
1 
 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: 2017. november 24-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről 
 
Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme 
  Eger, Kossuth Lajos utca 9. 
 
Jelen voltak:    Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek Zsolt, Faragó Tamás, Dr. Gondos István, He-

gedűs János József, Dr. Juhász Attila Simon, Kómár József, Kovács Béla, Orosz 
Bálint János, Szabó Róbert, Szűcsné Major Ildikó, Tóth Csaba, 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. 
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 tagja közül 13 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A 
megyei közgyűlés ülését megnyitotta.  
 
Az SZMSZ 41. § (1) bekezdése szerinti határidőben három sürgősségi indítvány került benyújtás-
ra. Figyelemmel arra a körülményre, hogy a TOP pályázatok kapcsán az Irányító Hatóság több 
körben, egymástól eltérő és előre nem látható időpontokban küldte meg az összesített döntési ja-
vaslatát, két sürgősségi indítvány ugyanazon címmel szerepel, nevezetesen a „Sürgősségi indít-
vány 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”, továbbá a „Sürgősségi indítvány az IN-
TERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretén belül megvalósítandó 
Kisprojekt Alap Monitoring Albizottságába történő delegálásra” címmel. A sürgősségi indítvá-
nyok a képviselők részére megküldésre kerültek, azok napirendre tűzéséről a közgyűlésnek vita 
nélkül, egyszerű többséggel kell határoznia a napirend elfogadásakor. 
 
Mivel a meghívóban 8. napirendként a TOP pályázatokat érintő két sürgősségi indítvánnyal azo-
nos tárgyú előterjesztés is szerepel, javasolta, hogy a közgyűlés a meghívó szerinti 8. napirendi 
pontot és a TOP pályázatokat érintő sürgősségi indítványokat egymást követően, a meghívóban 
szereplő 1. napirendi pont előtt tárgyalja meg, míg a Monitoring Albizottságba történő delegálásra 
vonatkozó sürgősségi indítványt a meghívóban szereplő tájékoztatók megtartását közvetlenül 
megelőzően, 11. napirendi pontként tárgyalja meg, így ennek megfelelően a meghívó szerinti 1-7. 
napirendi pontok számozása 4-10.-re, míg a meghívó szerinti 9-14. napirendi pontok számozása 
12-17.-re változik.  
 
Kérte, szavazzanak 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 irányuló 
sürgősségi indítványok 2. és 3. napirendi pontként történő napirendre vételéről.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
74/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés döntött a „Sürgősségi indítvány a területi kiválasztási eljárásrendben 
meghirdetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásokra benyújtott egyes tá-
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mogatási kérelmek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött összesített döntési javaslat meg-
tárgyalására” című előterjesztések 2. és 3. napirendi pontként történő napirendre vételéről.  
 
      Felelős: Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: Azonnal 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 
keretén belül megvalósítandó Kisprojekt Alap Monitoring Albizottságába történő delegálásra 
irányuló sürgősségi indítvány 11. napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a 
sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
75/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés döntött a „Sürgősségi indítvány az INTERREG V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program keretén belül megvalósítandó Kisprojekt Alap Monitor-
ing Albizottságába történő delegálásra” című előterjesztés 11. napirendi pontként történő napi-
rendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen meg-
tárgyalniuk. 
 

Felelős: Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
      Határidő: Azonnal 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak a sürgősségi indítványokkal kiegészített napirend elfogadásáról azzal, hogy a 
közgyűlés a meghívó szerinti 8. napirendet a meghívóban szereplő 1. napirendi pont és a TOP 
pályázatokat érintő sürgősségi indítványok előtt tárgyalja meg, ennek megfelelően a meghívó sze-
rinti 1-7. napirendi pontok számozása 4-10.-re, míg a meghívó szerinti 9-14. napirendi pontok 
számozása 12-17.-re változik. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
76/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2017. november 24-i ülés sürgősségi indítványokkal kiegészített 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadta azzal, hogy a közgyűlés a meghívó szerinti 8. napirendet 
a meghívóban szereplő 1. napirendi pont és a TOP pályázatokat érintő sürgősségi indítványok 
előtt tárgyalja meg, ennek megfelelően a meghívó szerinti 1-7. napirendi pontok számozása 4-10.-
re, míg a meghívó szerinti 9-14. napirendi pontok számozása 12-17.-re változik. 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. §) 
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NAPIREND 
 
