
 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: 2013. február 8-án, a Heves Megyei Közgyűlés soron kívüli üléséről 
 
Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme 
  Eger, Kossuth Lajos utca 9. 
 
Jelen voltak:  Bolyki András, Bossányi László, Dudás Róbert, Dr. Gondos István, Jáger Jó-

zsef, Korózs Lajos, Dr. Nagy Imre, Oroján Sándor, Dr. Ördög István, Sveiczer 
Sándor Péter, Szabó Gyula, Szabó Róbert, Szűcsné Major Ildikó, Tóth Csaba 
közgyűlési tagok, Dr. Barta Viktor főjegyző, Dr. Kovács Csaba aljegyző, va-
lamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak 

 
Szabó Róbert 
Köszöntötte a közgyűlés tagjait és a meghívottakat. Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. 
Megállapította, hogy a megyei közgyűlés 15 tagja közül 14 képviselő jelen van, az ülés hatá-
rozatképes. A közgyűlés ülését megnyitotta.  
 
A Heves Megyei Közgyűlés decemberben elfogadott ülésterve alapján a soron következő tes-
tületi ülés összehívására február 22-én került volna sor. A közgyűlés február 22-étől eltérő, 
korábbi időpontban történő, soron kívüli ülésének összehívását a Heves Megyei Önkormány-
zat 2013. évi költségvetési rendeletének mielőbbi elfogadása indokolta, így a február 22-i ülés 
összehívására nem kerül sor. 
 
Az SZMSZ 24. § (3) bekezdése szerinti határidőben egy sürgősségi indítvány került benyúj-
tásra „Sürgősségi indítvány Hitvallás Székelyföld lobogója mellett” címmel. A sürgősségi 
indítvány napirendre tűzéséről a közgyűlésnek vita nélkül egyszerű többséggel kell határoznia 
a napirend elfogadásakor. Javasolta, hogy a közgyűlés a sürgősségi indítványt közvetlenül a 
napirendi pontok elfogadását követően 1. napirendi pontként tárgyalja meg, ennek megfelelő-
en a meghívóban 1-től 11. sorszám alatt megjelölt napirendi pontok számozása 2-től 12.-re 
változik.  
 
Kérte, szavazzanak a sürgősségi indítvány napirendre vételéről úgy, hogy annak megtárgyalá-
sára közvetlenül a napirendi pontok elfogadását követően 1. napirendi pontként kerüljön sor, 
valamint arról, hogy a sürgősségi indítványt és a 3. napirend szerinti felügyelőbizottsági tag-
ság betöltéséhez szükséges hozzájárulásra irányuló előterjesztést nem kell bizottságoknak 
előzetesen megtárgyalnia. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
1/2013. (II. 8.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy a sürgősségi indítványt előzetes bizottsági tárgya-
lás nélkül tűzi napirendre úgy, hogy annak megtárgyalására közvetlenül a napirendi pontok 
elfogadását követően 1. napirendi pontként kerül sor, míg a 3. napirendi pont szerinti előter-
jesztést nem kell bizottságoknak előzetesen megtárgyalniuk. 
 
      Felelős:  Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
      Határidő: Azonnal 
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Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak a sürgősségi indítvánnyal kiegészített napirendről. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
2/2013. (II. 8.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2013. február 8-i ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza 
meg:  
 
NAPIREND ELŐTT 
 
Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 23. §) 
 
NAPIREND 
 
I. Előterjesztés 
 
1. Sürgősségi indítvány Hitvallás Székelyföld lobogója mellett 

 
Előadó: Szabó Róbert 

 Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 

 
2. Elnöki jelentés 

 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

II. S 

 
II. Személyi rész 
 
3. Javaslat felügyelő bizottsági tagság és elnöki tisztség betöltéséhez való hozzájárulásra 
 

Előadó: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
III. S 

 
III. Rendelettervezet 

 
4. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tar-

talmának meghatározásáról szóló 3/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítására 
 

Előadó: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

RENDELET - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
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5. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 

megalkotására 
 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
RENDELET - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
 

IV. Előterjesztések 
 

6. Javaslat a 2013. évi igazgatási szünetnek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál 
történő megállapítására 

 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

7. Javaslat középtávú együttműködési megállapodás megkötésére az Eger és Térsége Tu-
risztikai Desztinációs Menedzsment Egyesülettel 
 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

8. Javaslat sportszervezetek részére történő természetbeni támogatás nyújtására 
 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

9. Javaslat a Europe Direct Információs Pont 2013-2017. évi működtetésére vonatkozó 
szerződés megkötésére 
 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

10. Beszámoló a Europe Direct Információs Pont 2012. évi tevékenységéről 
 

Előadó: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

V. Tájékoztató 
 
11. Tájékoztató az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár- és 

belvízvédelmi helyzetéről 
 
Előadó: Rácz Miklós 

  Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság igazgatója 
TUDOMÁSULVÉTEL 
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12. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

 
 Előadó: Oroján Sándor 
   Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága Elnöke 
 
   Sveiczer Sándor Péter 
   Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság Elnöke 

TUDOMÁSULVÉTEL 
 
VI. Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §) 
 
VII. Kérdések (SZMSZ 40. §) 
 
VIII. Bejelentések (SZMSZ 41. §) 

 
Szabó Róbert 
 
1. napirend 
Sürgősségi indítvány Hitvallás Székelyföld lobogója mellett 
 
A Nemzeti hitvallásba foglalt ígérethez híven szükségesnek érezte, hogy a székely nemzet-
testvéreket Heves megye szolidaritásáról és elkötelezettségéről biztosítsa. Mindennek pártpo-
litikai törekvésektől mentes kinyilvánítása céljából a Heves Megyei Közgyűlés minden képvi-
selőjét arra kérte, hogy támogatásával nyilvánítsa ki szolidaritását, ezzel a szándék egységes-
ségét.  
 
Kérte a közgyűlést a hitvallás megtételére. Kérte a közgyűlést, hatalmazza fel elnökét a hitval-
lás aláírására, továbbá döntsön arról, hogy a megyeháza homlokzatára a már ott található 
zászlók mellé kerüljön kitűzésre a nemzeti összetartó egység jelképeként Székelyföld lobogó-
ja. 
 
Szűcsné Major Ildikó 
Örvendetes, hogy ilyen napirendről szavazhatnak a képviselők. A Jobbik frakció maximálisan 
támogatja az ilyen és ehhez hasonló megnyilvánulásokat. A székelyföldiek valóban hányatott 
sorsúak, de méginkább igaz ez Délvidék és Kárpátalja lakosaira.  
 
Dr. Gondos István 
A Fidesz frakció is maximálisan támogatja az elképzelést.  
 
