. év I. félévi 

ülésterv tervezetére 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok. 

 

4. Javaslat a Heves Megyéért kitüntető díj adományozására 

(A közgyűlés által elfogadott ütemezés függvényében.) 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok. 

 

5. Tájékoztató a Heves Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés alelnöke 

Előkészítő:  Elnöki Kabinet vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

6. Tájékoztató a Nemzeti Befektetési Ügynökség Heves megyét érintő 2015. évi 

tevékenységéről 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség elnöke és a Területfejlesztési és 

Területrendezési Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

7. Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Fülöp Gábor elnök és az Elnöki Kabinet vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 
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8. Tájékoztató Heves megye mezőgazdasági helyzetéről  
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő:  Jakab Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei Területi Szervé-

nek igazgatója és a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője  

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

9. Tájékoztató a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. év I. félévi tevékenységéről 

Előterjesztő:  Dr. Barta Viktor, Heves megye főjegyzője  

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője   

Az előterjesztést megtárgyalják a bizottságok. 

 

10. Tájékoztató Heves Megye turisztikai helyzetéről 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Molnár Anita, a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi és a Tisza-tavi Regi-

onális Marketing Igazgatóságának vezetője és az Elnöki Kabinet vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága. 

 

11. Felvilágosításkérések 

12. Kérdések 

13. Bejelentések 

 

Szabó Róbert 

 

6. napirend 

Javaslat pályázat benyújtására a megyei önkormányzati tartalékból igényelhető támoga-

tásra 

 

Elmondta, hogy részletesen bemutatásra került a megyei önkormányzati tartalékból származó, 

vissza nem térítendő támogatáshoz szükséges pályázat benyújtásának módja, feltételei és határ-

ideje. A Heves Megyei Önkormányzat az előterjesztésben rögzített feladatai ellátásához kapcso-

lódó működési kiadások fedezetének megteremtése céljából kívánja benyújtani pályázatát. Az 

előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza.  

 

Faragó Tamás 

Utalt a bizottsági ülésre, ahol elhangzott, hogy a projektmenedzsmenti feladatokat a hivatal egy 

része látná el. Ez kötelező lesz minden ITP-ben indult önkormányzat számára, vagy lesz arra 

lehetőség, hogy bizonyos önkormányzatok saját cégükön belül végezzék el a feladatot és a pro-

jektmenedzsmenti díjat is ők használják fel? 

 

Dr. Barta Viktor 

Tájékoztatott arról, hogy a 272/2014. kormányrendelet lehetőséget ad arra, hogy a 100%-os ön-

kormányzati tulajdonú társaság által végzett szakértői projektmenedzsmenti tevékenység elszá-

molható legyen. A települési önkormányzatoknak mérlegelniük kell, hogy egy kifejezetten erre a 

célra létrejött szervezet, mint a megyei önkormányzati hivatal vagy a hivatal erre a feladatra sza-

kosodott cége, hatékonyabban lesz-e képes ellátni ezt a feladatot.  

 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak.  

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal (1 fő nem szavazott), ellenszavazat és tar-

tózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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201/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

1. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország 2015. évi központi költségveté-

séről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléket I.7. pontja alapján támogatási igényt nyújt be a 

megyei önkormányzati tartalékból származó vissza nem térítendő támogatásra. 

2. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a benyújtandó pályázathoz a következő nyilat-

kozatokat teszi: 

I. A támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, való-

sak és hitelesek. 

Az önkormányzat a benyújtásra kerülő pályázatban megfogalmazott célhoz kapcsolódóan 

támogatási igényt korábban nem nyújtott be. 

II. A Heves Megyei Önkormányzat nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, fel-

számolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszünteté-

sére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. 

III. A pályázatban meghatározott célhoz saját forrás biztosítása nem előírás. 

IV. A Heves Megyei Önkormányzat megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelmé-

nyeknek. 

V. A Heves Megyei Önkormányzatnak nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kö-

telezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja. 

VI. A Heves Megyei Önkormányzat a megyei tartalék forrásból származó támogatás felhasz-

nálásához kapcsolódóan adólevonási joggal nem rendelkezik. 

