
 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2017. április 12-én, a Heves Megyei Közgyűlés soron kívüli üléséről 

 

Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme 

  Eger, Kossuth Lajos utca 9. 

 

Jelen voltak:   Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek Zsolt, Faragó Tamás, Dr. Gondos István, Dr. Ju-

hász Attila Simon, Kómár József, Kovács Béla, Orbán Gábor Gyula, 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  

 

Szabó Róbert 

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

lapította, hogy a megyei közgyűlés 15 tagja közül 14 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A 

megyei közgyűlés ülését megnyitotta. A Heves Megyei Közgyűlés soron kívüli ülésének összehívá-

sát a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 2017. március 23-án történő 

módosítása kapcsán szükséges döntések meghozatala indokolta. 

 

Kérte, szavazzanak a napirendről.  

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozta: 

 

19/2017. (IV. 12.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2017. április 12-i soron kívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint 

elfogadta.  

 

NAPIREND 

  

I. Előterjesztés  

 

1. Javaslat a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett Terület- és Településfejlesztési Opera-

tív Program felhívásokra benyújtott egyes támogatási kérelmek kapcsán az Irányító Hatóság által 

megküldött összesített döntési javaslat elfogadásáról  

 

Előterjesztő:  Szabó Róbert  

Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

 

 

Dudás Róbert 

Emlékeztetett, a közgyűlés évek óta arra vár, hogy a beharangozott területfejlesztési forrásokról 

döntsön. Azért hozott létre a közgyűlés egy döntés-előkészítő bizottságot, hogy megtárgyalja, majd 

az Irányító Hatóság felé továbbítsa az általa megismert projekteket. A döntést tehát az IH hozza 

meg. Közben visszautalták a döntést a közgyűlés hatáskörébe. Véleménye szerint ezzel elérhetővé 

vált az a cél, hogy a megyei közgyűlés mondja ki a végső szót. Érthetetlen a jelenlegi helyzet. Ti-

toktartási kötelezettség mellett minden projekt nyilvános volt a bizottság számára, nagy valószínű-

ség szerint az IH is átnézett minden pályázatot, a döntését pedig ez alapján hozta meg. Ehhez képest 

a képviselők az anyagot az ülés előtt kapták meg. Hogyan várható, hogy tízmilliárdos nagyságrend-
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ben sok település fejlesztéséről hozzanak döntést úgy, hogy csupán a település nevét, a projekt cí-

mét és az összeget ismerik? Szerinte felelősen csak a projektek pontos ismeretében lehet dönteni. 

Az eddig átnézettek alapján aránytalanságokat vélt felfedezni. Nem tudható, hogy miért vannak 

kevésbé támogatott, illetve sokkal jobban támogatott térségek. Ha az IH részéről szakmai elbírálás 

történt, valószínűleg indokoltak az elutasítások, amennyiben politikai döntés született, az kérdéseket 

vet föl. Hangsúlyozta, érdemben csak akkor lehet szavazni, ha tényleges rálátást kapnak a pályáza-

tokra. Indítványozta, hogy a közgyűlés április 12-i ülését halasszák el és hívjon össze egy soron 

kívüli ülést az elnök úr április 18-ra.  

 

Szabó Róbert 

A részletesebb anyagot valóban a közgyűlés napján tudta a hivatal a képviselők részére bocsátani, 

mivel a titoktartási nyilatkozat az ülés előtt került aláírásra. Ettől függetlenül lehet, hogy több időre 

lenne szükség az anyag megismerésére. A képviselő úr ügyrendi javaslatát szavazásra fogja bocsá-

tani, de kérte, hogy ne halasszák el az ülést. Amennyiben a képviselők úgy döntenek, hogy nem 

halasztják el az ülést, közvetlenül a szavazás után szünetet rendel el és az anyag részletesebb meg-

ismerésére, szakmai kérdések megválaszolására lehetőség lesz.   

 

Kérte, szavazzanak Dudás Róbert indítványáról, aki azt javasolta, a közgyűlés ülése április 18-án 

kerüljön megtartásra.  