Dr. Nagy Imre 
Az MSZP frakció a hitvallásban kinyilvánított elvekkel, gondolatokkal egyetért. A szóhaszná-
latot illetően volt némi fenntartása. Van benne néhány olyan utalásszerű kifejezés, mely a 
múlt század viharaiban már előjött kifejezésekre rímel. Az utolsó mondattal kapcsolatban 
elmondta, hogy szerinte mindenféle politikai kinyilvánításnak megvan az a politikai veszélye, 
hogy azzal milyen hatás érhető el. Technikai kérdése, hogy időtartamban meghatározott a 
szolidaritás kinyilvánítása? Örök életre elhelyezett zászlóról van szó, vagy mit tesz a közgyű-
lés, ha más nemzetrész zászlaja is kitűzésre vár? 
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Oroján Sándor 
Szerinte a zászlónak addig kell kinn lennie, amíg a közgyűlés azt aktuálisnak érzi. A kihelye-
zés egy gesztus, amire jelen esetben szükség van, ezt kifejezte a magyar külügyi államtitkár 
is, ezt kérte az önkormányzatoktól is. Az ügy kapcsán felhívta a figyelmet a nemzeti szolidari-
tásra és az európai értékekre. Nem kényszeredett magyarkodásról van szó, ez kifejezetten egy 
európai értékek mellett történő kiállás. Az, ami jelenleg a határokon túl zajlik az ott élő ma-
gyar kisebbségekkel szemben, az európai kisebbségi értékeknek és jogoknak a sárba tiprása.  
 
Szabó Róbert 
A Dr. Nagy Imre által felvetett időintervallumot a hitvallás ténylegesen nem kezeli. A köz-
gyűlés nem dönt erről, addig lesz kint a zászló, amíg logikus. 
 
Szabó Gyula 
Jó lenne tisztában lenni a kormány elképzeléseivel, de ez nehéz, ha nincs kialakult álláspont. 
A külügyminiszter úr azt nyilatkozta, hogy a román külügyminiszterrel telefonon beszélve 
egyetértettek abban, hogy be kellene fejezni a két ország közti ellentétek kiélezését, ezért 
mindkét kormány megtesz minden tőle telhetőt. Ilyen összefüggésben kérdéses, hogy szeren-
csés lépésről van-e szó? Hozzászólásával nem azt jelezte, hogy nem szavazza meg az előter-
jesztést.  
 
Szűcsné Major Ildikó 
A határidővel kapcsolatban az az álláspontja, hogy a lobogónak addig kell kint lennie, amíg 
Székelyföld nem lesz újra Magyarország országrésze. Véleménye szerint nagy felelőssége van 
az anyaországnak abban, hogy hogyan viselkednek a határon túli magyarokkal. Eddig Magya-
rország túlságosan óvatoskodó volt, ezen ideje változtatni, határozott lépésekre van szükség 
ennek érdekében. 
 
Szabó Róbert 
A kormányzati szereppel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az önkormányzat független a kor-
mány kommunikációs irányaitól. Az önkormányzat nagyobb szabadsággal rendelkezik az 
ilyen kérdésekben, figyelve a kormányzat lépéseire is egyben. Szerinte erkölcsi kötelesség a 
szolidaritás kifejezése már csak a Kovásznával folytatott szoros testvérmegyei kapcsolat miatt 
is. Véleménye szerint a megfogalmazott hitvallás nem konfrontatív, nem a diplomáciai prob-
lémát kívánja elmélyíteni, hanem a székely nemzettársakkal való szolidaritásról és támogatás 
kifejezéséről szól. A hitvallás célja, hogy pártok fölötti egységet mutasson.  
 
A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell szavaznia. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
3/2013. (II. 8.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés jelen határozat mellékletét képező hitvallást teszi, melynek alá-
írására felhatalmazza elnökét, egyben szolidaritását kifejezve úgy dönt, hogy a megyeháza 
homlokzatára a már ott található zászlók mellé kerüljön kitűzésre Székelyföld lobogója.  
 

Felelős:  Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
      Határidő: Azonnal 
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Melléklet 
 

„Hitvallás Székelyföld lobogója mellett. Székelyföld és Heves megye lélekben és szívben egy 
közösséget alkot, nemzeti identitásunk azonos értékeken nyugszik. A Nemzeti hitvallásba 
foglalt ígéretünkhöz híven vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar 
kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet 
adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt év-
század viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét. Ígértünkhöz és vál-
lalásunkhoz hűen most szükségesnek érezzük, hogy székely nemzettestvéreinket Heves me-
gye szolidaritásáról és elkötelezettségéről biztosítsa. Heves megyében minden nemzet tagjáról 
előítéletektől függetlenül, egyenlően vélekedünk és így is cselekszünk. Székely nemzettestvé-
reinkkel közös és egységes nemzettudatunk számára éppen ezért bántó, hogy hatósági intéz-
kedések tiltják meg Székelyföld lobogójának kitűzését testvérmegyénkben, Kovászna megyé-
ben, valamint Hargita megyében. Székelyföld zászlaja egy nemzeti közösség szimbóluma, a 
nemzetünket összetartó egységet testesíti meg. Szolidaritásunk jelképeként a Heves Megyei 
Közgyűlés felhatalmazásával a megyeháza homlokzatára nemzeti és megyei zászlóink mellé 
kitűzzük Székelyföld lobogóját. Azt a lobogót, melyet Tamás Sándor, a Kovászna Megyei 
Tanács elnöke tavaly ajándékozott Heves megye számára összetartozásunkat jelképező ren-
dezvényünk ünnepélyes megnyitóján. A Heves Megyei Közgyűlés elfogadhatatlannak tart 
minden olyan tevékenységet Heves megye határain belül és túl egyaránt, melynek célja, hogy 
éket verjen emberek és nemzetek közé. A Heves Megyei Közgyűlés képviselői egyhangúan 
nyilvánítják ki szolidaritásukat, ezzel szándékunk egységességét.  
A Székelyföld iránti elkötelezettség a szívünkben van. Szabó Róbert” 
 
Szabó Róbert 
Székelyföld lobogójának a megyeháza homlokzatán való, ülést követő elhelyezésére felkérte a 
hivatal munkatársait. 
 
Köszöntötte Dr. Széchy Zsolt alezredes urat, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság főkapi-
tány-helyettesét, rendészeti igazgatót. A közgyűlés és a megyei rendőr-főkapitányság között 
kialakított gyakorlatnak megfelelően a képviselőknek lehetőségük van közvetlenül kérdést 
intézni alezredes úrhoz. 
 