I. Előterjesztések 
 
1. Javaslat a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program TOP-1.3.1-16 konstrukció támogatási kérelme kapcsán az Irányító Ható-
ság által megküldött döntési javaslat megtárgyalására 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
  HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

 
2. Sürgősségi indítvány 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 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
  HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

3. Sürgősségi indítvány 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 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
  HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

 
4. Elnöki jelentés  

Előterjesztő: Szabó Róbert 
    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 
5. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2017. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Szabó Róbert 
    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 
6. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. 

évi Ellenőrzési Tervére  
Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 
7. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött megállapodás 

felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 
8. Javaslat az EFOP-1.6.3-17 „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések 

támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című pályázati 
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felhívásra benyújtott támogatási kérelem elbírálását követő támogatási szerződés 
megkötésére 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 
9. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának 

2018. évi időbeni ütemezésére 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 
10. Javaslat a megyei területrendezési terv kidolgozásához szükséges források megszerzésére 

Előterjesztő: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
  HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

11. Sürgősségi indítvány az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 
keretén belül megvalósítandó Kisprojekt Alap Monitoring Albizottságába történő delegálásra 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
  HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

 
II. Tájékoztatók 
 
12. Tájékoztató a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár- és 

belvízvédelmi tevékenységéről 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    TUDOMÁSULVÉTEL 
 
13. Tájékoztató az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár- és 

belvízvédelmi tevékenységéről 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
    TUDOMÁSULVÉTEL 
 
14. Tájékoztató a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár- és 

belvízvédelmi tevékenységéről 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    TUDOMÁSULVÉTEL 
 
15. Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről 

Előterjesztő: Szabó Róbert 
    Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
    TUDOMÁSULVÉTEL 

 
16. Tájékoztató az Egri Tankerületi Központ és a Hatvani Tankerületi Központ közreműködés-

ével a tankerületek területén EFOP 4.1.2 és 4.1.3. konstrukciók keretében megvalósítandó  
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projektekről 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
    TUDOMÁSULVÉTEL 
 
17. Tájékoztató a „Heves Megyei Foglakoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésé-

re” című TOP-5.1.1-15-HE1-2016-000001 számú projekt előrehaladásáról 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
    TUDOMÁSULVÉTEL 
 
III. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §) 
 
IV. Kérdések (SZMSZ 62. §) 
 
V. Bejelentések (SZMSZ 63. §) 
 
Szabó Róbert 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
Az SZMSZ 38. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben Érsek Zsolt képviselő úr jelentette 
be napirend előtti hozzászólási szándékát, melynek címe: „Heves Megye Közgyűlése tekintélyé-
nek megőrzése 2!”  
 