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 4 igen, 10 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

20/2017. (IV. 12.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy az április 12-i soron kívüli ülését nem halasztja el. 

 

        Felelős: Szabó Róbert 

          Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

        Határidő: Azonnal 

 

Szabó Róbert 

Szünetet rendelt el és kérte a képviselőket, vonuljanak vissza tanácskozásra.  

 

SZÜNET 

 

Szabó Róbert 

Úgy vélte, a felmerülő kérdésekre megkapták a választ a képviselők, a kételyeket sikerült eloszlatni.  

 

1. napirend 

Javaslat a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program felhívásokra benyújtott egyes támogatási kérelmek kapcsán az Irányító 

Hatóság által megküldött összesített döntési javaslat elfogadásáról 

 

2017. március 23-án megjelent a Kormány 67/2017. (III. 23.) számú rendelete, amely módosította a 

272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletet. A módosítás értelmében „területi kiválasztási eljárásrend 

esetén a döntési javaslatot az Irányító Hatóság megküldi a területi szereplő részére egyetértés céljá-

ból. Ebben az esetben csak akkor hozható támogatási döntés, ha a területi szereplő a részére meg-

küldött döntési javaslattal változatlan formában egyetértett és erről a közgyűlés határozatot hozott.” 

A módosító kormányrendelettel megállapított rendelkezéseket a módosítás hatálybalépését megelő-

zően megkezdett és annak hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell. 

Az Irányító Hatóság 2017. március 31. napján egyetértés céljából megküldte az előterjesztésben 

részletezett TOP konstrukciók szerinti pályázatok döntési javaslatait. Az egyes pályázati felhívások-

ra benyújtott kérelmek vonatkozásában az IH által megfogalmazott támogatási, illetve elutasítási 
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javaslatok a közgyűlési tagok által eredeti példányban rendelkezésre bocsátott, teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt titoktartási nyilatkozat leadását követően, a közgyűlés ülésének megkezdését 

megelőzően kiosztásra kerültek.  

 

A napirendi pont előterjesztőjeként javasolta, hogy a közgyűlés először az összeférhetetlenséggel 

nem érintett, majd ezt követően az összeférhetetlenséggel érintett projektekről konstrukció szinten 

szavazzon. A határozati javaslatokhoz tartozó Irányító Hatósági döntési javaslatok - konstrukción-

ként, táblázatos formában - a kiosztásra került előterjesztésben találhatóak. 

 

Kérte a közgyűlést, szavazzon arról, hogy a TOP-1.1.3-15 azonosító számú, „Helyi gazdaságfejlesz-

tés” elnevezésű konstrukció vonatkozásában egyetért-e az IH által megküldött, előterjesztésben 

részletezett döntési javaslattal az I. számú határozati javaslatnak megfelelően. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozta: 

 

21/2017. (IV. 12.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapok-

ból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § 

(4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfej-

lesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 1.1.3-2015. azonosí-

tószámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívására benyújtott projektek kapcsán az Irányító Ható-

ság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. április 15. 

 

Szabó Róbert 

Kérte a közgyűlést, szavazzon arról, hogy a TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és az 

életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésé-

vel” elnevezésű konstrukció vonatkozásában egyetért-e az IH által megküldött, előterjesztésben 

részletezett döntési javaslattal a II. számú határozati javaslatnak megfelelően. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozta: 

 

22/2017. (IV. 12.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapok-

ból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § 

(4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfej-

lesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. azonosí-

tószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmé-

nyek, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívására benyújtott projektek kapcsán az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. április 15. 
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Szabó Róbert 

Kérte a közgyűlést, szavazzon arról, hogy a TOP-4.1.1-15 azonosító számú, „Egészségügyi alapel-

látás infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű konstrukció vonatkozásában egyetért-e az IH által 

megküldött, előterjesztésben részletezett döntési javaslattal a III. számú határozati javaslatnak meg-

felelően. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 

hozta: 

 

23/2017. (IV. 12.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapok-

ból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § 

(4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfej-

lesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 4.1.1-2015. azonosí-

tószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívására benyújtott projek-

tek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. április 15. 