Mivel kérdés nem érkezett, megköszönte az alezredes úr részvételét, további jó munkát kí-
vánt.  
 
Szabó Róbert 
 
2. napirend 
Elnöki jelentés 
 
Az elnöki jelentés tartalmazza egyrészt a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót, 
másrészt az előző közgyűlés óta végzett fontosabb elnöki feladatokról szóló tájékoztatót. 
 
Az SZMSZ decemberi közgyűlésen módosított rendelkezése szerint a közgyűlés a beszámoló 
elfogadásáról határozattal dönt, míg a fontosabb elnöki feladatairól szóló tájékoztató vonatko-
zásában az SZMSZ tudomásulvételt ír elő. Ennek megfelelően – kérdés hiányában – kérte, 
szavazzanak az elnöki jelentésben foglalt lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló 
elfogadásáról.  
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Megállapította, hogy a közgyűlés az elnöki jelentésben foglalt tájékoztató tudomásulvétele 
mellett 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
4/2013. (II. 8.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatairól készült beszámolót elfogadja. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
      Határidő: Azonnal 
 
Szabó Róbert 
 
3. napirend 
Javaslat felügyelő bizottsági tagság és elnöki tisztség betöltéséhez való hozzájárulásra 
 
Elmondta, hogy a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft. tu-
lajdonosi joggyakorlójaként eljáró Németh Lászlóné, nemzeti fejlesztési miniszter levélben 
tájékoztatta arról, hogy 2013. február 1. napjától határozatlan időre megválasztotta a társaság 
felügyelő bizottságának tagjává és egyben elnökévé. A miniszter asszony döntését megtiszte-
lőnek tartva, az előterjesztés szerinti tartalommal kérte a közgyűlést, hogy a NORDA Kft. 
felügyelő bizottsági tagságának és azzal összefüggésben a felügyelő bizottság elnöki tisztsé-
gének betöltéséhez a helyi önkormányzatokról szóló törvénynek az előterjesztésben hivatko-
zott rendelkezése alapján járuljon hozzá. 
 
Érintettként a napirend nyilvános tárgyalásához hozzájárult. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 49. § (1) bekezdése szerint a közgyűlés 
döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy személyesen érint. A törvény 50. §-a értelmében a 
közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie arról, hogy jelen napirend kapcsán az elnök 
személyes érintettségére tekintettel a határozati javaslat elfogadását eldöntő szavazásban részt 
vehet-e. Aki igennel szavaz, az hozzájárul, hogy a határozati javaslat elfogadását eldöntő sza-
vazásban a közgyűlés elnöke részt vehet. 
 
Szabó Gyula 
Emlékezete szerint régen a felügyelő bizottság választott magának elnököt. Most a miniszter 
nevezi ki? 
 
Szabó Róbert 
Miniszter asszony arról tájékoztatta levelében, hogy személyét javasolja a bizottság tagjának 
és egyben elnökének.  
 
Kérte, szavazzanak arról, hogy a határozati javaslat elfogadását eldöntő szavazásban a köz-
gyűlés elnöke részt vehet. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
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5/2013. (II. 8.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fej-
lesztési Ügynökség Kft. felügyelő bizottsági tagsága és elnöki tisztséghez való hozzájárulásra 
irányuló határozati javaslat elfogadását eldöntő szavazásban a közgyűlés elnöke részt vehet. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
      Határidő: Azonnal 
 
Szabó Róbert 
A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie. Kérte, szavazzanak az 
előterjesztésről. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
6/2013. (II. 8.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § 
(1a) bekezdésének bb) pontja alapján és figyelemmel a nemzeti fejlesztési miniszter 1/2013. 
(I. 21.) számú tulajdonosi határozatába foglalt döntésére, hozzájárul Szabó Róbertnek, a He-
ves Megyei Közgyűlés elnökének a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-ben (székhelye: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.) 
2013. február 01. napjától határozatlan időre betöltendő felügyelő bizottsági tagságához és 
azzal összefüggésben a felügyelő bizottság elnöki tisztségének betöltéséhez. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
      Határidő: Azonnal 
 
Szabó Róbert 
 
4. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tar-
talmának meghatározásáról szóló 3/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Heves Megye Közgyűlése 2011-ben elfogadta a Heves Megyei Önkormányzat költségvetési 
és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról szóló önkormányzati rendeletet. Az 
államháztartásról szóló törvény 2013. január 1. napi módosítása érintette a fenti önkormány-
zati rendeletben foglalt rendelkezéseket is, amelyek értelemszerű, a törvényi rendelkezésnek 
megfelelő módosítása vált szükségessé a jelen előterjesztés mellékletét képező rendeletterve-
zet szerinti tartalommal. 
 
Az előterjesztés Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági támogatottságát tartalmazza. Az Ügyrendi 
és Nemzetiségi Bizottság az előterjesztést a közgyűlési anyagok kiküldését követően február 
5-én tárgyalta, a bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 
 
A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (2 
nem szavazott) a következő rendeletet alkotta: 
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Heves Megyei Önkormányzat  
1/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelete 

a Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának 
meghatározásáról szóló 3/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényt (továbbiakban 
Áht.) 2013. január 1. napjával módosító Magyarország 2013. évi központi költségvetését 
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCVI. törvénnyel hatályba lép-
tetett módosítására tekintettel az alábbi rendeletet alkotja:  
  

Módosító rendelkezések 
 

1. § 
A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának megha-
tározásáról szóló 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának 1. 
pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:  
 

(2. §  A költségvetési és a zárszámadási rendeletnek tartalmaznia kell: ) 
„1. az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (ál-
lamigazgatási) feladatok szerinti bontásban”. 
 

2. § 
 A R. 5. §-a helyébe a következő szövegrész lép: 
 
„ 5. § A Heves Megyei Közgyűlés a 2. §-ban jelzett előterjesztések kötelező mellékleteként 
ezen rendelet 1-17 sz. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá az Önkormányzat költség-
vetési és zárszámadási rendeleteit a jogszabályi követelményeknek megfelelően értelem sze-
rűen használva az egyes mellékleteket a különböző rendeletekben. 
 

3. § 
A R. jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti 17. számú melléklettel egészül ki.  
 