Érsek Zsolt 
Emlékeztetett, hogy Hatvan város hivatalos lapjában 2017. november 15-én Sárközy Ferenc tollá-
ból egy Heves Megye Közgyűlésének tekintélyét romboló írás jelent meg: „Már több ízben megír-
tuk, hogy Hatvan 6 milliárd forintot meghaladó értékben adott be pályázatokat és mindössze 22 
millió forintot nyert el, amiről hivatalos értesítés még nem érkezett. Mindezt úgy, hogy négy eset-
ben a megye a hatvani pályázat beadását követően a város szempontjából hátrányosan módosította 
az értékelési szempontrendszert, amely még a hazai gyakorlatban is példa nélküli.” Beszélt arról, 
hogy a 2016. októberi közgyűlésen már szóba hozta a hatvaniak vádaskodását. Akkor a közgyűlés 
elnökétől és a hivatal főjegyzőjétől az a megnyugtató válasz érkezett, hogy alaptalanok a hatvani 
polgármester vádjai. Szavazás is történt arról, hogy a közgyűlés tekintélyének megóvása érdeké-
ben határozatban utasítsák vissza a hazug állításokat. Információi szerint a hatvaniak a vélemé-
nyüket a 2016. év első és a 2017. év második körös értékelési szempontrendszer közötti módosítá-
sokra alapozzák, úgy, mint a fenntartható települési közlekedésfejlesztés, ipari park fejlesztése, 
piacfejlesztés, az egészségügyi alapellátás fejlesztése. Remélhetőleg az elnök úr és a hivatal veze-
tése továbbra is megnyugtatja a megyei képviselőket arról, hogy a hatvaniak állítása tisztességte-
len és hazug, a megyei közgyűlés tekintélyét mindenféleképpen rombolja. Leszögezte, hogy a 
közgyűlés tekintélyét szándékosan lejárató cikket vissza kell utasítani és felszólítani Horváth Ri-
chárd polgármester urat, hogy tartsa tiszteletben a Heves Megyei Közgyűlés munkáját, az appará-
tus szakmai tisztességét. Mivel az adott közgyűlésen újabb TOP-os pályázatokról kell dönteni, 
kérte a megyei közgyűlést, hogy az „Egyebek” napirendi pont alatt hozzanak határozatot a vádas-
kodás visszautasításáról.  
 
Szabó Róbert 
Amennyiben Érsek Zsolt képviselő úr az „Egyebek”-ben kezdeményezi, a közgyűlés kitér az in-
dítványra. 
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Szabó Róbert 
Köszöntötte Czinege László rendőr-dandártábornok urat, Heves megye rendőrfőkapitányát. A 
közgyűlés és a megyei rendőr-főkapitányság között kialakított gyakorlatnak megfelelően a képvi-
selőknek lehetőségük van közvetlenül kérdést intézni főkapitány úrhoz. 
 
Kérdés nem érkezett, megköszönte a főkapitány úr jelenlétét. 
 
Szabó Róbert 
 
1. napirend 
Javaslat a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program TOP-1.3.1-16 konstrukció támogatási kérelme kapcsán az Irányító Ható-
ság által megküldött döntési javaslat megtárgyalására 
 
Mint ahogy annak ismertetésére már a közgyűlés korábbi ülésein is sor került, a 272/2014. Kor-
mányrendelet 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 közgyűlés hatá-
rozatot hozott.” Egyetértés hiányában az Irányító Hatóság egy alkalommal elrendeli a területi sze-
replő által megjelölt támogatási kérelmek újraértékelését. Az Irányító Hatóság 2017. november 7. 
napján egyetértés céljából megküldte az előterjesztésben részletezett TOP konstrukció szerinti 
pályázat döntési javaslatát. 
 
Felhívta a figyelmet a - korábbi közgyűlés ülését megelőzően valamennyi képviselő által már 
megadott - titoktartási nyilatkozatra, amelyet a kormányrendeletnek a támogatási kérelmek értéke-
lésében részt vevők titoktartási kötelezettségére vonatkozó előírásai tettek indokolttá. A közgyűlés 
ülésének minősítésétől függetlenül e kötelezettség terheli valamennyi, az értékelésben részt vevő 
közgyűlési tagot. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
77/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós ala-
pokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 
64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 1.3.1-16. 
számú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” 
című felhívására benyújtott, TOP-1.3.1-16-HE1-2017-00001 azonosító számú projekt kapcsán az 
Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 
      Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Dr. Barta Viktor 
        Heves megye főjegyzője 

Határidő: 2017. december 1. 
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Szabó Róbert 
 
2. napirend 
Sürgősségi indítvány 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 
 