 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak a TOP-1.1.1-15 azonosító számú, „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” elne-

vezésű konstrukcióról. A konstrukció vonatkozásában tájékoztatta a közgyűlést, hogy Kómár József 

és Orbán Gábor Gyula képviselő urak - a közgyűlés elnöke részére összeférhetetlenség tárgyában 

eljuttatott nyilatkozatok alapján - bejelentették összeférhetetlenségüket a konstrukciót érintő pályá-

zat kapcsán, melynek okán nem kívánnak a konstrukció szintű szavazásban részt venni. 

 

Kérte a közgyűlést, szavazzon arról, hogy a TOP-1.1.1-15 azonosító számú, „Ipari parkok, iparterü-

letek fejlesztése” elnevezésű konstrukció vonatkozásában egyetért-e az Irányító Hatóság által meg-

küldött, előterjesztésben részletezett döntési javaslattal a IV. számú határozati javaslatnak megfele-

lően.  

 

Kómár József és Orbán Gábor Gyula képviselő urak a szavazásban nem vesznek részt. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határo-

zatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Kómár József és Orbán Gábor Gyula 

képviselők a TOP-1.1.1-15 azonosító számú konstrukcióról szóló szavazásban nem vettek részt. 

 

24/2017. (IV. 12.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapok-

ból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § 

(4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfej-

lesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 1.1.1-2015. azonosí-

tószámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című felhívására benyújtott projektek kapcsán az 

Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. április 15. 
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Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak a TOP-1.2.1-15 azonosító számú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenn-

tartható turizmusfejlesztés” elnevezésű konstrukcióról. A konstrukció vonatkozásában tájékoztatta a 

közgyűlést, hogy Csik Balázs, Dr. Tóth József és Faragó Tamás képviselő urak - a közgyűlés elnö-

ke részére összeférhetetlenség tárgyában eljuttatott nyilatkozatok alapján - bejelentették összeférhe-

tetlenségüket a konstrukciót érintő pályázat kapcsán, melynek okán nem kívánnak a konstrukció 

szintű szavazásban részt venni. 

 

Kérte a közgyűlést, szavazzon arról, hogy a TOP-1.2.1-15 azonosító számú, „Társadalmi és környe-

zeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” elnevezésű konstrukció vonatkozásában egyetért-

e az Irányító Hatóság által megküldött, előterjesztésben részletezett döntési javaslattal az V. számú 

határozati javaslatnak megfelelően.  

 

Csik Balázs, Dr. Tóth József és Faragó Tamás képviselő urak a szavazásban nem vesznek részt. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határo-

zatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Csik Balázs, Dr. Tóth József és Faragó 

Tamás képviselők a TOP-1.2.1-15 azonosító számú konstrukcióról szóló szavazásban nem vettek 

részt. 

 

25/2017. (IV. 12.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapok-

ból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § 

(4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfej-

lesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 1.2.1-2015. azonosí-

tószámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívására 

benyújtott projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. április 15. 

 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak a TOP-2.1.2-15 azonosító számú, „Zöld város kialakítása” elnevezésű konstruk-

cióról. A konstrukció vonatkozásában tájékoztatta a közgyűlést, hogy Dr. Gondos István képviselő 

úr - a közgyűlés elnöke részére összeférhetetlenség tárgyában eljuttatott nyilatkozat alapján - beje-

lentette összeférhetetlenségét a konstrukciót érintő pályázat kapcsán, melynek okán nem kíván a 

konstrukció szintű szavazásban részt venni. 

 

Kérte a közgyűlést, szavazzon arról, hogy a TOP-2.1.2-15 azonosító számú, „Zöld város kialakítá-

sa” elnevezésű konstrukció vonatkozásában egyetért-e az Irányító Hatóság által megküldött, előter-

jesztésben részletezett döntési javaslattal a VI. számú határozati javaslatnak megfelelően.  