                                                     Záró rendelkezés 
 

4. § 
 

  
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  
 
 
 
    Szabó Róbert                       Dr. Barta Viktor 
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke     Heves Megye Főjegyzője  
 
 



10 
 

 
1. számú melléklet  

 
 
      „ 17.sz. melléklet 

             
Heves Megyei Önkormányzat                                                                                                                                                                                                      

             
Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek 

Egyenleg 
Címszám Megnevezés Személyi Járulék Dologi 

P.e. át-
adás/ 
egyéb 

Összesen: Központi 
bevételek 

Egyéb 
bev. Összesen: 

                      
                      

Összesen:                   

           
Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek 

Egyenleg 
Címszám Megnevezés Személyi Járulék Dologi 

P.e. át-
adás/ 
egyéb 

Összesen: Központi 
bevételek 

Egyéb 
bev. Összesen: 

                      
                      

Összesen:                   

              
Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek 

Egyenleg 
Címszám Megnevezés Személyi Járulék Dologi 

P.e. át-
adás/ 
egyéb 

Összesen: Központi 
bevételek 

Egyéb 
bev. Összesen: 

                      
                      

Összesen:                   
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Heves Megyei Önkormányzati Hivatal                                                                                                                                                                                                      

             
Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek 

Egyenleg 
Címszám Megnevezés Személyi Járulék Dologi 

P.e. át-
adás/ 
egyéb 

Összesen: Központi 
bevételek 

Egyéb 
bev. Összesen: 

                      
                      

Összesen:                   

           
Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek 

Egyenleg 
Címszám Megnevezés Személyi Járulék Dologi 

P.e. át-
adás/ 
egyéb 

Összesen: Központi 
bevételek 

Egyéb 
bev. Összesen: 

                      

Összesen:                   

           
Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek 

Egyenleg 
Címszám Megnevezés Személyi Járulék Dologi 

P.e. át-
adás/ 
egyéb 

Összesen: Központi 
bevételek 

Egyéb 
bev. Összesen: 

                      
                      

Összesen:                   
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Szabó Róbert 
Dudás Róbert és Szűcsné Major Ildikó nem szavazott, illetve Dudás úr szavazás közben szót 
kért. 
 
Dudás Róbert 
Frakciója módosító indítványt nyújtott be a napirendhez. 
 
Szabó Róbert 
A módosító indítvány a következő napirendhez tartozik, ott tárgyalja a közgyűlés.  
 
5. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 
megalkotására 
 
A 2012. év tapasztalatait alapul véve összeállításra került a Heves Megyei Önkormányzat, 
valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évre vonatkozó költségvetése. A 
2012. évi költségvetéshez hasonlóan alacsony keretszámokra épülő költségvetés került össze-
állításra. A költségvetés a bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirány-
zatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bon-
tásban tartalmazza. Az előterjesztés két részből áll, az egyik a költségvetési rendelet megalko-
tására, a másik az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására irányul. 
 
Az előterjesztés Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági, valamint Megyei Fejlesztési és Nemzetkö-
zi Ügyek Bizottsági támogatottságát tartalmazza. Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság az 
előterjesztést a február 5-i ülésén 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta. 
 
Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Jobbik frakció a napirendi ponthoz az SZMSZ 29. §-a alap-
ján módosító indítványt nyújtott be, amely kiosztásra került. 
 
Dr. Nagy Imre 
A jelenlegi kormány a döntéseivel szétzúzta a megyéket, egy szükségszerűen fenntartandó 
középszintet hagyott meg, ami választott testület formájában valahol kell, hogy legyen. Így az 
önkormányzat fenntart egy testületet és egy kabinet rendszerű megyei apparátust, ami nagyjá-
ból sofőrből és titkárnőből áll. Ehhez van hozzárendelve a 220 millió forint. Ez az összeg szép 
lassan majd csökken, ahogy az előző évi pénzmaradványok is, szűkül a megye, illetve az el-
nök hatásköre, jogköre. Az elnök úr felügyelői bizottsági tagságát frakciója azért támogatta, 
mert ezt lehetőségnek fogják fel a megye szempontjából a NORDA-nal is. Helyes, hogy elfo-
gadta ezt az elnök úr, bele is fog férni a hivatali idejébe. Ha a miniszter asszony javasolja 
Szabó Róbert úr tagságát és elnöki pozícióját, akkor frakciója maximálisan támogatja, ha múlt 
időben kinevezte megkérdezés nélkül, akkor az autokratikus lépés.  
 
Van remény arra, hogy a megye a területfejlesztési funkcióját betöltse? A Pénzügyi és Elle-
nőrző Bizottsági ülésen javasolta, hogy ahelyett, hogy területfejlesztési propagandára költ az 
önkormányzat, költsön területfejlesztésre, ha van. Ha nem dönthet az önkormányzat a terület-
fejlesztési alapok felhasználásáról, akkor korlátozza a propaganda részt. Javaslata szerint a 
propagandára költött összeg ne haladja meg a területfejlesztésre költött összeg 1 ezrelékét. Ha 
arról lenne szó, hogy a területfejlesztésre akár pályázati alapból fordított pénzek maximum 1 
ezrelékéig terjedhet az erre fordított pénz, ami maximum az az összeg, mint amit a Jobbik 
javasol, akkor támogatná a módosító indítványt.  
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Szabó Róbert 
Megköszönte, hogy Dr. Nagy Imre támogatja a felügyelő bizottsági tagságát, egyben elnézést 
kért a hivatali dolgozóitól, akik sofőrként és titkárnőként lettek megnevezve, hiszen 
dolgoznak szakemberek is a hivatalban. A területfejlesztési feladatokat minden közgyűlésen 
megvilágította már, mindig más-más aspektusból. A 2014-es uniós források rendelkezésre 
állása tekintetében az önkormányzatoknak komoly szerepet szán a kormány, a teljes Európai 
Uniós forrás 10%-át várhatóan megyei hatáskörbe rendeli. Az unióban hétéves fejlesztési 
ciklusok vannak, leghamarabb 2014-ben érhető el az összeg. Erre az időre fel kell készülni, el 
kell készíteni a területfejlesztési koncepciót, az erre alapuló programozást is meg kell csinálni, 
ezek komoly szakmai feladatok. Szakmai feladatról van szó, elképzelhető, hogy a közgyűlés 
ennek a súlyát nem érzi, mivel a képviselők nagy része nem ebben a témakörben dolgozik.  
 
Szűcsné Major Ildikó 
Frakciója a költségvetéssel egy ponton nem értett egyet, ahhoz nyújtotta be módosító indítvá-
nyát. A szerkesztő bizottság létrehozását azzal indokolta, hogy a kiadványban nemcsak me-
gyei feladatokról lenne szó, hanem a kormányhivatal is részt kapna. Ezt nem támogatják. A 
létrehozandó bizottság dönthetne arról, hogy mi legyen pontosan a kiadványban, hiszen két 
külön szervről van szó, ha a kormányhivatalnak közlendője van, azt a sajtón keresztül megte-
heti, az önkormányzat nem szócsöve annak a hivatalnak. Nem lenne szerencsés, ha a kiad-
vány pártpropagandát tükrözne. 
 