VII. A támogatási forrásból megvalósítandó cél nem kötött hatósági engedélyhez. 

 

3. A pályázat keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás összege 30.450.000 Ft. 

 

4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a szöveges kérelemmel ellátott pályázati dokumentáció 

összeállítására, aláírására és benyújtására, valamint a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős:  Szabó Róbert  

  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő:  2015. július 31. 

 

7. napirend 

Tájékoztató a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. év I. félévi tevékenységéről 

 

A hivatal az Ügyrendben rögzített feladatkörében a 2015. év I. félévben végzett tevékenységéről 

a tájékoztatóban foglaltak szerint számol be. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.  

 

Szabó Róbert 

 

8. napirend 

Tájékoztató a Heves Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről 

 

A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Értéktár Bizottság elkészítette a 

Bizottság munkájáról szóló tájékoztatóját, melyet a közgyűlési előterjesztés melléklete részlete-

sen tartalmaz. A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta 

és az abban foglaltakat tudomásul vette. 
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Orosz Bálint János 

A Heves Megyei Értéktárat népszerűsítő kampányfilmmel kapcsolatban megkérdezte, hogy a 

Heves Megyei Értéktár Heves megyéről vagy Egerről szól? Megjegyezte, hogy a 

kampányfilmben a Líceum, a Szépasszonyvölgy és egri borok szerepelnek, ezért hiányolta 

például a Mátrát, Gyöngyöspatát, Egerszalókot, a Tisza-tavat, a siroki és kisnánai várat, ugyanis 

ezek mind a Heves Megyei Értéktárban épített örökség részei. Ezek szerepelnek majd benne? Ha 

a lebontott értéktár bizottságok nem küldték még meg ezeket az értékeket, kérte, hogy sürgessék 

meg őket. 

 

Herman István 

A megyei értéktár egy jogszabályból fakadó kötelezettsége a Heves Megyei Önkormányzatnak. 

A működési rend szerint települési értéktárak jönnek létre, azok javaslatokat tesznek arra, hogy 

szerintük mi kerülhetne bele a megyei értéktárba, majd ezek a Hungarikum Bizottság elé 

kerülnek. Az, hogy egyelőre csak egriek vannak benne, annak a következménye, hogy csak egri 

elfogadott javaslat érkezett. A cél az, hogy a jelenlegi hat értéktár mellett a megye több 

településén is létrejöjjenek az értéktárak. Az értéktárról készült film csak azokat tudja bemutatni, 

amelyek döntés alá kerültek. Arra biztatta a képviselőket, hogy saját településükön 

szorgalmazzák az értéktár bizottságok létrejöttét. Elmondta még, hogy minden Heves megyei 

lakos is tehet javaslatot a Megyei Értéktár Bizottság felé.  

 

Szabó Róbert 

Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.  

 

Szabó Róbert 

 

9. napirend 

Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról 

 

A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 

elkészítette a bizottság munkájáról szóló tájékoztatót. A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és 

Nemzetközi Ügyek Bizottsága 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 

 

10. napirend 

Tájékoztató Heves megye mezőgazdasági helyzetéről 

 

A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei 

Területi Szerve elkészítette tájékoztató anyagát Heves megye mezőgazdasági helyzetéről. A na-

pirend tárgyalásánál köszöntötte Székely Zoltán urat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves 

Megyei Területi Szervének elnökét. 

 

Székely Zoltán 

Kiegészítésében elmondta, hogy megkezdődött a tavaszi árpa betakarítása, jó közepes minőség 

várható. A felvásárlási árak erősen zuhantak. A búza betakarítása később kezdődik, a kapás 
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növények állapota rendkívül kedvező. Felhívta a figyelmet arra, hogy az aratás egy rendkívül 

feszített tempójú munka. Arra kérte a képviselőket, tegyenek meg mindent azért, hogy a 

folyamat a lehető leggördülékenyebben mehessen végbe, bár a hatósági ellenőrzések 

szükségesek, de azok a lehető legkevésbé zavarják a munkálatokat. Sajnálatos, hogy bár a 

közútkezelőtől évek óta kéri, hogy a közúti táblák letakarításával segítsék a munkát, ezt 