Figyelemmel az 1. napirendnél már ismertetett előzményekre, tájékoztatta a közgyűlést, hogy az 
Irányító Hatóság 2017. november 16. napján egyetértés céljából az 1. napirendi pontként tárgyalt 
előterjesztéshez képest további, a jelen sürgősségi indítványban részletezett TOP konstrukciók 
szerinti pályázatok döntési javaslatait is megküldte. Ismételten felhívta a közgyűlési tagok figyel-
mét a kormányrendeletnek a titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseire. A napirendi 
pont előterjesztőjeként javasolta, hogy a közgyűlés az egyes határozati javaslatokban foglaltaknak 
megfelelően konstrukciónként szavazzon. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt.  
 
Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti I. számú határozati javaslatban foglalt TOP-1.1.1-
2016 számú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című felhívásra benyújtott projektekről. Ezek 
vonatkozásában tájékoztatta a közgyűlést, hogy Kómár József, Faragó Tamás és Dr. Juhász Attila 
Simon képviselő urak nevezett konstrukció kapcsán a részére összeférhetetlenség tárgyában eljut-
tatott nyilatkozatok alapján bejelentették összeférhetetlenségüket, melynek okán nem kívánnak a 
szavazásban részt venni. 
 
Kérte, szavazzanak arról, hogy az I. számú határozati javaslatban foglalt konstrukció vonatkozá-
sában egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, az előterjesztésben részletezett döntési 
javaslattal.  
 
Kómár József, Faragó Tamás és Dr. Juhász Attila Simon képviselő urak a szavazásban nem vesz-
nek részt. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a hatá-
rozatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Kómár József, Faragó Tamás és 
Dr. Juhász Attila Simon képviselők a szavazásban nem vettek részt: 
 
78/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós ala-
pokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 
64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 1.1.1-2016. 
számú "Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" című felhívásra benyújtott TOP-1.1.1-16-HE1-
2017-00001, TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002, TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00003, TOP-1.1.1-16-
HE1-2017-00004, TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00007, TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00008 azonosító 
számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
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Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti II. számú határozati javaslatban foglalt TOP-1.1.3-
2016 számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívásra benyújtott projektekről. Ezek vonatkozá-
sában tájékoztatta a közgyűlést, hogy Csik Balázs képviselő úr nevezett konstrukció kapcsán a 
részére összeférhetetlenség tárgyában eljuttatott nyilatkozata alapján bejelentette összeférhetetlen-
ségét, melynek okán nem kíván a szavazásban részt venni. 
 
Kérte, szavazzanak arról, hogy II. számú határozati javaslatban foglalt konstrukció vonatkozásá-
ban egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, az előterjesztésben részletezett döntési 
javaslattal.  
 
Csik Balázs képviselő úr a szavazásban nem vesz részt.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a hatá-
rozatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Csik Balázs képviselő a szavazás-
ban nem vett részt: 
 
79/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós ala-
pokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 
64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 1.1.3-2016. 
számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00004, 
TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00006, TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00009 azonosító számú projektek kap-
csán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti III. számú határozati javaslatban foglalt TOP-1.2.1-
2016 számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhí-
vásra benyújtott projektekről. Ezek vonatkozásában tájékoztatta a közgyűlést, hogy Csik Balázs 
képviselő úr nevezett konstrukció kapcsán a részére összeférhetetlenség tárgyában eljuttatott nyi-
latkozata alapján bejelentette összeférhetetlenségét, melynek okán nem kíván a szavazásban részt 
venni. 
 
Kérte, szavazzanak arról, hogy III. számú határozati javaslatban foglalt konstrukció vonatkozásá-
ban egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, az előterjesztésben részletezett döntési 
javaslattal.  
 
