
 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: 2015. augusztus 28-án, 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, Herman István, Dr. Juhász Attila Simon, 

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

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

Barta Viktor főjegyző, Dr. Kovács Csaba aljegyző, valamint a jelenléti íven fel-

tüntetett meghívottak 

 

Szabó Róbert 

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

Megállapította, hogy a megyei közgyűlés 15 tagja közül 13 képviselő jelen van, az ülés határo-

zatképes. A megyei közgyűlés ülését megnyitotta.  

 

Tájékoztatott arról, hogy a kormány az 1562/2015. (VIII. 12.) számú határozatával jóváhagyta a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi prog-

ramokat, köztük Heves Megye Integrált Területi Programját is.  A kormányhatározat 3. pontjá-

ban foglaltak alapján a közgyűlés által korábban elfogadott dokumentumot és egyes mellékleteit 

2015. augusztus 31. napjáig módosítani szükséges annak érdekében, hogy a pályázati felhívások 

ütemezetten megjelenhessenek. Erre a körülményre tekintettel került sor a közgyűlés soron kívü-

li ülésének összehívására. A napirendhez tartozó előterjesztés e-mail útján kiküldésre került a 

képviselők részére. 

 

Kérte, szavazzanak a napirend elfogadásáról és arról, hogy az előterjesztést a bizottságoknak 

nem kell előzetesen megtárgyalniuk. 

 

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

vetkező határozatot hozta: 

 

206/2015. (VIII. 28.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2015. augusztus 28-i ülés napirendjét a következők szerint elfo-

gadta:  

 

NAPIREND ELŐTT 

 

Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. §) 
 

 

I. Előterjesztés 

 

1. Javaslat Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) c. dokumentum módosítá-

sára 

Előadó:    Szabó Róbert 

                        Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

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

 

III. Kérdések (SZMSZ 62. §) 

 

IV. Bejelentések (SZMSZ 63. §) 

 

Szabó Róbert 

Köszöntötte az ülésen résztvevő Dr. Nyitrai Zsolt urat, a Miniszterelnökséget vezető miniszter 

által a Heves megyei fejlesztések támogatása céljából kinevezett megyei fejlesztési biztost, He-

ves megye 1. számú választókerületének elnökét, országgyűlési képviselőt.  Miniszteri biztos úr 

e minőségében előzetesen kérte, hogy az előterjesztés kapcsán - hivatalos elfoglaltságaira tekin-

tettel még az előterjesztés megtárgyalása előtt - néhány szót szólhasson a közgyűlés napirendjét 

képező tárgyban.  

 

Nyitrai Zsolt 

A Miniszterelnökség nevében köszöntötte a jelenlévőket. Tájékoztatott arról, hogy az elmúlt 

napokban mind az Európai Bizottság, mind a Kormány fontos döntéseket hozott. Az Európai 

Bizottság elfogadta Magyarország 2014-2020-as fejlesztési időszakra vonatkozó vidékfejlesztési 

programját. Ennek fő célja a kis- és közepes birtokok támogatása. A rendelkezésre álló összeg – 

amely 1300 milliárd forint – 80%-át lehet majd e célra felhasználni. A mezőgazdasági, élelmi-

szeripari és erdészeti beruházások 40%-kal részesednek ezekből a forrásokból. A cél egyértel-

műen a vidéki munkahelyek megtartása, illetve új munkahelyek teremtése. Az első pályázatok 

szeptembertől elérhetőek lesznek. Ennek kapcsán elmondta, hogy meghívására Egerbe érkezik 

Kiss Miklós, a program felelőse, a Miniszterelnökség vidékfejlesztésért felelős államtitkára. 