konzekvensen elmulasztják, pedig fontos lenne, ha balesetbe keverednének a gazdák, ez 

tisztázná a helyzetet. Megköszönte az önkormányzatnak azt a tavalyi segítséget, amit a 

falugazdászok átadásakor nyújtott. A két falugazdász és a kamarai tanács összecsiszolása 

megtörtént. A kamarai struktúrával kapcsolatban elmondta, hogy Heves megyében 12 000 

kamarai tag van, amely igen magas szám, 15 000 őstermelői igazolványt kezel a kamara, 

valamint jópár ezer hegyközségi taggal is vannak valamilyen szintű kapcsolatban. 15 kamarai 

szakmai osztályban folyik a munka, mely az információáramlás színtere. Tudni kell arról, hogy 

116 Heves megyei településen alakultak meg a helyi agrárgazdasági bizottságok, melyeknek 

fontos szerepük van a földtörvényben foglaltak szerint az adásvételek véleményezésében. Ezek a 

gazdatársak társadalmi munkát végeznek, ezért kérte,  hogy amennyiben van mód erkölcsi vagy 

más támogatásra, akkor azt kapják meg. Az előző napirendnél szóba került az értéktár, mellyel 

kapcsolatban a kamara részéről kezdeményezte, hogy a szomolyai cseresznye, mint Heves 

megyei termék, kerüljön bele az értéktárba. 

 

Szabó Róbert  

Kérte Székely Zoltánt, a kezdeményezését írásban is tegye meg.  

 

A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban 

foglaltakat tudomásul vette. 

 

Orbán Gábor  

Megköszönte a részletes és megnyugtató összefoglalót. Észrevételezte, hogy a leírás szerint a 

tejkvóta eltörlése nagy problémát okoz a tejágazatnak. Ez nyilvánvaló, mert nem egy gazda van, 

aki csatornába fej, mert a 75 forinthoz közeli ár a bekerülési költség alatt van, fejni viszont 

muszáj. Nem bírják a gazdák a versenyt a beáramló nagy mennyiségű szlovák tejjel szemben, 

ami a saját árából nagy valószínűséggel tejet tartalmaz a legkevésbé. A szarvasmarha-

tenyésztőknél nagy gond a húsmarha alacsony felvásárlási ára. Kissé nőtt a darabszám a 

megyében, ami előre mutat. A mezőgazdaság az egyetlen ágazat, amire agrár országként építeni 

kellene az ország java termelését. Kezelni kellene az időjárás okozta károkat. A 

gyümölcstermesztéssel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy nagy gond, hogy a nulla felé 

közeledik a bogyós termelés országosan, de valószínűleg Heves megyében is helytálló ez. Az 

öböl és az északi országokban lenne rá kereslet, ezért a gyümölcsbeszállítók Kínából tovább 

exportálják az északi országokba a termést. Megjegyezte még, hogy 2017-ben a cukorkvóta 

eltörlésre kerül. A tejkvóta előrevetíti, hogy a cukorral ugyanolyan gond lesz, mint a tejjel.  

 

Orosz Bálint János 

Gyakorló mezőgazdászként hiányolta a beszámolóból, hogy 2014-ben milyen nagyságrendű volt 

Heves megyében a rágcsálókár. Szerinte ki kellene egészíteni a földcsereprogramban résztvevő 

gazdák számával, azzal, hogy ebből mennyi volt sikeres, mennyit utasítottak el, illetve mi volt a 

beadott kérvények elutasításának indoka. A földvásárlással kapcsolatban felvetődő nagyon 

fontos kérdés, hogy a nem helyben lakó gazdálkodók milyen arányban vásárolnak földet, 

külföldi állampolgárok hogyan tudnak földhöz jutni, hány településen tervezik bevezetni a 

földadót, illetve hol vezették már be, a gazdák hogyan viszonyulnak a kérdéshez? 
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Faragó Tamás 

Szintén gyakorló mezőgazdászként több hektáron termel szőlőt. Hiányolta az anyagból a 

legnagyobb problémát, ami a mezőgazdaságot sújtani fogja, ez pedig az elöregedés által a 

napszámosok munkaerőhiánya. Példaként említette, hogy a napszámosokat Gyöngyös környékén 

román vendégmunkásokkal pótolják, amivel kapcsolatban felmerülnek olyan anomáliák, hogy 

hogyan tartózkodnak Magyarországon, több helyen pincében laknak, nem fizetnek adót. 