 

Dr. Gondos István a szavazásban nem vesz részt. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határo-

zatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Dr. Gondos István képviselő a TOP-

2.1.2-15 azonosító számú konstrukcióról szóló szavazásban nem vett részt. 

 

26/2017. (IV. 12.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapok-

ból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § 
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(4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfej-

lesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 2.1.2-2015. azonosí-

tószámú „Zöld város kialakítása” című felhívására benyújtott projektek kapcsán az Irányító Hatóság 

által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. április 15. 

 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak a TOP-2.1.3-15 azonosító számú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések” elnevezésű konstrukcióról. A konstrukció vonatkozásában tájékoztatta a közgyűlést, 

hogy Dr. Juhász Attila Simon képviselő úr - a közgyűlés elnöke részére összeférhetetlenség tárgyá-

ban eljuttatott nyilatkozat alapján - bejelentette összeférhetetlenségét a konstrukciót érintő pályázat 

kapcsán, melynek okán nem kíván a konstrukció szintű szavazásban részt venni. 

 

Kérte a közgyűlést, szavazzon arról, hogy a TOP-2.1.3-15 azonosító számú, „Települési környezet-

védelmi infrastruktúra-fejlesztések” elnevezésű konstrukció vonatkozásában egyetért-e az Irányító 

Hatóság által megküldött, előterjesztésben részletezett döntési javaslattal a VII. számú határozati 

javaslatnak megfelelően.  

 

Dr. Juhász Attila Simon a szavazásban nem vesz részt. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határo-

zatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Dr. Juhász Attila Simon képviselő a 

TOP-2.1.3-15 azonosító számú konstrukcióról szóló szavazásban nem vett részt. 

 

27/2017. (IV. 12.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapok-

ból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § 

(4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfej-

lesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 2.1.3-2015. azonosí-

tószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívására benyújtott pro-

jektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. április 15. 

 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korsze-

rűsítése” elnevezésű konstrukcióról. A konstrukció vonatkozásában tájékoztatta a közgyűlést, hogy 

Dr. Juhász Attila Simon, Dudás Róbert és Faragó Tamás képviselő urak - a közgyűlés elnöke részé-

re összeférhetetlenség tárgyában eljuttatott nyilatkozatok alapján - bejelentették összeférhetetlensé-

güket a konstrukciót érintő pályázat kapcsán, melynek okán nem kívánnak a konstrukció szintű 

szavazásban részt venni. 

 

Kérte a közgyűlést szavazzon arról, hogy a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati épüle-

tek energetikai korszerűsítése” elnevezésű konstrukció vonatkozásában egyetért-e az Irányító Ható-

ság által megküldött, előterjesztésben részletezett döntési javaslattal a VIII. számú határozati javas-

latnak megfelelően.  
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Dr. Juhász Attila Simon, Dudás Róbert és Faragó Tamás képviselő urak a szavazásban nem 

vesznek részt. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határo-

zatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Dr. Juhász Attila Simon, Dudás Róbert 

és Faragó Tamás képviselők a TOP-3.2.1-15 azonosító számú konstrukcióról szóló szavazásban 

nem vettek részt. 

 

28/2017. (IV. 12.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapok-

ból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § 

(4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfej-

lesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 3.2.1-2015. azonosí-

tószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívására benyújtott projektek 

kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Határidő: 2017. április 15. 

 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak a TOP-4.2.1-15 azonosító számú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájá-

nak bővítése, fejlesztése” elnevezésű konstrukcióról. A konstrukció vonatkozásában tájékoztatta a 

közgyűlést, hogy Dr. Gondos István képviselő úr - a közgyűlés elnöke részére összeférhetetlenség 

tárgyában eljuttatott nyilatkozat alapján - bejelentette összeférhetetlenségét a konstrukciót érintő 

pályázat kapcsán, melynek okán nem kíván a konstrukció szintű szavazásban részt venni. 