Szabó Gyula 
Utalt a rendelet 8. §-ában lévő szövegre, mely úgy kezdődik, hogy „hatályát veszti a 20/2012. 
(XII. 14.) önkormányzati rendelet különböző §-a.” Az említett rendeletet a honlapon nem ta-
lálta. Véleménye szerint az a megoldás, hogy minden rendeletet meg kell jeleníteni a honla-
pon, másrészt a szövegben érdemes feltüntetni, hogy szövegszerűen mi ez a rendelet.  
 
Valóban szégyenletes az a feladat, amivel a megyei közgyűlések működnek most. Látható a 
költségvetésből is, hogy 2013-ra vonatkozóan semmi érdemi klasszikus feladata nincs a testü-
letnek. A költségvetésben is csupán a tájékoztató füzet megjelentetése szerepel. A régebbi 
időkben a költségvetés tárgyalásakor hatalmas viták voltak a közgyűlésben nagyszámú kö-
zönséggel és mindenféle performansszal. Az ellenzék drámai szónoklatokat tett, kivonult az 
ülésről. Bejelentette, hogy tiltakozásképpen megszavazza a költségvetést, mert nincs mit vi-
tatkozni rajta. A kiadványon célszerű spórolni. Frakciótársai nevében felajánlotta, hogy nem 
ragaszkodnak ahhoz, hogy a fényképük szerepeljen a kiadványban.  
 
Dr. Nagy Imre 
Nem vitás, hogy ha valami mégis területfejlesztési szinten feladata a közgyűlésnek, akkor az 
pillanatnyilag a programozásban való részvétel, aminek a jelentőségét egyértelműen és hason-
lóan ítélik meg. A módosító indítvány benyújtójához szólva elmondta, hogy a bizottsági ülé-
sen azért javasolta, hogy a területfejlesztési pénzek nagyságához legyen kötve a propagandára 
költött összeg, mert ha van területfejlesztés, akkor fontos dolog az arról való tájékoztatás. Ha 
nincs területfejlesztés, akkor nehéz a tájékoztatás, a kettőt össze kellene kötni. Szövegszerűen: 
a területfejlesztésre fordított pénzek 1 ezrelékét, de maximum 2 millió forintot lehessen pro-
pagandára fordítani. Amennyiben ez meghatározásra kerülne, a Jobbik módosító indítványát 
ez nem forgatná föl.  
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Szabó Róbert 
A Jobbiknak nincs lehetősége befogadni Dr. Nagy Imre úr indítványát, mert írásban azt már 
leadták. Az ilyen jellegű javaslatok befogadására az előterjesztőnek van joga. Előterjesztőként 
az indítványt ilyen formában nem fogadta be. 
 
Oroján Sándor 
Reagált a Szabó Gyula által elmondottakra. Sajnálatos, hogy az említett tiltakozó akciók már 
nem léteznek, mert ezek színesítették a közgyűlés menetrendjét. Politikai testület lévén az 
ellenzék tiltakozzon, ha költségvetésről van szó és azt mégse mondják, hogy a megyeházán 
nem csinál semmit egyetlen dolgozó sem. A fejlesztési bizottság elnökeként megjegyezte, 
hogy az elmúlt időszakban a területfejlesztési osztály dolgozóinak a keze alatt igencsak égett 
a munka. Akik a bizottsági ülésen részt vettek, azok ezt tapasztalhatták is. Ezúton köszönte 
meg Domján Róbert, Mann Roland, Fejes Richárd és Szabó László munkáját.  
 
Dr. Barta Viktor 
Szabó Gyula úr észrevételére válaszolva elmondta, hogy minden hatályos rendelet megtalál-
ható a honlapon. Az említett rendelet azért nem került fel, mert a decemberi SZMSZ módosí-
tás keretében kellett kezelni ezt a jogtechnikai problémát. A 2013. január 1-jén hatályba lépett 
új önkormányzati törvény kötelezővé teszi, hogy a mindenkori képviselő-testületnek meg kell 
határoznia költségvetési rendelete keretében, hogy az elnök a forrásfelhasználást mely keretek 
között és nominálisan milyen összeghatárig teheti meg. A költségvetési  rendelet elfogadásáig 
el kellett kerülni egy exlex helyzet előfordulását, mivel az átmeneti gazdálkodásról külön ren-
delet alkotása nem történt meg. A folyamatosan és következetesen alkalmazott jogtechnikai 
megoldás, hogy valamennyi rendeletmódosítás a hatályba lépését követő napon, amikor be-
épült az alaprendeletbe, hatályon kívül helyezésre kerül.  
 
Szabó Róbert 
Elmondta, hogy a Jobbik frakció módosító indítványa 3 részből áll. Két javaslatot fogalmaz 
meg a költségvetési rendelet szövegszerű módosításával összefüggésben és egy határozati 
javaslatot tartalmaz a területfejlesztési kiadvány kapcsán. A közgyűlésnek a módosító indít-
ványról az SZMSZ 29. § (4) bekezdése alapján minősített többséggel kell döntenie. 
 
Kérte, szavazzanak a módosító indítványba foglalt első rendeletmódosítási indítványról, mely 
a területfejlesztési kiadvány kapcsán a kiadáshoz kapcsolódó feladatok vonatkozásában 2 mil-
lió forintos értékhatárra irányul. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 6 igen és 8 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
7/2013. (II. 8.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el a Heves Megyei Önkormányzat 
2013. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 3.§ (14) bekezdésre irányuló, a Jobbik frak-
ció által benyújtott módosító indítványba foglalt értékhatárra irányuló módosítást. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
      Határidő: Azonnal 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak a módosító indítványba foglalt azon rendeletmódosítási indítványról, 
mely a létszámkeret meghatározására irányul. 
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Megállapította, hogy a közgyűlés 6 igen és 8 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
8/2013. (II. 8.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el a Heves Megyei Önkormányzat 
2013. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 9. sz. mellékletére irányuló, a Jobbik frakció 
által benyújtott módosító indítványba foglalt létszámkeret meghatározására irányuló módosí-
tást. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
      Határidő: Azonnal 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak a módosító indítvány harmadik részéről, mely határozati javaslatot tartal-
maz egy szerkesztő bizottság felállítására vonatkozóan. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 4 igen és 8 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a követ-
kező határozatot hozta: 
 
9/2013. (II. 8.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy nem fogadja el a Jobbik frakció módosító indít-
ványának harmadik részét, amely a megjelentetés előtt álló Heves megyei területfejlesztési 
kiadvány vonatkozásában egy szerkesztő bizottság felállítására irányul. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
      Határidő: Azonnal 
 
Szabó Róbert 
A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie. Kérte, szavazzanak az 
előterjesztés első részéről, mely a költségvetési rendelet megalkotására irányul. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 10 igen és 3 nem szavazattal (1 nem szavazott) a következő 
rendeletet alkotta: 
 

Heves Megyei Önkormányzat 
2/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelete 

a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
 
Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az állam-
háztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, 
valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
alapján a következő rendeletet alkotja a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségveté-
séről: 
 

A rendelet hatálya 
1. §  

A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a Közgyű-
lés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki. 
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A költségvetés címrendje 

2. § 
A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
3. § 

(1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetését 
     492.090    e Ft bevétellel 
     492.090    e Ft kiadással 
      0 e Ft forráshiánnyal 

állapítja meg. 
 