Véleménye szerint a beszámolónak ezt is kellett volna vizsgálnia, hiszen mély és kiemelkedő 

problémája ez az agráriumnak. Szintén nem talált adatot arra, hogy a termény és a 

terménylopások száma mekkora. Környezetében sok külső kert gondozatlan, mert a tulajdonosok 

arra panaszkodnak, hogy hiába vetik el a magvakat, kiszedni már nem tudják, mert mások 

megteszik ezt helyettük. A dió érésekor például bűnbandákat lehet látni, csapatokban mennek ki 

és majdnemhogy a gazdát verik meg, mert nem tudják leszedni a dióját. Kardinális problémákról 

van szó, szerinte a valós kép kialakításához ezek szerepeltetése is hozzátartozik.  

 

Székely Zoltán 

A rágcsálókár országosan milliós nagyságrendű. Heves megye déli részén volt igazán nagy a 

kártétel. Sokat segíthetett volna a hatósági munka felpörgetése. Saját tapasztalata, hogy a növén- 

egészségügyi állomás nehezen adta ki azt az igazolást, ami alapján be lehetett volna szerezni az 

irtáshoz szükséges szereket, ráadásul a szer jelentős részét egy multi cég fel is vásárolta. Az 

irtásra fel kell készülni, jelenleg is nagy a rágcsálónyomás, nemcsak a mezőgazdaságot sújtja, 

hanem az erdőgazdaságot is komoly károk érik emiatt. A napszámosokra vonatkozóan elmondta, 

hogy remélhetőleg a közmunkaprogram változása valamit majd fog segíteni. Szabolcsi kollégái 

javaslatára a közmunkások vállalkozói szférába történő átirányítása enyhíthet a gyümölcsök 

betakarítása és szüret idején. Kijelentette, hogy a Heves megyében dolgozó napszámosok 

zömmel magyar emberek, akiket a sors erre a vidékre vetett. Sajnálatos, hogy Nagyrédén 

idegenforgalmi adót vetnek ki rájuk. Ez ügyben kérte, hogy a közgyűlésnek is legyen egy 

koncepciója ennek a megoldására. A lopásokkal összefüggésben örvendetes hír, hogy pl. 

Gyöngyösön felállt a mezőőrség. Arra biztatott mindenkit, hogy a környezetében kapacitálja a 

testületeket arra, hogy tegyenek lépéseket ennek működtetésére, mert komoly állami 

támogatással lehet mezőőri szolgálatot létrehozni. 

 

Jakab Tamás 

A Heves Megyei Agrárkamara igazgatójaként a külföldi állampolgárok földvásárlásával 

kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy 2014. május 1-jén hatályba lépett az új földforgalmi 

törvény. A jogalkotó alapvető célja az volt, hogy a magyar termőföld teljes mértékben magyar 

tulajdonban maradjon. Ahhoz, hogy ez a szándék a gyakorlatban is teljesüljön, olyan jogi 

eszközöket hívtak segítségül, ami biztosítja, hogy a külföldi állampolgárok annak ellenére, hogy 

maga a lehetőség adott, a gyakorlatban ne tudjanak élni a lehetőséggel. Az intézkedés nyomán 

csak az az állampolgár vásárolhat földet, aki földművesként bejegyzi magát, másrészt a fokozott 

hatósági ellenőrzésnek köszönhetően egy-egy föld-adásvételi szerződés jóváhagyása több 

hónapot is igénybe vehet. A külföldi földvásárlással kapcsolatban a legfontosabb kritérium a 

jóváhagyási eljárás és annak kamarai szakasza. A kamarai szakaszban a települési 

agrárgazdasági bizottságok fokozott jelentőséggel bírnak, hiszen a megyei elnökség hagyja jóvá 

az adásvételi szerződést, viszont a megyei elnökség a települési agrárgazdasági bizottságok 