Csik Balázs képviselő úr a szavazásban nem vesz részt.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a hatá-
rozatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Csik Balázs képviselő a szavazás-
ban nem vett részt: 
 
80/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós ala-
pokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 
64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Tele-
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pülésfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 1.2.1-2016. 
számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívásra 
benyújtott TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00002, TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00004, TOP-1.2.1-16-HE1-
2017-00005, TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010, TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00012 azonosító számú 
projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti IV. számú határozati javaslatban foglalt TOP-1.4.1-
2016 számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő in-
tézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra benyújtott projektekről. Ezek vonat-
kozásában tájékoztatta a közgyűlést, hogy Kovács Béla, Faragó Tamás, Kómár József képviselő 
urak nevezett konstrukció kapcsán a részére összeférhetetlenség tárgyában eljuttatott nyilatkoza-
tok alapján bejelentették összeférhetetlenségüket, melynek okán nem kívánnak a szavazásban 
részt venni. 
 
Kérte, szavazzanak arról, hogy IV. számú határozati javaslatban foglalt konstrukció vonatkozásá-
ban egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, az előterjesztésben részletezett döntési 
javaslattal.  
 
Kovács Béla, Faragó Tamás, Kómár József képviselő urak a szavazásban nem vesznek részt. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a hatá-
rozatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Kovács Béla, Faragó Tamás, Kó-
már József képviselők a szavazásban nem vettek részt: 
 
81/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós ala-
pokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 
64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2016. 
számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmé-
nyek, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-16-HE1-2017-
00001, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00003, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00004, TOP-1.4.1-16-HE1-
2017-00005, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00006, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00009, TOP-1.4.1-16-
HE1-2017-00010, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00011, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00012, TOP-1.4.1-
16-HE1-2017-00013, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00014, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00015, TOP-
1.4.1-16-HE1-2017-00016, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00018, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00020, 
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00022, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-
00023 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal 
egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
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Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti V. számú határozati javaslatban foglalt TOP-2.1.1-
2016 számú „Barnamezős területek rehabilitációja” című felhívásra benyújtott projektről. Ennek 
vonatkozásában tájékoztatta a közgyűlést, hogy Csik Balázs képviselő úr nevezett konstrukció 
kapcsán a részére összeférhetetlenség tárgyában eljuttatott nyilatkozata alapján bejelentette össze-
férhetetlenségét, melynek okán nem kíván a szavazásban részt venni. 
 
Kérte, szavazzanak arról, hogy V. számú határozati javaslatban foglalt konstrukció vonatkozásá-
ban egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, az előterjesztésben részletezett döntési 
javaslattal.  
 
Csik Balázs képviselő úr a szavazásban nem vesz részt.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a hatá-
rozatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Csik Balázs képviselő a szavazás-
ban nem vett részt: 
 
82/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós ala-
pokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 
64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 2.1.1-2016. 
számú „Barnamezős területek rehabilitációja” című felhívásra benyújtott TOP-2.1.1-16-HE1-
2017-00001 azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javas-
lattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti VI. számú határozati javaslatban foglalt TOP-2.1.3-
2016 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívásra benyújtott 
projektekről. 
 
Kérte, szavazzanak arról, hogy VI. számú határozati javaslatban foglalt konstrukció vonatkozásá-
ban egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, az előterjesztésben részletezett döntési 
javaslattal.  
 
A szavazásban valamennyi képviselő részt vesz. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
83/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós ala-
pokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 
64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 2.1.3-2016. 
számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”  című felhívásra benyújtott TOP-
2.1.3-16-HE1-2017-00002, TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00003, TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00004, 
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TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00005, TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00006, TOP-2.1.3-16-HE1-2017-
00008, TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00009  azonosító számú projektek kapcsán  az Irányító Hatóság 
által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti VII. számú határozati javaslatban foglalt TOP-3.1.1-
2016 számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott projektek-
ről. 
 
