
 

 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2017. május 17-én, a Heves Megyei Közgyűlés soron kívüli üléséről 

 

Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme 

  Eger, Kossuth Lajos utca 9. 

 

Jelen voltak:   Dudás Róbert, Érsek Zsolt, Faragó Tamás, Dr. Gondos István, Hegedűs János Jó-

zsef, Kómár József, Kovács Béla, Orbán Gábor Gyula, Orosz Bálint János, Szabó 

Róbert, Szűcsné Major Ildikó, Tóth Csaba, Dr. Tóth József közgyűlési tagok, Dr. 

Bényi Szabolcs Tamás alelnök, 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 13 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A 

megyei közgyűlés ülését megnyitotta.  

 

A Heves Megyei Közgyűlés soron kívüli ülésének összehívását a 2014-2020 programozási időszak-

ban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 

272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet alapján az Irányító Hatóság által 2017. május 9-én megküldött 

egyes TOP felhívásokra benyújtott pályázatok kapcsán szükséges döntések meghozatala indokolta. 

 

Kérte, szavazzanak a napirendről.  

 

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

kező határozatot hozta: 

 

42/2017. (V. 17.) közgyűlési határozat) 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2017. május 17-i soron kívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint 

elfogadta: 

 

NAPIREND 
 

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 megtárgyalására 

 

Előterjesztő:           Szabó Róbert 

                                   Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

                                   HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
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Szabó Róbert 

 

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 megtárgyalására 

 

Mint ahogy annak ismertetésére már a közgyűlés áprilisi soron kívüli ülésén is sor került, a 

272/2014-es kormányrendelet 2017. március 23-án megjelent módosításának megfelelően „területi 

kiválasztási eljárásrend esetén a döntési javaslatot az irányító hatóság megküldi a területi szereplő 

részére egyetértés céljából. Ebben az esetben csak akkor hozható támogatási döntés, ha a területi 

szereplő a részére megküldött döntési javaslattal változatlan formában egyetértett és erről a közgyű-

lés határozatot hozott.” Egyetértés hiányában az Irányító Hatóság egy alkalommal elrendeli a terüle-

ti szereplő által megjelölt támogatási kérelmek újraértékelését. Az irányító hatóság 2017. május 9. 

napján egyetértés céljából megküldte az előterjesztésben részletezett TOP konstrukciók szerinti 

pályázatok döntési javaslatait. Az egyes pályázati felhívásokra benyújtott kérelmek vonatkozásában 

az IH által megfogalmazott támogatási, illetve elutasítási javaslatok konstrukciónként táblázatos 

formában megküldésre kerültek a közgyűlés tagjai részére. Felhívta a figyelmet arra, hogy az áprili-

si soron kívüli közgyűlés ülését megelőzően már valamennyi képviselő megadta a titoktartási nyi-

latkozatát, amelyet a kormányrendeletnek a támogatási kérelmek értékelésében részt vevők titoktar-

tási kötelezettségére vonatkozó előírásai tettek indokolttá. A soron kívüli közgyűlés ülésének minő-

sítésétől függetlenül e kötelezettség terheli valamennyi – az értékelésben részt vevő – közgyűlési 

tagot. 

 

A napirendi pont előterjesztőjeként javasolta, hogy a közgyűlés először az I. számú határozati javas-

latban foglalt projektekről egyben, majd ezt követően a II. számú határozati javaslatról szavazzon. 

 

Dudás Róbert 

Ügyrendi hozzászólásában megköszönte, hogy a frakciója által korábban kért, a projektleírásról 

szóló tájékoztatót a hivatal elkészítette, így a képviselőknek lehetőségük nyílt betekinteni a terveze-

tekbe. A jelenlegi előterjesztéssel kapcsolatban a határozati javaslatról történő egyben szavazást 

nem tartotta helyesnek, mert a projektcsoportok széles körben mozognak. Kérte, hogy a feltüntetett 

hét csoportról külön történjen szavazás.  

 

Szabó Róbert 

Azért kezdeményezte az egyben szavazást, mert minden projektet támogatásra javasolt az IH, és a 

közgyűlési előterjesztés is erre irányul. A határozati javaslat két pontból áll. Az első pontban a tá-

mogatott projektek szerepelnek, míg a második pontban a Kiskörét érintő tervezet található, mely az 

IH által elutasításra javasolt, a közgyűlési előterjesztésben azonban a döntés felülvizsgálatát java-

solta.  

 

Faragó Tamás 

Megkérdezte, hogy ha az egyik szavazásból összeférhetetlenség miatt ki van zárva, nem szavazhat 

semmiről? Ez számára nem előnyös dolog, mert a gyöngyösin kívül szeretné a többi pályázatot is 

támogatni. 