véleményét kikérve tárgyalja meg az adott ügyet és 100%-ban az adott térségben gazdálkodók 

véleménye alapján döntenek. Összetett kérdésről van szó, hiszen az uniós állampolgárok 

földvásárlását kategorikusan kizárni nem lehetett, mert az a területalapú támogatást, illetve a 

pályázati rendszerű támogatásokat tette volna lehetetlenné, ami viszont elengedhetetlen a 

rentábilis gazdálkodáshoz, de különböző szabályzókkal sikerült olyan hatósági eljárást 

megalkotni, ami lehetetlenné teszi, hogy külföldiek földet vásároljanak egy-egy helyi közösség 

ellenére. Bár nincs tudomása róla, de lehetnek olyan uniós állampolgárok, akik egy-egy adott 
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közösség aktív, beilleszkedő, földet művelő tagjává váltak és a helyiek azt mondták, hogy a 

földvásárlása elé nem gördítenek akadályt.  

 

Faragó Tamás 

Megköszönte a választ. Megjegyezte, hogy a közmunkások hatékonysági indexe nem igazán jó. 

Több hetet dolgozott velük, tapasztalta, hogy nehezen viselik a munkatempót, többen nem 

mentek már a harmadik napon dolgozni. Természetesen van kivétel is. Szorgalmazni kell a 

mezőőri tevékenység elindítását. Fontos, hogy a külterületeken vizsgálják a terménylopásokat, 

valamint a határba kikerülő szemetet és hulladékot, mellyel szennyezik a földet.  

 

Orosz Bálint János 

Nem kapott választ arra, hogy a földadó mely településeken kerül bevezetésre, illetve hol 

tervezik? Ha tudható, hogy külföldiek vásárolnak, lehet-e a kamara segítségét kérni az ügy 

kivizsgálásában? 

 

Jakab Tamás 

Az agrárkamara nyitott minden ilyen megkeresésre, a helyi bizottságokkal rendkívül jó a 

kapcsolat. Ha kapnak ilyen megkeresést, továbbítják, a döntés a helyiek kezében van. A földadót 

illetően elmondta, nincs konkrét információ arról, hogy a megyében bárhol bevezették volna, egy 

pár helyen tervbe van véve. Ezt a gazdák nem fogadják jó szívvel. Véleménye szerint ezt az 

önkormányzatoknak még át kellene gondolniuk. Szerinte el kellene kerülni a bevezetést.  

 

Kómár József 

A településén is felmerült a földadó bevezetésének kérdése. Ha bizonyos folyamatok 

folytatódnak, nem jó szívvel, de szükséges lesz a lépés megtétele. Saját környezetében 

kialakulóban vannak az ún. „zöldbárók”. Vannak olyan emberek, akik már kétezer 

aranykoronányi földterülettel rendelkeznek. Ennek annyi előnye van, hogy helyi emberekről van 

szó, akik nem engedik a földet idegen kézbe. Méltatlannak tartotta, hogy ők ilyen nagy 

aranykorona értékben ne járuljanak hozzá az önkormányzat teherviseléséhez. Éppen ezért utána 

kellene járni annak, hogy mi a földadó bevezetésének háttere.  

 

Szabó Róbert 

Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

Szabó Róbert 

 

11. napirend 

Tájékoztató a Nemzeti Befektetési Ügynökség Heves megyét érintő 2014. évi 

tevékenységéről 

 

A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Nemzeti Befektetési Ügynökség elkészítette tájé-

koztató anyagát a Heves megyét érintő 2014. évi tevékenységéről, melyet az előterjesztés mel-

léklete tartalmaz. A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtár-

gyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette. 
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Faragó Tamás 

Sajnálatos, hogy az anyagban szereplő tíz cég közül mindössze kettő magyar tulajdonú. Az is 

szörnyű, hogy az euró 308,66 Ft. Szerinte a gond az, ha külföldi cégek uralják az országot, az 

euró árának csökkenésével a munkabérek maradnak. Az ágazatok közül a tercier szektornak a 

járműipari bevétele komoly és meghatározó mind adóbevételekben is. Félő, hogy ha a jármű-

iparban negatív tendencia következik, a megyében sok munkahely meg fog szűnni.  