Szeptember 3-án 9 órakor kerül sor az egri városháza dísztermében arra a fórumra, ahol az érin-

tettek első kézből kapják meg az információkat a jóváhagyott vidékfejlesztési programmal kap-

csolatban. A Kormány döntött arról is, hogy 2017. június 30-ig meghirdeti pályázatok formájá-

ban a 2014-2020-as EU-s fejlesztési ciklus teljes támogatási keretösszegét a vállalkozások és az 

önkormányzatok számára. A cél, hogy a vállalkozások és az önkormányzatok gyorsabban jussa-

nak az uniós forrásokhoz. Országosan 12 ezer milliárd forintról van szó, ennek 60%-át gazdaság-

fejlesztésre lehet felhasználni. A Kormány elfogadta a megyék és a megyei jogú városok ITP-it, 

melyek keretében meghatározott keretösszeg áll az érintettek rendelkezésére. Heves megye ese-

tében ez több mint 50 milliárd forintot jelent a TOP keretében. Fontos, hogy komoly társadalmi 

párbeszédet folytatva és átláthatóságot mutatva a lehető legjobb célokat lehessen megvalósítani a 

megyében. Sok sikert kívánt az elkövetkező időszak munkájához. 

 

Szabó Róbert 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

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

tette be napirend előtti hozzászólási szándékát „Migránsok a közfoglalkoztatásban” címmel. 

 

Dudás Róbert 

Utalt a híradásokra, melyekből látható, hogy az országba százezres számban özönlenek a beván-

dorlók, és sajnos a műszaki határzár sem jelent komoly akadályt számukra. Kijelentette, hogy a 

határnál járva és egyeztetve az ottani polgármesterekkel, a médiából leszűrhető konfliktushelyze-

teknél a valóságban sokkal komolyabb a probléma. Utalt arra, hogy két hete a Magyar Polgár-

mesterek Közössége egy nyilatkozatot is kiadott Migránsok a közfoglalkoztatásban címmel. Tá-

jékoztatott arról, hogy az augusztus 1-jétől működő közfoglalkoztatásban úgy tudja aláírni egy 

polgármester ezt a közfoglalkoztatási szerződést, hogy amennyiben a településén regisztrált, 

harmadik országbeli személy is tartózkodik, köteles őt a közfoglalkoztatásban is alkalmazni. 
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Emlékeztetett, Orbán Viktor miniszterelnök úr a nemzeti konzultáció eredményét úgy foglalta 

össze, hogy „a magyarok döntöttek, nem akarnak bevándorlókat”. Idézte, hogy ennek értelmében 

a polgármesterek közösségének tagjai úgy döntöttek, hogy „közmunkásként nem szeretnénk be-

vándorlókat látni településükön, tiltakozunk azon kormányzati diktátum ellen, miszerint a köz-

foglalkoztatás támogatására szóló kérelmet kizárólag úgy lehet benyújtani, ha a polgármester 

vállalja az elismerést kérő a kijelölt tartózkodási helyen élő harmadik országbeli állampolgárnak 

a foglalkoztatását. Támogatjuk azt, hogy a menedéket kérők és a hazánkba érkezők és itt állomá-

sozók ne az államtól várják az ellátásukat, hanem dolgozzanak meg azért. Ezt maximálisan tá-

mogatjuk. Ugyanakkor ez a szabályzás a határsértők számára biztosít munkalehetőséget, miköz-

ben pontosan a magyar munkavállalóktól veszik el a munkába állás lehetőségét.” Felmerül a 

kérdés, hány további ideiglenes további befogadó állomás létesítése szerepel a kormányzati ter-

vek között, ha minden polgármesternek, aki közfoglalkoztatással kíván foglalkozni, azonos tar-

talmú kérelmet kell aláírnia? A közösség választ vár arra, miért a hosszabb időtartamú közfog-

lalkoztatásba kívánja a kormány a migránsokat bevonni, ha ők – az ígéretek szerint – gyorsított 

eljárásban lesznek kiutasítva az országból? Kérte képviselő- és polgármestertársait, valamint 

minden felelősen gondolkodó önkormányzati döntéshozót, hogy csatlakozzon a polgármesterek 

tiltakozásához és közösen igyekezzenek megmenteni saját településeiket.  