 (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti meg-
oszlását mérlegszerűen a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 2. sz. 
melléklet tartalmazza. 
(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. sz. mel-
léklet tartalmazza. 
(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásokat címenkénti megoszlásban a 4. sz. mel-
léklet tartalmazza. 
(6) A Közgyűlés a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek kimuta-
tását az 5. sz. melléklet tartalmazza.  
(7) Az uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. sz. melléklet foglalja össze. 
(8) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, irányszámait a 7. sz. melléklet 
tartalmazza. 
(9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasz-
nálási és likviditási ütemtervét a 8. sz. melléklet részletezi. 
(10) A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. sz. melléklet tartalmazza 
(11) A költségvetés fejezet és címrendjét a 10. sz. melléklet tartalmazza. 
(12) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező és 
önként vállalt feladatainak megoszlását a 11. sz. melléklet tartalmazza. 
(13) A 2013. évi költségvetés általános tartaléka 2.058 e Ft. 
(14) Az előző év pénzmaradvány összege 47.548 e Ft. (Kötelezettségvállalással terhelt pénz-
maradvány 17.303 eFt, szabad pénzmaradvány 30.245 eFt) A pénzmaradvány felosztásáról 
valamint elszámolásáról a 2012. évre vonatkozó zárszámadási rendelet elfogadásával egyide-
jűleg rendeletet alkot a Közgyűlés. A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a szabad 
pénzmaradvány terhére (15.000 eFt értékhatárig) Heves Megye Területfejlesztési kiadványa 
kapcsán a kiadáshoz kapcsolódó feladatok vonatkozásában (pl: nyomdai munka, terjesztés) – 
a folyamatok gyorsítása érdekében - a szükséges közbeszerzési eljárás kiírásáról gondoskod-
jon. 
(15) A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál beruházási és felújítási kiadás nem került 
tervezésre. 

 
A költségvetés végrehajtásának szabályai 

4. § 
(1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásá-
ért a főjegyző a felelős. 
(2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését – rendeletmódosítással – közgyűlési dön-
téssel megváltoztathatja. 
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(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén - az első negyedév 
kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet. 
(4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint 
pályázaton nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet. 
 

5. § 
 

(1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségve-
tés végrehajtása során: 
- dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő 

időtartamú és felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről; 
- rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 1 millió Ft összegha-

tárig; 
- átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között gazdasági 

eseményenként 3.000 eFt összeghatárig; 
- rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás előirányzata fölött, melynek összege 

3 millió Ft. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pá-
lyázaton, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támo-
gatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az 
összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell 
rögzíteni. 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 68.§ 
(4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési kia-
dásokon, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási előirányzatokon túl a 
közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési előirányzatokon felül érkező források 
felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás 
összegéig dönthet a forrásfelhasználásról. A működési kiadásokon túli egyedi dön-
téseiről az Elnöki jelentés keretein belül minden Közgyűlésen tájékoztatja a Köz-
gyűlés tagjait. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés 
végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé. 
 

6. § 
 

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.  132.§-a alapján: 
- az illetményalap 2013. évben 38650 Ft. 

(2) A köztisztviselői cafeteria - juttatás 2013. évi mértéke az illetményalap ötszöröse, azaz 
193.250 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti. 

(3) A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2013. évi teljesítmény értékelé-
sének alapját képező kiemelt szervezeti célokat jelen rendelet 12. sz. melléklete tartalmaz-
za. 

(4) Az egyéni, köztisztviselői teljesítménykövetelményeket a (3) bekezdés szerinti hivatali 
célok figyelembevételével a Főjegyző határozza meg. 

 
7. § 

 (1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2013. évre 
vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal ré-
szére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig 
gondoskodjon. 
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(2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati 
Hivatal 2013. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóvá-
hagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon. 
 
 

Hatályon kívül helyező rendelkezés 
8.§ 

 
Hatályát veszti a 20/2012 (XII.14) Önkormányzati rendelet 8.§ (3) bekezdése azzal, hogy a 
Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2012 (X.29.) HMÖ 
rendelet 46.§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 2014. évi költségvetési rendelet 
elfogadásáig meghatározott keretösszeg a 2014. évi költségvetési évre vonatkozóan 
37.800.000 Ft.  
 

Záró rendelkezések 
9. § 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetési évre 
kell alkalmazni. 
(2) A Közgyűlés az átmeneti gazdálkodásról nem alkotott rendeletet. Jelen rendelet elfogadá-
sáig terjedő időre vonatkozó előirányzatok beépülnek a 2013. évi költségvetés bevételi és kia-
dási előirányzataiba. 
(3) Jelen rendelet kihirdetésével egyidejűleg a kegyeleti gondoskodásról szóló 10/2004. 
(III.26.) HMÖ rendelet rendelkezései újra alkalmazhatóak. 
 
 
  Szabó Róbert          Dr. Barta Viktor 
         Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                Heves Megye Főjegyzője 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak az előterjesztés második részéről, mely a stabilitási törvény szerinti hatá-
rozati javaslat elfogadására irányul.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen és 3 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
10/2013. (II. 8.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Önkormányzat költségvetésében a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei 
Önkormányzatnak a 2013. évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot 
keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
      Határidő: Értelem szerint 
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Szabó Róbert 
 
6. napirend 
Javaslat a 2013. évi igazgatási szünetnek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál 
történő megállapítására 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés 
2012. évre vonatkozóan a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásá-
ban a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünetre vonat-
kozó kormányrendelet szerint a köztisztviselők vonatkozásában ajánlásként meghatározott 
időszak 2013. évre nézve a nyári időszakban július 22-től augusztus 25-ig, a téli időszakban 
december 23-tól 2014. január 5. napjáig tart majd. A hivatkozott jogszabályhelyek alapján a 
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal tekintetében 2013. évben elrendelni javasolt igazgatási 
szünetet az előterjesztés tartalmazza. 
 
Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság az előterjesztést 7 igen szavazattal támogatta. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás a követke-
ző határozatot hozta: 
 
11/2013. (II. 8.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - tekintettel a 30/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet 13-15. §-ában foglalt rendelkezésekre - a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 
tekintetében 2013. évben az igazgatási szünetet az alábbiak szerint határozza meg, rendeli el: 
 
Az igazgatási szünet a nyári időszakban 2013. július 22-től 2013. augusztus 25-ig, a  téli 
időszakban 2013. december 23-tól 2014. január 5. napjáig tart. Az igazgatási szünet alatt 
kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított 
alapszabadságának a háromötödét, de az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége 
évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható. A közgyűlés előírja a főjegyzőnek, 
hogy az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv 
alapján kiadásra kerülő szabadságokat azzal, hogy az igazgatási szünet alatt a szabadság 
tényleges kiadására a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal feladatellátására és a zavartalan 
ügymenet biztosítására tekintettel kerülhet sor. 
 

Felelős: Dr. Barta Viktor  
Heves Megye Főjegyzője 

Határidő: Értelem szerint 
 

Szabó Róbert 
 
7. napirend 
Javaslat középtávú együttműködési megállapodás megkötésére az Eger és Térsége Tu-
risztikai Desztinációs Menedzsment Egyesülettel 
 
Az Eger és Térsége TDM Egyesület részt vett abban az ÉMOP projektben, melynek célja tér-
ségi és helyi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása volt. A pályázati 
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feltételek között szerepelt az érintett megyei önkormányzatok bevonása. Heves Megye Ön-
kormányzata a pályázat benyújtásakor hatályos - önkormányzati törvényben foglalt - idegen-
forgalmi feladatainak szem előtt tartásával partnerként kapcsolódott a projekthez. A TDM 
pályázaton szerződést kötött térségi TDM szervezetek regisztrációjának feltétele egy egységes 
dokumentáció kitöltése, melynek kötelezően csatolandó melléklete kell, hogy legyen a me-
gyei önkormányzatok és a térségi TDM szervezet közötti középtávú együttműködési megálla-
podás. A megállapodás kötelező tartalmi eleme a tagdíjrendszer bemutatása, ezen belül az 
önkormányzatok éves hozzájárulása a térségi TDM szervezet költségvetéséhez az előterjesz-
téshez mellékelt tervezet szerinti tartalommal. 
 
Az előterjesztés Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági, valamint Megyei Fejlesztési és Nemzetkö-
zi Ügyek Bizottsági támogatottságát tartalmazza. Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság az 
előterjesztést 7 igen szavazattal támogatta. 
 
Szabó Gyula 
Elmondta, hogy az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság ülésén felvetődött egy probléma, ami-
re a jelen lévő hivatali vezetők nem tudtak pontos választ adni. Az ülést követően azonban, 
mire hazaért, a választ Zelei Dániel úr e-mailben megküldte. Megköszönte a gyors reagálást.  
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
12/2013. (II. 8.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a Középtávú együttműködési megállapodás előterjesztés szerinti 
tartalmával egyetért és felhatalmazza elnökét annak aláírására. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Határidő:  Értelem szerint 
 

Szabó Róbert 
 
8. napirend 
Javaslat sportszervezetek részére történő természetbeni támogatás nyújtására 
 
A Heves Megyei Önkormányzat a sportról szóló törvény rendelkezései alapján az SZMSZ-
ében rögzítetten kötelező feladatként lát el bizonyos sportfeladatokat. Az önkormányzat a 
sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló önkormányzati rendelete alapján a költség-
vetésben biztosított fedezet mértékére tekintettel pénzbeli hozzájárulás mellett, lehetőségeihez 
mérten természetbeni támogatással is támogatja a sportfeladatok ellátását. Javasolta a közgyű-
lésnek, hogy tárgyalja meg és fogadja el az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot, mely 
szerint az önkormányzat természetbeni támogatásként az előterjesztéshez mellékelt támogatá-
si szerződés alapján - a vagyonrendeletében foglalt szabályokra is figyelemmel - a Dobó tér 
6/A. épület III. emeletének irodahelyiségeit határozott időtartamra a határozati javaslatban 
megjelölt sportszervezetek használatába adja akként, hogy a szokásos piaci értéket alapul ve-
vő hasznosításból eredő díj megfizetési kötelezettséget - a sportrendelet alapján biztosított 
természetbeni támogatás nyújtására tekintettel - nem érvényesíti a támogatott sportszervezet-
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tel szemben. A támogatási időszak alatt az irodahelyiség használattal együtt járó közüzemi és 
épületüzemeltetési költségek használt alapterülettel arányos összegét kell csupán a támogatott 
sportszervezeteknek az önkormányzat részére megfizetnie. 
 
Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 
nem szavazott) a következő határozatot hozta: 
 
13/2013. (II. 8.) közgyűlési határozat 
1./ A Heves Megyei Közgyűlés – a vagyonrendelet szerinti hasznosításra vonatkozó rendelke-
zésekre figyelemmel - a sportrendeletben biztosított természetbeni támogatást nyújt a 
- Heves Megyei Természetbarát Szövetség, 
- Heves Megyei Kézilabda Szövetség, 
- Heves Megyei Diáksport Tanács, 
- Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatósága  
részére akként, hogy a Dobó tér 6/A. épület III. emeletének irodahelyiségeit határozott, 5 évet 
meg nem haladó időtartamra a támogatott sportszervezetek használatába adja - a sportról szó-
ló 2004. évi I. törvény 55. §-ában rögzített feladatellátásra tekintettel - úgy, hogy a hasznosí-
tásból eredő díj megfizetési kötelezettséget nem érvényesíti a támogatott sportszervezetekkel 
szemben. A támogatott sportszervezetek a támogatási időszak alatt az irodahelyiség használat-
tal együtt járó közüzemi és épületüzemeltetési költségek használt alapterülettel arányos ösz-
szegét kötelesek megfizetni. 
 
2./ Az 1./ pontban foglaltak alapján a Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy 
az előterjesztéshez mellékelt támogatási szerződésben meghatározott feltételekről (irodahelyi-
ség kijelölése, 5 évet meg nem haladó határozott időtartam meghatározása, stb.) döntsön és a 
támogatási szerződést a támogatott sportszervezetekkel megkösse.  
 