 

Szabó Róbert 

Érthető Faragó képviselő úr észrevétele. Indítványozta, döntsenek arról, szavazhat-e egyben a köz-

gyűlés. Kérte, szavazzanak „igen”-nel, ha egyetértenek az egyben történő szavazással. 

 

Érsek Zsolt 

Felhívta az elnök úr figyelmét arra, hogy szavazni kell az elhangzott ügyrendi javaslatról. 
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Dudás Róbert 

Azt kérte, a hét konstrukcióról egyenként történjen szavazás. 

 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak Dudás Róbert javaslatáról, miszerint a pályázatokról történő szavazás konstruk-

ciónként, külön-külön történjen. Aki egyetért az ügyrendi javaslattal, „igen”-nel szavazzon. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 7 igen, 4 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

43/2017. (V. 17.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő I. számú határozati javas-

latban foglalt egyes pályázati konstrukciókról külön-külön határozatot hoz. 

 

       Felelős: Szabó Róbert 

         Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

       Határidő: Azonnal 

 

Szűcsné Major Ildikó 

Kifogásolta, hogy a képviselők nem látnak teljes képet, a különböző konstrukciókról szakaszosan 

érkeznek be a pályázatok, ezek támogatásáról vagy nem támogatásáról lehet dönteni, azonban jó 

lenne egyben látni. Nem tudható így, hogy egy adott konstrukcióra hány pályázat érkezett, kik és 

mire pályáztak. A felelősségteljes döntéshez szükséges lenne egyben és teljes körűen látni a folya-

matot. Van lehetőség erre a jövőben? 

 

Szabó Róbert 

Valóban örvendetesebb lenne, ha egyben tudna a közgyűlés szavazni a teljes konstrukcióról. Az IH 

azonban ilyen ütemben küldi az anyagokat, nem a megyei önkormányzaton múlik. A közgyűlés 

összehívását megelőzően mérlegelte a kérdést, majd arra a következtetésre jutott, hogy nem lenne 

szerencsés „bevárni” az összes pályázatot - még harmincegy elbírálásra vár -, mert így a jelenlegi 

tizenhat projekt már elindulhat.  

 

Szűcsné Major Ildikó 

Kétségtelen, hogy fontos a gyors döntés, mert már így is csúszás tapasztalható. Azonban a mostani 

esetnél - bár az IH elbírálása alapján a kiskörei beruházás elutasításra került -, a közgyűlés megvál-

toztatja a döntést. Ha Kisköre támogatásra kerül, ki nem fér bele később a keretbe? Lehet, hogy 

közben még várakozik olyan projekt, ami érdemlegesebb lenne a támogatásra. A teljes kép ismerete 

nélkül számára a felelősségteljes döntés kissé aggályos.  

 

Szabó Róbert 

A kiskörei döntéssel kapcsolatban nem az történik, hogy más pályázó kizárásra kerül. Azt kéri a 

közgyűlés az IH-tól, hogy értékelje újra a pályázatot. Emlékeztetett, az előző konstrukciónál is volt 

olyan, aki nem nyert, viszont nem jött be helyette más, hanem a forrás megmaradt és a következő 

körben kerül majd kiírásra. Ebben az esetben is fennáll az a veszély, hogy a forrás felhasználatlan 

marad egyelőre, ami lassítja a TOP megvalósulását.  

 

Érsek Zsolt 

Hangsúlyozta, hogy frakciója eddig és ezután is konstruktív ellenzékként támogatja Heves megye 

valamennyi pályázatát. Kiskörét illetően az a véleménye, ha a pályázatot, amit az IH nem támogat, 

újragondolásra ajánlja a közgyűlés, akkor ez más pályázatokkal is megtehető. Végig kell gondolni, 

hogy a közgyűlés „felnyitja-e” ezt a kérdést.  
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Szabó Róbert 

Megjegyezte, hogy Érsek képviselő úrnak alapvetően igaza van, azonban nem az a cél, hogy ebből 

„szokás” alakuljon ki. Amikor az IH egy pályázatról nemleges döntést hoz, kollégái nagyon alapo-

san megvizsgálják az elutasítás okait. Az IH értékelése nem látható, az értékelési szempontok azon-

ban ismertek. Az adott projektben nem találtak semmi kivetnivalót a kollégái, a pályázat megfelel 

mind az értékelési szempontoknak, mind a megye érdekének. Elképzelhető, hogy az értékelésbe 

esetleg hiba csúszott, hiszen emberek dolgoznak mindenhol.  