Kérte, szavazzanak arról, hogy a VII. számú határozati javaslatban foglalt konstrukció vonatkozá-
sában egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, az előterjesztésben részletezett döntési 
javaslattal.  
 
A szavazásban valamennyi képviselő részt vesz. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
84/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós ala-
pokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 
64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 3.1.1-2016. 
számú "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" című felhívásra benyújtott TOP-3.1.1-16-
HE1-2017-00002, TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003, TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00004, TOP-3.1.1-
16-HE1-2017-00005, TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00006 azonosító számú projektek kapcsán az Irá-
nyító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti VIII. számú határozati javaslatban foglalt TOP-3.2.1-
2016 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra benyújtott pro-
jektekről. Ezek vonatkozásában tájékoztatta a közgyűlést, hogy Dr. Juhász Attila Simon képviselő 
úr nevezett konstrukció kapcsán a részére összeférhetetlenség tárgyában eljuttatott nyilatkozata 
alapján bejelentette összeférhetetlenségét, melynek okán nem kíván a szavazásban részt venni. 
 
Kérte, szavazzanak arról, hogy a VIII. számú határozati javaslatban foglalt konstrukció vonatko-
zásában egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, előterjesztésben részletezett döntési 
javaslattal.  
 
Dr. Juhász Attila Simon képviselő úr a szavazásban nem vesz részt. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a hatá-
rozatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Dr. Juhász Attila Simon képviselő 
a szavazásban nem vett részt: 
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85/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós ala-
pokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 
64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 3.2.1-2016. 
számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra benyújtott TOP-
3.2.1-16-HE1-2017-00001, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00003, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00005, 
TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00007, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00008, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-
00011, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00012, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00014, TOP-3.2.1-16-HE1-
2017-00015, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00016, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00017, TOP-3.2.1-16-
HE1-2017-00018, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00021, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00022, TOP-3.2.1-
16-HE1-2017-00024, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00025, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00027, TOP-
3.2.1-16-HE1-2017-00032, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00033, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00038, 
TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00039, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00041 azonosító számú projektek kap-
csán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti IX. számú határozati javaslatban foglalt TOP-4.1.1-
2016 számú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra benyújtott 
projektről. 
 
Kérte, szavazzanak arról, hogy a IX. számú határozati javaslatban foglalt konstrukció vonatkozá-
sában egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, az előterjesztésben részletezett döntési 
javaslattal.  
 
A szavazásban valamennyi képviselő részt vesz. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
86/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós ala-
pokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 
64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 4.1.1-2016. 
számú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra benyújtott TOP-
4.1.1-16-HE1-2017-00001 azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött 
döntési javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
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Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti X. számú határozati javaslatban foglalt TOP-4.2.1-
2016 számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívás-
ra benyújtott projektekről. 
 
Kérte, szavazzanak arról, hogy a X. számú határozati javaslatban foglalt konstrukció vonatkozá-
sában egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, az előterjesztésben részletezett döntési 
javaslattal.  
 
A szavazásban valamennyi képviselő részt vesz. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
87/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós ala-
pokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 
64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 4.2.1-2016. 
számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívásra 
benyújtott TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00002, TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00003, TOP-4.2.1-16-HE1-
2017-00004, TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00005, TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00007, TOP-4.2.1-16-
HE1-2017-00009 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési 
javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti XI. számú határozati javaslatban foglalt TOP-4.3.1-
2016 számú „Leromlott városi területek rehabilitációja” című felhívásra benyújtott projektről. 
Ennek vonatkozásában tájékoztatta a közgyűlést, hogy Dr. Gondos István képviselő úr nevezett 
konstrukció kapcsán a részére összeférhetetlenség tárgyában eljuttatott nyilatkozata alapján beje-
lentette összeférhetetlenségét, melynek okán nem kíván a szavazásban részt venni. 
 