 

Szabó Róbert 

 

1. napirend 

Javaslat Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) c. dokumentum módosítá-

sára 

 

Heves Megye Önkormányzata számos egyeztetést követően 2015 májusában fogadta el a „Heves 

Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) 2.0 változatát”, amelyben az egyes 

intézkedések szerinti forrásallokációk az irányító hatóság által előzetesen megadott egyes TOP 

intézkedésekre allokált forrásokhoz igazodtak. Az előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy a 

vonatkozó kormányhatározatban foglaltak alapján az érintett dokumentumban milyen 

módosítások átvezetése szükséges, melynek eredményeképpen az előírásoknak megfelelően a 

megyei ITP egyes fejezetei is módosulnak. 

 

Szűcsné Major Ildikó 

Sajnálatosnak tartotta, hogy nem került sor az előterjesztés bizottsági megbeszélésére, mert 

szerinte a szakmai kérdéseket azokon az üléseken célszerű megbeszélni. Örvendetes, hogy a 

lényegi munka megkezdődhet és a pályázati kiírások is megtörténnek. A 4.1. prioritásnál a 

munkaerőpiacra történő visszatérés elősegítésénél már korábban is jelezte, hogy fontos lenne a 

cégek olyan irányú támogatása, amely elősegíti a nők munkába történő visszatérését olyan 

módon, hogy megjelenne a távmunka lehetősége, illetve családbarát munkahelyek kialakítása 

történne, játszószoba és egyéb lehetőségek megnyitásával és a cégek ilyen erőforrásokra is 

tudnának pályázni. A forrásallokációnál az látható, hogy a forrásoknál az egészségügyre, a 

szociálisra és a városrehabilitációra összesen 2,8 milliárd Ft áll rendelkezésre. Véleménye szerint 

az egészségügyi alapellátás strukturális fejlesztése lenne a legfontosabb a három prioritás közül. 

Jó lenne, hogy amennyiben lehetőség van még rá, ha a források emelésére kerülne sor. Az 

indikátoroknál csupán számok láthatóak, amelyek mögött feltételezése szerint esetlegesen 

projektek vannak, holott nyílt pályáztatás történik majd. Ebből kifolyólag megkérdezte, hogy az 

indikátorvállalások hogyan kerültek kiszámításra, hogyan történik ennek az elosztása? 

Remélhetőleg olyan projektek is eséllyel indulhatnak, amelyek előzetesen esetleg nem 

jelentkeztek be. Értesülései szerint szeptemberben megnyílnak a források, kiírásra kerülnek a 

pályázatok. Ezzel kapcsolatban arról érdeklődött, hogy állnak a munka előkészületei, az irányító 

hatósággal hogyan történik a kapcsolattartás, ki lesz a kapcsolattartó, lesz-e beszámolási 

kötelezettségük, mi lesz a közgyűlés feladata, mennyire lesz rálátása a munkára a képviselőknek, 
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mennyire szólhatnak bele, mennyire lesznek naprakészek a pályázati kiírásokkal kapcsolatban, 

az irányító hatóság felállt-e, készen állnak-e a munkára?   

 

Dudás Róbert 

Utalt a kiküldött anyag 19. oldalán található Heves megye térképre, ahol a települések láthatók 

különböző piktogramokkal megjelölve. Mi alapján történt a megjelölés, illetve mennyire „kőbe 

vésettek” a megjelölések és mit jelentenek? 

 

Szabó Róbert 

Hangsúlyozta, hogy mind a határokat, mind a kiemelt településeket kormányrendelet határozza 

meg. Az önkormányzat mozgástere a kiírásban jelentkezhet majd, pl. a kiírásnál bizonyos száza-

lékban olyan települések is pályázhatnak, akik nem kiemelt turisztikai területen helyezkednek el. 