 

Szabó Róbert 

Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

Szabó Róbert 

 

12. napirend 

Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésről 

 

Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 16/2015. (IV. 14.) határozatával a hivatal Ügyrendjének 

1. módosítását megtárgyalta és azt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tartalommal 

jóváhagyta. 

 

Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

Szabó Róbert 

 

13. napirend 

Sürgősségi indítvány a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására 

 

A Tisza-tó TFT munkaszervezeti feladatait 2015. január 1. napjától ellátó Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Önkormányzati Hivatal előkészítette a tanács SZMSZ-ének módosítását. Az előterjesz-

tésben részletesen rögzített tartalommal áttekintésre kerültek az SZMSZ-nek elsősorban a mun-

kaszervezeti feladatok ellátásáról rendelkező pontjai, másodsorban pedig annak értelemszerű 

módosítása javasolt. A sürgősségi indítvány mellékleteként továbbított tervezetben időközben 

annyi további módosítás történt, hogy a IV. fejezet 1.4.b. pontjában nevesített, a tanács eseti dön-

tései által közvetlenül érintett kérdésekben tanácskozási joggal rendelkező meghívottak közül 

törlésre került a Mirhó-Kisfoki Vízgazdálkodási Társulat is. Mindezek figyelembevételével java-

solta, hogy a közgyűlés támogassa a Tanács SZMSZ-ének az előterjesztés mellékletében részle-

tezett módosítását, kiegészítését. Az előterjesztésről a közgyűlésnek minősített többséggel kell 

döntenie.  

 

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.  

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal (1 fő nem szavazott), ellenszavazat és tar-

tózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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202/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés támogatja a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elsősorban munkaszervezeti feladatok ellátását szabályozó, valamint 

értelemszerű módosítását, kiegészítését.  

 

                                                            Felelős: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés elnöke    

Határidő:       Értelem szerint  

 

Szabó Róbert 

 

14. napirend 

Sürgősségi indítvány az Észak-Heves Megyei Kistérségi Társulás megszüntetése tárgyában 

 

A 2000. évben kilenc települési önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzat részvételével 

létrejött Észak-Heves Megyei Kistérségi Társulás az elmúlt években ülést nem tartott, érdemi 

tevékenységet nem végzett. A társulásnak vagyona sincs, továbbá az a Heves Megyei Önkor-

mányzat költségvetésében sem szerepel. Mindezekre tekintettel kérte, hogy az előterjesztésben 

rögzítettek szerint hozza meg a társulás megszüntetése tárgyában döntését, illetve arra az esetre 

nézve, ha a társulás vagy a társult települések bármelyikének képviselő-testülete e tárgyban bár-

mely okból nem döntene, határozzon arról, hogy a Heves Megyei Önkormányzat a társulásból 

kiválik és hatalmazza fel elnökét e döntéseknek az érintettekkel való közlésére. Az előterjesztés-

ről a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.  

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal (1 fő nem szavazott), ellenszavazat és tar-

tózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

203/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés az Észak-Heves Megyei Kistérségi Társulás (székhelye: 3336 Bátor, 

Kossuth Lajos út 7/B., PIR azonosító: 646143, a továbbiakban: Társulás) megszüntetése esetére 

akként dönt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat, mint a Társulás tagja részéről támogatja 

Derecskei Péter, Bátor település polgármesterének a Társulás elnökévé – kizárólag a Társulás 

megszüntetésével együtt járó feladatok ellátására - történő megválasztását.  

Tekintettel arra, hogy a Heves Megyei Közgyűlés egyetért a Társulás megszüntetésével, ezért – 

okafogyottá válása miatt – sem támogatja a Társulás alapító okiratának a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) vonatkozó rendelkezéseinek 

való megfeleltetését. 

Mindezekre tekintettel a közgyűlés felhatalmazza elnökét arra, hogy a Társulás közgyűlésén a 

Heves Megyei Önkormányzat képviseletében leadott szavazatával a Társulás megszüntetését 

támogassa. Arra a nem várt esetre nézve, ha a Társulás megszüntetése tárgyában a társult 

önkormányzatok képviselő-testületei a szükséges döntést határidőn belül bármely okból nem 

hozzák meg, a közgyűlés akként határoz, hogy a Társulásból a Heves Megyei Önkormányzat 

2015. december 31. napjával kiválik.  
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A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy e döntéséről - a Mötv. 89. § (2) bekezdésében foglalt 

határidőt is figyelembe véve - a társulási tanácsot és a tagönkormányzatokat értesítse. 