 

Kérte a közgyűlést, szavazzon arról, hogy a TOP-4.2.1-15 azonosító számú, „Szociális alapszolgál-

tatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” elnevezésű konstrukció vonatkozásában egyetért-e 

az Irányító Hatóság által megküldött, előterjesztésben részletezett döntési javaslattal a IX. számú 

határozati javaslatnak megfelelően.  

 

Dr. Gondos István a szavazásban nem vesz részt. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határo-

zatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Dr. Gondos István képviselő a TOP-

4.2.1-15 azonosító számú konstrukcióról szóló szavazásban nem vett részt. 

 

29/2017. (IV. 12.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapok-

ból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § 

(4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfej-

lesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 4.2.1-2015. azonosí-

tószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívására 

benyújtott projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. április 15. 
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Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak a TOP-5.1.2-15 azonosító számú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések” 

elnevezésű konstrukcióról. A konstrukció vonatkozásában tájékoztatta a közgyűlést, hogy Dr. Gon-

dos István és Kovács Béla képviselő urak - a közgyűlés elnöke részére összeférhetetlenség tárgyá-

ban eljuttatott nyilatkozatok alapján - bejelentették összeférhetetlenségüket a konstrukciót érintő 

pályázat kapcsán, melynek okán nem kívánnak a konstrukció szintű szavazásban részt venni. 

 

Kérte a közgyűlést, szavazzon arról, hogy a TOP-5.1.2-15 azonosító számú, „Helyi foglalkoztatási 

együttműködések” elnevezésű konstrukció vonatkozásában egyetért-e az Irányító Hatóság által 

megküldött, előterjesztésben részletezett döntési javaslattal a X. számú határozati javaslatnak meg-

felelően.  

 

Dr. Gondos István és Kovács Béla képviselő urak a szavazásban nem vesznek részt. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határo-

zatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Dr. Gondos István és Kovács Béla 

képviselők a TOP-5.1.2-15 azonosító számú konstrukcióról szóló szavazásban nem vettek részt. 

 

30/2017. (IV. 12.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapok-

ból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § 

(4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfej-

lesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-5.1.2-2015. azonosí-

tószámú ”Helyi foglalkoztatási együttműködések” című felhívására benyújtott projektek kapcsán az 

Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. április 15. 

 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak a TOP-5.2.1-15 azonosító számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szol-

gáló helyi szintű komplex programok” elnevezésű konstrukcióról. A konstrukció vonatkozásában 

tájékoztatta a közgyűlést, hogy Csik Balázs és Faragó Tamás képviselő urak - a közgyűlés elnöke 

részére összeférhetetlenség tárgyában eljuttatott nyilatkozatok alapján - bejelentették összeférhetet-

lenségüket a konstrukciót érintő pályázat kapcsán, melynek okán nem kívánnak a konstrukció szin-

tű szavazásban részt venni. 

 

Kérte a közgyűlést, szavazzon arról, hogy a TOP-5.2.1-15 azonosító számú, „A társadalmi együtt-

működés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” elnevezésű konstrukció vonatkozá-

sában egyetért-e az Irányító Hatóság által megküldött, előterjesztésben részletezett döntési javaslat-

tal a XI. számú határozati javaslatnak megfelelően.  

 

Csik Balázs és Faragó Tamás képviselő urak a szavazásban nem vesznek részt. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határo-

zatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Csik Balázs és Faragó Tamás képvise-

lők a TOP-5.2.1-15 azonosító számú konstrukcióról szóló szavazásban nem vettek részt. 

 

31/2017. (IV. 12.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapok-

ból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § 
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(4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfej-

lesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-5.2.1.-2015. azonosí-

tószámú ”A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című 

felhívására benyújtott projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal 

egyetért. 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. április 15. 

 

Szabó Róbert 

Kérdés, észrevétel nem volt. Az ülést bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 

              Szabó Róbert          Dr. Barta Viktor 

Heves Megyei Közgyűlés elnöke              Heves megye főjegyzője 