Az indikátoroknál nincsenek előre deklarált projektek, projektlista van. Az indikátorok számai 

úgy alakultak ki, hogy a kormánynak a teljes TOP-ra kellett Brüsszel irányába országosan indi-

kátorokat vállalnia. Ezek a vállalások kerültek országosan arányosításra a forrásokkal összhang-

ban. Az látható, hogy az indikátorok teljesíthetők. Azért fontos kérdés a teljesíthetőség, mert 

amennyiben az Európai Unió azt látja, hogy 2018-ig a részteljesítések nem történnek meg, for-

rásmegvonás is bekövetkezhet. A pályázók figyelmét éppen ezért mindig fel kell hívni arra, hogy 

az indikátorvállalásokat vegyék komolyan és aszerint adják be a pályázataikat. Amennyiben a 

megyei önkormányzatnak lehetősége lesz rá, a kiírásokban is erősen fókuszál az indikátor teljesí-

tésének a vállalására. Sajnos az egészségügy erőteljesebb kiemelésére nincs lehetőség. Amit te-

het az önkormányzat, az az, hogy igyekszik a megye aktuális problémáira felhívni az irányító 

hatóság figyelmét a kiírásokat illetően. Az önkormányzat érdeke az, hogy minél több pályázat 

érkezzen be egy kiírásra, mert úgy a legnagyobb a lehetőség a szelektálásra és a legjobb lehető-

ségek megvalósulására. Az irányító hatósággal való kapcsolattartás a hivatal dolgozói részéről 

mindennapos, a kollégák emberfeletti munkát végeznek, amiért dicséret illeti őket. Véleménye 

szerint Heves megye jó pozíciót foglal el és jól halad a TOP tervezésében.  

 

Szűcsné Major Ildikó 

Kérdései többségére megkapta a választ. Az irányító hatósággal kapcsolatban arra volt még kí-

váncsi, hogy a közgyűlésnek lesz-e módja és lehetősége a velük való kapcsolattartásra? Lesz 

kijelölve kapcsolattartó személy? Évente hányszor lesz beszámolási kötelezettségük, egyáltalán 

lesz ilyen? A pályázati kiírások véleményezésébe mennyire láthatnak bele a képviselők? Van 

lehetőség arra, hogy a pályázati kiírást megelőzően véleményt formálhassanak a közgyűlés tag-

jai?  

 

Szabó Róbert 

Tájékoztatott, hogy mivel az irányító hatóság a minisztérium munkaszervezete, ezáltal beszámo-

lási kötelezettsége nincs az önkormányzat felé. A kérdés ettől függetlenül jó és meg kell vizsgál-

ni azt a lehetőséget, hogy a közgyűlés szintjén hogyan lehetne elmélyíteni a szakmai együttmű-

ködést. Álláspontja az, hogy amibe lehet, a közgyűlést be kell vonni. Végig kell gondolni, hogy 

ez hogyan történik majd, mert nem szerencsés pl. a heti kétszeri közgyűlés tartása, de az sem, 

hogy a közgyűlés nélkül történjen döntés fontos dolgokról. Kérte, hogy ha a képviselők úgy ér-

zik, hogy nincsenek bizonyos döntésekbe bevonva, azt jelezzék. Véleménye szerint az IH-val 

szakmai együttműködés esetleg elképzelhető. Az eljárási rend kialakítása után lehet majd látni 

pontosan, hogy az egész pályáztatás hogy zajlik, illetve azt is, hogy a közgyűlésnek milyen sze-

repe lesz. Mivel az irányító hatóság az önkormányzatot titoktartásra kötelezi, meg kell vizsgálni, 

hogy ezt mikor terjessze ki a képviselőkre is. Igaz, hogy egy pályázati kiírás tervezete nem tit-

kos, de nem olyan publikus anyag, ami közkézen foroghatna, mert jogtalan előnyhöz juttathatná 

azt, aki a kiírást előbb látja.   
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Dr. Barta Viktor 