 

Felelős: Szabó Róbert 

   Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

  Határidő: Azonnal, különös tekintettel  

                       az Mötv. 89. § (2) bek. szerinti  

                       határidő betartására 

      

Szabó Róbert 

 

15. napirend 

Sürgősségi indítvány az OTP Bank Nyrt.-vel kötendő partnerségi megállapodás elfogadása 

tárgyában 

 

Tekintettel arra, hogy a 2014-2020. közötti időszakban - az előterjesztésben részletesen rögzített 

célokkal összefüggésben - jelentős mennyiségű uniós forrás érkezhet a Heves megyei kis- és 

középvállalkozásokhoz, valamint a települési önkormányzatokhoz, ezért indokolt és célszerű az 

egyik legnagyobb kereskedelmi bankkal, az OTP Bank Nyrt.-vel – a pénzintézet kezdeményezé-

sére - Partnerségi Megállapodást kötni, amely alapján az OTP és a Heves Megyei Önkormányzat 

a Heves megyében EU támogatással megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó hitellehetőségekről 

szóló, a megyei vállalkozások és települési önkormányzatok részére történő tájékoztató tevé-

kenységét összehangolja. Javasolta, hogy Heves Megye Közgyűlése fogadja el a határozat-

tervezetben foglaltakat.  

 

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.  

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal (1 nem szavazott), ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

204/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés megtárgyalta „Az OTP Bank Nyrt.-vel kötendő partnerségi megál-

lapodás elfogadása” tárgyú előterjesztést, és elfogadja az alábbi határozatot. 

  

A Heves Megyei Közgyűlés jóváhagyja az OTP Bank Nyrt.-vel kötendő partnerségi megállapo-

dás megkötését a mellékletben foglaltak szerint és felhatalmazza elnökét, annak aláírására. 

 

      Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

      Határidő: A tájékoztatás megküldésére:  

        2015. július 17. 

204/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozat melléklete 

PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött 

az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartja a Fővárosi Törvény-

szék Cégbírósága Cg. 01-10-041585 cégjegyzékszámon) kapcsolattartók: Kis -, Középvállalati 

Igazgatóság és az OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Központ (továbbiakban: 

OTP Bank, vagy Bank) és Heves Megye Önkormányzata (cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., adó-
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szám: 15728946-2-10, a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) (OTP Bank és a Megyei Önkor-

mányzat a továbbiakban együttesen: Felek) között. 

A Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek Heves Megye verseny-képességének és 

piacra jutási esélyének növelése, és a térségben működő önkormányzatok és kis- és középvállal-

kozások fejlődésének és megerősödésének közös támogatásában. Ennek jegyében a felek közös 

erővel PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁST (PM) kötnek, amellyel hozzá kívánnak járulni 

Heves Megyében az Európai Uniós fejlesztési források minél szélesebb körű és hatékony fel-

használásához.  

 

I. A Partnerségi együttműködés keretében az aláírók az alábbiakban részletezett hozzájá-

rulással segítik elő annak működését: 

1. Az együttműködés keretében az OTP Bank vállalja, hogy: 

 A Heves Megyében EU támogatással megvalósuló fejlesztésekhez 2014-2020 között 

meghatározott feltételek mellett hitelforrást biztosít azon vállalkozások, és települési ön-

kormányzatok számára, amelyeknek az elnyert EU támogatással megvalósuló fejleszté-

sekhez sajáterő pótló hitelre, vagy támogatás megelőlegező hitelre, vagy az elnyert támo-

gatáshoz kapcsolódóan egyéb beruházási és/vagy forgóeszköz finanszírozási hitelre van 

szükségük és igényüket az OTP Bank az általa lefolytatott hitelbírálat alapján hitelezhe-

tőnek ítéli.  