Kérte, szavazzanak arról, hogy a XI. számú határozati javaslatban foglalt konstrukció vonatkozá-
sában egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, előterjesztésben részletezett döntési 
javaslattal.  
 
Dr. Gondos István képviselő úr a szavazásban nem vesz részt. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a hatá-
rozatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Dr. Gondos István képviselő a sza-
vazásban nem vett részt: 
 
88/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós ala-
pokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 
64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 4.3.1-2016. 
számú „Leromlott városi területek rehabilitációja" című felhívásra benyújtott TOP-4.3.1-16-HE1-
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2017-00001 azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javas-
lattal egyetért. 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
 
Szabó Róbert 
 
3. napirend 
Sürgősségi indítvány 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 
 
Figyelemmel az 1. és 2. napirendnél már ismertetett előzményekre, tájékoztatta a közgyűlést, 
hogy az Irányító Hatóság 2017. november 22. napján egyetértés céljából az előzőekben tárgyalt 
előterjesztéshez képest további, a jelen sürgősségi indítványban részletezett TOP konstrukciók 
szerinti pályázatok döntési javaslatait is megküldte. Jelen előterjesztés kapcsán is felhívta a fi-
gyelmet a kormányrendeletnek a titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseire. A napi-
rendi pont előterjesztőjeként javasolta, hogy a közgyűlés az egyes határozati javaslatokban foglal-
taknak megfelelően konstrukciónként szavazzon. 
 
Faragó Tamás 
Megkérdezte, hogy a titoktartás a projekt tartalmára vonatkozik, az összegre és a támogatást 
igénylőre is, vagyis semmiféle, a táblázatban található adatot nem lehet nyilvánosságra hozni? 
 
Szabó Róbert 
A titoktartás mindenre vonatkozik, azonban az irányító hatósági döntésének meghozatala után az 
adatok nyilvánosak lesznek.  
 
Dudás Róbert 
Örvendetes, hogy a sokmilliárdos pályázatokról szóló döntések során a képviselők mindannyian, 
frakciótól és pártállástól függetlenül egyöntetűen támogatják a fejlesztéseket. Legyen szó bármi-
lyen fejlesztésről, sok esetben nem várathatott magára egy-egy felújítás. Jó, hogy végre elindulhat 
a munka, az viszont sajnálatos, hogy három év eltelt és a választások közeledtével bezúdult a sok 
projekt a piacra, így majd elmondható lesz, hogy mennyi mindent tett a közgyűlés vezetése. Meg-
kérte az elnök urat, hogy a projektek megvalósulása kapcsán, amennyiben meghívják valamelyik 
projekt átadóra, értesítse a képviselőket is, hogy igény esetén frakciótól függetlenül ők is részt 
vehessenek ezeken az alkalmakon, hiszen a döntéshozatalnál is minden frakciótag és képviselő 
igennel szavazott. Sokszor szóba került már, hogy milyen aránytalanságok mutathatók ki a TOP-
os pályázatok rendszerében. Beszédes szerinte, hogy van olyan város, amely a sokszorosát kapta, 
mint Heves megye összes 1000 fő alatti kistelepülése. Ez nem azért van, mert a kistelepülések 
nem pályáztak, vagy nem akartak pályázni, hanem abból fakadt, hogy lehetőségük sem volt részt 
venni a kiírás alapján. Remélhetőleg a következő pénzügyi uniós ciklusban sokkal igazságosabb 
rendszer alapján kerül sor a pályáztatásra, amit majd egy másik kormány fog végezni.  
 