Felelős:  Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Határidő:  Azonnal 
 

Szabó Róbert 
 
9. napirend 
Javaslat a Europe Direct Információs Pont 2013-2017. évi működtetésére vonatkozó 
szerződés megkötésére 
 
A Heves Megyei Önkormányzat Európai Bizottsággal kötött négyéves keretszerződése egy 
információs pont működtetésére az elmúlt év december 31-én lejárt. Az Európai Bizottság 
Magyarországi Képviselete útján újabb nyílt pályázatot tett közzé abból a célból, hogy kivá-
lassza azon szervezeteket, amelyeket támogatásban részesít a Europe Direct központok 2013-
2017. között történő befogadásáért és működtetéséért. A Europe Direct Hálózat az Európai 
Unió egyik olyan fő eszköze, mellyel helyi és regionális szinten tájékoztatást nyújt az európai 
polgároknak az Európai Unióról és különösen az uniós polgárok jogairól, valamint az EU 
prioritásairól. Kérte a közgyűlést, hogy a Europe Direct Iroda 2013-2017. évi működtetésére 
vonatkozó partnerségi keretmegállapodás és a 2013. évi egyedi megállapodás megkötésének 
előterjesztés szerinti javaslatát támogassa. 
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Az előterjesztés Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági, valamint Megyei Fejlesztési és Nemzetkö-
zi Ügyek Bizottsági támogatottságát tartalmazza. Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság az 
előterjesztést 7 igen szavazattal támogatta. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett a következő hatá-
rozatot hozta: 
 
14/2013. (II. 8.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Európai Bizottság Ma-
gyarországi Képviseletével a Europe Direct Információs Pont 2013-2017. évi működtetéséről 
szóló partnerségi keretmegállapodást és a 2013. évi egyedi megállapodást meg kívánja kötni. 
 
A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal képvise-
letében Dr. Barta Viktor főjegyzőt arra, hogy a fenti Megállapodás megkötéséhez valamennyi 
szükséges intézkedést megtegye és a Megállapodást aláírásával ellássa. 
 
       Felelős:  Barta Viktor 
         Heves Megye Főjegyzője 
       Határidő: Értelem szerint 
 
Szabó Róbert 
 
10. napirend 
Beszámoló a Europe Direct Információs Pont 2012. évi tevékenységéről 
 
A Heves Megyei Europe Direct Iroda jelentős szerepet játszott Heves megye lakossága Euró-
pai Unióval kapcsolatos tájékoztatásában az elmúlt évek során. A 2009-2012. időszakra vo-
natkozóan létrejött támogatási keretszerződés alapján az iroda feladatait, közönségszolgálati 
tevékenységét a kialakult gyakorlat alapján az Európai Bizottság Magyarországi Képviseleté-
nek koordinálásában látta el. A beszámoló a Heves Megyei Europe Direct Iroda 2012. évi 
tevékenységéről szóló összefoglalót és annak bizottsági támogatottságát tartalmazza.  
 
Szabó Gyula 
Az elmúlt évi tevékenység gazdag és tartalmas, viszont nem talált utalást arról a beszámoló-
ban, hogy 2012-ben a béke Nobel-díjat ez Európai Unió kapta. Azért fontos ez, mert az EU 
nemcsak azért jött létre, hogy egyfajta gazdasági kiegyenlítést hajtson végre, hanem fontos 
számára bizonyos alapvető érdekek megőrzése. Fontos lenne tudatosítani az emberekkel, 
hogy ez a díj az övék is. Akkor van lehetőség együttműködésre, gazdasági fellendülésre, ha a 
szellemi és anyagi forrásokat a békés építkezésre lehet fordítani. Történt ennek a megismerte-
tésére, népszerűsítésére valamilyen lépés? 
 
Miszné Mestellér Zsuzsanna 
Egyetértett Szabó Gyula úrral. A díjátadásról szóló hír megjelent a hevesmegye.hu webolda-
lon. Sajnálatosan nem volt olyan lehetősége az EIP-nek, ahol ezt a nagyközönséggel meg le-
hetett volna ismertetni, viszont erre a jövőben minden rendezvényen sor kerül.  
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Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
15/2013. (II. 8.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Heves Megyei 
Europe Direct Információs Pont 2012. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

       Határidő: Értelem szerint 
 
Szabó Róbert 
 
11. napirend 
Tájékoztató az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár- és 
belvízvédelmi helyzetéről 
 
A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 
elkészítette a tevékenységéről szóló tájékoztatót. A napirend tárgyalásánál köszöntötte Laki 
József urat, az igazgatóság műszaki igazgatóhelyettesét. 
 
Laki József 
Tájékoztatott arról, hogy a kiküldött anyag nem lehet teljes körű, mert Heves megyét illetően 
még a szolnoki és a budapesti VizIg is illetékes. A Heves megyét érintő ár- és belvízvédelmi 
problémákat az igazgatóság kiemelten kezeli, a védelmi bizottsági üléseken is részt vesznek. 
Hangsúlyozta, hogy az őszi felülvizsgálatok után látható, hogy a fenntartottság színvonala 
közelít a 70-es évekhez, ami jónak mondható. Köszönhető ez az évek óta folyó közfoglalkoz-
tatási programnak is. A három igazgatóságnak van egy kidolgozott projektje, az ún. Zagyva-
Tarna árvízvédelmi rendszer fejlesztése, mely Észak-Magyarország legkomolyabb nagyság-
rendű fejlesztési projektje. Kérte a jelenlévőket és az elnök urat, támogassák a projektet.  
 
Szabó Róbert 
A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az ab-
ban foglaltakat tudomásul vette. Megköszönte a tájékoztató összeállítását és ismertetését. 
 
Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Szabó Róbert 
 
12. napirend 
Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 
Az SZMSZ 6. § (3) bekezdése szerint az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
a közgyűlés felé tájékoztatást kell adni.  
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Kérte a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága tájékoztatójának tudomásulvé-
telét. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága tájé-
koztatóját tudomásul vette. 
 
Tájékoztatta a közgyűlést, hogy az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság saját hatáskörben el-
járva a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást eredményesen lefolytatta, melynek teljesítéséről szóló 
tájékoztató a közgyűlés tagjai részére kiosztásra került. 
 
Kérte az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tájékoztatójának tudomásulvételét.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tájékoztatóját tudo-
másul vette. 
 
Szabó Róbert 
 
VI. Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §) 
 
VII. Kérdések (SZMSZ 40. §) 
 
VIII. Bejelentések (SZMSZ 41. §) 
 
Több kérdés, észrevétel nem volt. A közgyűlést bezárta. 
 
 

K. m. f.  
 
 

 
Szabó Róbert                Dr. Barta Viktor 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke        Heves Megye Főjegyzője
  