 Az OTP Bank előzőekben jelzett finanszírozási szándéka indikatív jellegű, azaz jelen 

megállapodás nem tartalmazza az egyes finanszírozási termékek, szolgáltatások vala-

mennyi feltételét, részletes leírását, tehát nem tekinthető teljesnek és véglegesnek és nem 

jelent az OTP Bank Nyrt. részéről kötelezettségvállalást. Az OTP Bank Nyrt. a hitelbírá-

lat jogát kifejezetten fenntartja.  

 

A jelen megállapodásban foglaltak tájékoztató jellegűek, az nem minősül az OTP Bank 

részéről nyilvános ajánlattételnek, ajánlattételi felhívásnak, előszerződésnek, ezért az 

OTP Bankkal szemben a jelen dokumentum alapján erre nézve igényt vagy jogot alapítani 

nem lehet. A termékek igénybevételének további feltételeit az OTP Bank az igénylők 

egyedi körülményei, hitelképessége, és a megfelelő biztosíték alapján egyedi bírálat kere-

tében határozza meg az igénylő vállalkozások által benyújtott hitelkérelem alapján, 
 elősegíti a térség számára meghirdetett pályázatoknak és a kapcsolódó banki finanszíro-

zási lehetőségeknek a széles körű megismertetését,  

 meghívás esetén részt vesz és képviselteti magát az EU pályázatokkal összefüggő konfe-

renciákon, rendezvényeken és tájékoztatást ad a banki finanszírozási lehetőségekről, 

 szakmai és közreműködői támogatást nyújt a PM által közösen elfogadott programokhoz, 

rendezvényekhez. 

 

2. Az együttműködés keretében Heves Megye Önkormányzata vállalja, hogy: 

 szakmai és közreműködői támogatást nyújt az OTP Bank részére a Felek által közösen el-

fogadott programokhoz, rendezvényekhez, így biztosítja a marketing és kommunikációs 

felületeket az OTP Bank számára.  

 

II. Egyéb rendelkezések 

A Partnerségi együttműködési megállapodást aláíró felek külön-külön is jogosultak  

– egymás tájékoztatása mellett – a PM céljairól, rendezvényeiről tájékoztatást adni a PM 

iránt érdeklődő önkormányzatok és/vagy vállalkozások számára.  

A Felek saját erőforrásaik függvényében támogatják az együttműködés keretében szervezett 

eseményeket, akciókat. 
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A jelen együttműködési megállapodás az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. 

Bármelyik Fél jogosult jelen együttműködési megállapodást 30 napos felmondási idő mellett 

felmondani.  

A Felek a szerződés fennállása alatt kötelesek együttműködni.  

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályait kell alkalmazni.  

Jelen szerződést a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alábbi helyen és 

időben aláírják. 

 

Eger, 2015. …………..    

 

 

…………….…………………… 

Heves Megye Önkormányzata 

 

 

 

 

 

………………….………. 

OTP Bank Nyrt.  

 

Szabó Róbert 

 

16. napirend 

Javaslat „Heves Megyéért” kitüntető díjak adományozására 

 

A „Heves Megyéért” kitüntető díj adományozására vonatkozó előterjesztést az SZMSZ 23. §-

ának megfelelően zárt ülés keretében tárgyalja a közgyűlés.  

 

A zárt ülés elrendelése előtt megkérdezte a képviselőket, kérdésük, észrevételük, bejelentésük 

van-e.  

 

III. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §) 

 

IV. Kérdések (SZMSZ 62. §) 

 

V. Bejelentések (SZMSZ 63. §) 

 

Érsek Zsolt 

Utalt Dudás Róbert napirend előtti felkérésére és bejelentette, hogy a nyilatkozatot aláírja és át-

adja Faragó képviselő úrnak.  

 

Szabó Róbert 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a zárt ülésen a közgyűlés tag-

jai, a főjegyző, az aljegyző, továbbá a hivatal előterjesztéssel érintett ügyintézői, az érintett és a 

szakértő vesz részt.  

 

Zárt ülést rendelt el.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

              Szabó Róbert          Dr. Barta Viktor 

Heves Megyei Közgyűlés elnöke              Heves megye főjegyzője 