Tájékoztatott arról, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium irányító hatóságával egyeztetve a 

közgyűlési határozati javaslat – a kiküldötthöz képest – új ponttal egészülne ki, melyet szöveg-

szerűen felolvasott: „A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 6%-os teljesítménytartalék ter-

vezéséhez szükséges módosításokat tegye meg.” Ez a mondat a 3. pont lenne, a határozati javas-

lat eredeti 3. pontja pedig 4. pontként szerepelne. Indoklásában elmondta, hogy az irányító ható-

ság a közgyűlés napján hívta fel a figyelmét azoknak az érintett megyei önkormányzatnak, ame-

lyeknek augusztus 31-ig kell elfogadniuk a módosított forrás allokációval a megyei ITP-t, a 6%-

os teljesítménytartalékra. Eddig nem került eldöntésre, hogy ezt a forrást az allokációs táblában 

és a 2015. és 2016. évi fejlesztési keretet tartalmazó táblában szerepeltetni kell vagy sem. Éppen 

ezért arra kérte az irányító hatóság a közgyűlést, hogy tegyék lehetővé az elnök részére egy mi-

nimális mozgástér biztosítását, hogy ha szükséges a táblában való szerepeltetés, akkor az ehhez 

szükséges módosításokat megtehesse. Az integrált területi programban az intézkedésenként 

meghatározott forrásokhoz kapcsolódóan forrásarányosan kulcsindikátorok vállalása kötelező. 

Ezt azt jelenti, hogy a megyei önkormányzatoknak az adott megyében biztosítaniuk kell, hogy 

pl. egy adott intézkedés kapcsán felhasznált 100 Ft-hoz meghatározott nagyságban indikátorvál-

lalásokat kell tenni. Amennyiben a vállalt indikátorok nem teljesülnek egy meghatározott ideig, a 

6%-os teljesítménytartalékot az adott megye elveszíti és megkapja egy olyan másik megye, 

amely jobban teljesít. Az integrált területi program is ösztönzőket tartalmaz arra vonatkozóan, 

hogy olyan pályázatok érkezzenek be, amelyek hozzájárulnak a kulcsindikátor teljesítéséhez. Az 

alapvető cél az, hogy minden egyes pályázat legalább az általa igénybe vett forrásnagysággal 

arányos indikátort teljesítse. E pont beiktatásával a közgyűlés mozgásteret adna elnökének abban 

a tekintetben, hogy ha és amennyiben szerepeltetni szükséges a 6%-os teljesítménytartalékot, az 

IH-val való további szakmai egyeztetést követően az elnök saját hatáskörén belül megteheti azt.  

 

Szabó Róbert 

Kérte, szavazzanak az elhangzottakkal kiegészített határozati javaslatról. 

 

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

vetkező határozatot hozta: 

 

207/2015. (VIII. 28.) közgyűlési határozat 

1. A Heves Megyei Közgyűlés a határozat mellékletét képező Heves Megye Integrált Területi 

Programja (2014-2020) c. dokumentumot – a Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-

ram keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. 

(VIII. 12.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltak alapján módosított tartalommal –  elfogad-

ja. 

 

2. A közgyűlés jóváhagyja továbbá a 2015-2016. évekre allokált, a TOP éves fejlesztési kerethez 

kapcsolódó fejlesztési forrásütemezést. 

 

3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 6%-os teljesítménytartalék tervezéséhez szükséges 

módosításokat tegye meg. 

 

4. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről a Nemzetgazdasági Minisztériumot értesítse. 

 

      Felelős: Szabó Róbert 

        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

      Határidő: Értelem szerint 
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Szabó Róbert 

 

III. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §) 

 

IV. Kérdések (SZMSZ 62. §) 

 

V. Bejelentések (SZMSZ 63. §) 

 

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 