 

Szűcsné Major Ildikó 

Az előző okfejtését támasztja alá a 3.2.2-es konstrukció is. Heves 420 millió forintos pályázata ta-

lálható benne. Hatalmas összegről van szó, bizonyára sok mindent meg is valósítanak belőle. A 

város eddig is jelentős összegeket kapott, viszont nem látható, hogy milyen pályázatok érkeztek 

még ebbe a konstrukcióba. Lehet, hogy a következő közgyűlésen szintén ebben a kiírásban több és 

esetleg jó pályázatot elutasít a közgyűlés, mert Heves már 420 millió forintot kapott a keretből.  

 

Szabó Róbert 

A döntési javaslatot az IH küldte, bizonyára mérlegelt. Nem volt sok jelentkező, speciális feltéte-

leknek kellett megfelelni a kiírás szerint. Megkérte Domján Róbertet, a Területfejlesztési és Terület-

rendezési Osztály vezetőjét, hogy erről nyújtson szóbeli tájékoztatást.  

 

Domján Róbert 

Elmondta, hogy a 3.2.2-es konstrukció 2016-ban 500 millió forint keretösszeggel került meghirde-

tésre, összesen három projekt érkezett be, kettőt támogatott az ún. „kis DEB”, az IH ezt figyelembe 

véve tudja majd a javaslatait megtenni. A konstrukcióra beadott projektekből még egy került támo-

gatásra a területi szereplő részéről. A hevesi és a még támogatott projekt is kereten belül van, a leg-

végén támogatást kaphat.  

 

Szabó Róbert 

Összefoglalva elmondta, a közgyűlés ideiglenes bizottságán, a „kis DEB”-en a beérkező három pá-

lyázatból kettő elfogadásra került, az adott keret elég rá, tehát ha Heves pályázata támogatást kap, 

attól még nem kerül veszélybe a másik pályázat sem. Megnyugtatta a képviselő asszonyt, hogy tá-

mogatásával nem zár ki más pályázókat, mert előzetesen a kis DEB már döntött a kizárásról.  

 

Szűcsné Major Ildikó 

Megértette a folyamatot, arra azonban felhívta az elnök úr figyelmét, hogy ellentmondásba kevere-

dett. Azt mondta, hogy az IH döntésére hagyatkozik a közgyűlés, nem lát bele a folyamatba, de 

egyébként másik esetben felülbírálja a döntést. Ez kérdéseket vetett fel benne, de az elhangzottak 

alapján támogatható részéről a pályázat, félelmei viszont továbbra is vannak. 

 

Szabó Róbert 

Elnézést kért, ha nem egyértelműen magyarázta el a folyamatot. 

 

Érsek Zsolt 

Szerinte egyetértés van abban, hogy a közgyűlés Kiskörét mindenképpen támogatja, és szükség 

esetén az IH véleményével szemben a megye minden más településénél is újabb eljárást szükséges 

kérni. Annál is inkább, mert pl. Hatvanból sok olyan pályázat érkezett, amit az IH nem támogatott. 

Kérte, hogy az általa említett pályázatokat is nézzék meg, ha az első körben nem is, de a második 

körben szükséges lenne felhívni a figyelmüket, hogy jobb pályázatot adjanak be, vagy az irányító 

hatóság véleményével szemben harcolni kellene a hatvani pályázatok sikeréért.  
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Szabó Róbert 

Kérte, konstrukciónként szavazzanak, elsőként a TOP 1.1.3-2015. számú „Helyi gazdaságfejlesz-

tés” című felhívására benyújtott TOP-1.1.3-15-HE1-2016-00004 azonosító számú projektről. 

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

kező határozatot hozta: 

 

44/2017. (V. 17.) 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. számú 

„Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívására benyújtott TOP-1.1.3-15-HE1-2016-00004 azonosító 

számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

Felelős: Szabó Róbert 

         Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

       Határidő: 2017. május 19. 

 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak a TOP 1.2.1-2015. számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című felhívására benyújtott TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00019 azonosító számú 

projektről. 

 

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

kező határozatot hozta: 

 

45/2017. (V. 17.) 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. számú 

„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívására benyújtott 

TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00019 azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megkül-

dött döntési javaslattal egyetért. 

 

Felelős: Szabó Róbert 

         Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

       Határidő: 2017. május 19. 

 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak a TOP 1.4.1-2015. számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családba-

rát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívására benyúj-

tott TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00001, TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00004, TOP-1.4.1-15-HE1-2016-

00008, TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00026 azonosító számú projektekről. 

 

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

kező határozatot hozta: 

 

46/2017. (V. 17.) 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-
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lesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2015. számú „A 

foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszol-

gáltatások fejlesztésével” című felhívására benyújtott TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00001, TOP-1.4.1-

15-HE1-2016-00004, TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00008, TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00026 azonosító 

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

 

Felelős: Szabó Róbert 

         Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

       Határidő: 2017. május 19. 

 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak a TOP 2.1.1-2015. számú „Barnamezős területek rehabilitációja” című felhívá-

sára benyújtott TOP-2.1.1-15-HE1-2016-00002 azonosító számú projektről. A konstrukció vonat-

kozásában tájékoztatta a közgyűlést, hogy Faragó Tamás - a közgyűlés elnöke részére összeférhetet-

lenség tárgyában eljuttatott nyilatkozata alapján - bejelentette összeférhetetlenségét a konstrukciót 

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

 

Faragó Tamás képviselő úr a szavazásban nem vesz részt. 

 

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

zatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Faragó Tamás képviselő a TOP 2.1.1-

2015. számú konstrukcióról szóló szavazásban nem vett részt. 
 

47/2017. (V. 17.) 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 2.1.1-2015. számú 

„Barnamezős területek rehabilitációja” című felhívására benyújtott TOP-2.1.1-15-HE1-2016-00002 

azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

Felelős: Szabó Róbert 

         Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

       Határidő: 2017. május 19. 
 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak a TOP 3.2.1-2015. számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 

című felhívására benyújtott TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00003, TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00013, 

TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00019, TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00027 azonosító számú projektekről. A 

konstrukció vonatkozásában tájékoztatta a közgyűlést, hogy Dudás Róbert - a közgyűlés elnöke 

részére összeférhetetlenség tárgyában eljuttatott nyilatkozata alapján - bejelentette összeférhetetlen-

ségét a konstrukciót érintő pályázat kapcsán, melynek okán nem kíván a konstrukció szintű szava-

zásban részt venni. 

 

Dudás Róbert képviselő úr a szavazásban nem vesz részt. 

 

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

zatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Dudás Róbert képviselő TOP 3.2.1-

2015. számú konstrukcióról szóló szavazásban nem vett részt. 
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48/2017. (V. 17.) 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. számú 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívására benyújtott TOP-3.2.1-15-

HE1-2016-00003, TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00013, TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00019, TOP-3.2.1-

15-HE1-2016-00027 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött dön-

tési javaslattal egyetért. 

 

Felelős: Szabó Róbert 

         Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

       Határidő: 2017. május 19. 

 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak a TOP 3.2.2-2015. számú „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságok-

hoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, 

komplex fejlesztési programok keretében” című felhívására benyújtott TOP-3.2.2-15-HE1-2016-

00003 azonosító számú projektről. 

 

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

kező határozatot hozta: 

 

49/2017. (V. 17.) 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 3.2.2-2015. számú 

„Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiak-

názására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” című 

felhívására benyújtott TOP-3.2.2-15-HE1-2016-00003 azonosító számú projekt kapcsán az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

Felelős: Szabó Róbert 

         Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

       Határidő: 2017. május 19. 

 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak a TOP 4.1.1-2015. számú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejleszté-

se” című felhívására benyújtott TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00005, TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00016, 

TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00019 azonosító számú projektekről.  

 

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

kező határozatot hozta: 

 

50/2017. (V. 17.) 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. számú 

„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívására benyújtott TOP-4.1.1-15-
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HE1-2016-00005, TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00016, TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00019 azonosító 

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

 

Felelős: Szabó Róbert 

         Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

       Határidő: 2017. május 19. 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak a TOP 2.1.1-2015. számú „Barnamezős területek rehabilitációja” című felhívá-

sára benyújtott TOP-2.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosító számú projektről. A konstrukció vonat-

kozásában tájékoztatta a közgyűlést, hogy Faragó Tamás - a közgyűlés elnöke részére összeférhetet-

lenség tárgyában eljuttatott nyilatkozata alapján - bejelentette összeférhetetlenségét a konstrukciót 

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

 

Faragó Tamás képviselő úr a szavazásban nem vesz részt. 

 

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

zatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Faragó Tamás képviselő a TOP 2.1.1-

2015. számú konstrukcióról szóló szavazásban nem vett részt. 
 

51/2017. (V. 17.) 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 2.1.1-2015. számú 

„Barnamezős területek rehabilitációja” című felhívására benyújtott TOP-2.1.1-15-HE1-2016-00001 

azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal nem ért 

egyet, a projektet támogatásra javasolja, kérve a támogatási kérelem újraértékelését.  

 

Felelős:  Szabó Róbert 

            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. május 19. 

 

Szabó Róbert 

Több kérdés, észrevétel nem volt. Az ülést bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

              Szabó Róbert          Dr. Barta Viktor 

Heves Megyei Közgyűlés elnöke              Heves megye főjegyzője 