Szabó Róbert 
Úgy vélte, másik kormány lesz, az biztos, hogy melyik, az majd kiderül. Sok mindenben egyetér-
tett Dudás képviselő úrral a TOP „aránytalanságait” tekintve. Valóban voltak olyan konstrukciók, 
amikre csak városok pályázhattak. A megyei önkormányzatnak nem volt mozgástere ebben. Az, 
hogy szakmai értelemben véve igazságos vagy nem, nézőpont kérdése. A kistelepülések perspek-
tívájából mondható igazságtalannak, a kisvárosokba is több pénz kellene, esetleg ott is mondható 
igazságtalannak, hiszen azok fejlesztése is fontos. Minden oldalról lehetne érveket felsorakoztatni 
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a megítélés szempontjából. Megköszönte a képviselőknek, hogy a pályázatokat egyhangúlag tá-
mogatják, hangsúlyozta, a lehetőségekhez mérten a legigazságosabb eljárásra törekszenek a fel-
adatban résztvevők a kompetenciákhoz mérten.  
 
Szűcsné Major Ildikó 
Véleménye szerint lett volna mozgástér, de ez már így alakult. Hangsúlyozta, hogy uniós forrásról 
van szó. Egyrészt elszomorító, hogy az elmúlt három évben nem nagyon történtek fejlesztések a 
megyében, tehát a magyar gazdaság nem teljesít kellőképpen. Az önkormányzatok nem rendel-
keznek kellő forrással ahhoz, hogy egyéni beruházásokat hajtsanak végre. A nagy lendület akkor 
következett be, amikor elkezdődött az új ciklus és érkeznek az uniós források. Az elmúlt egy-két 
évben mélypont volt, most fog lendülni. Ez azonban nem a kormány pénze és nem a kormánynak 
köszönhető, hanem az európai uniós tagságnak. Az, hogy ennek milyen ára van, más kérdés. Óva 
intett attól mindenkit, hogy akár kommunikáció tekintetében úgy jelenjen meg, hogy micsoda 
érdemek, mert sajnos ez nem az. Örülni kell az uniós forrásoknak, a lehetőségekhez mérten úgy 
kell felhasználni, hogy pozitív irányba mozdítsa elő Heves megye fejlődését, de a tény az tény. 
 
Szabó Róbert 
Hangsúlyozta, hogy mind a megyei önkormányzatnak és a hivatal dolgozóinak, mind a pályázó 
önkormányzatoknak jelentős munkája fekszik a részvételben, nem szabad lebecsülni. Úgy vélte, 
félreérthető volt a képviselő asszony észrevétele. Az uniós forrás valóban nem a kormány érdeme, 
de tény, hogy rendelkezésre áll. Látni kell, hogy a lehívás nem kis munka, az Európai Unió úgy 
van „kitalálva”, hogy virtuális források állnak rendelkezésre, aki le tudja hívni, az lehívja. Ma-
gyarország a lehívások arányaiban közel 100%-os eredménnyel az élen jár. Nagy eredmény, hogy 
létezik egy olyan struktúra, amit zömében a kormány alakított ki, ennek köszönhetően a források 
lehívhatóvá válnak az országban. Ettől függetlenül valóban igaz, uniós támogatásról van szó.  
 
Szűcsné Major Ildikó 
Nem szeretett volna félreérthetően fogalmazni, ezért helyesbített. Nincs vita arról, hogy az opera-
tív munka megfelelő volt. A forráslehívással kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy utófinanszíro-
zás történik, a lehívás után az ország megfinanszírozza a költségeket, ezután következik az auditá-
lás. Az utóbbi években sajnos egy esetben sem érte el az ország a 100%-ot, tehát a forrás nagy 
része a költségvetést terheli majd, mert az unió esetében az utólagos ellenőrzés során sosem tör-
tént még meg az, hogy 100%-osan megkapja az ország azt a forrást, ami valóban rendelkezésre 
áll.  
 
Érsek Zsolt 
Úgy vélte, a polémia, ami a Jobbik frakció és a közgyűlés elnöke között van, végigkísérte az el-
múlt három évet, ezért a saját frakciója a konstruktív ellenzékiséggel mindenképpen segíti a me-
gye településeit abban, hogy mielőbb megkapják a kívánt összeget. Egyetértett a Jobbikos képvi-
selőkkel abban, hogy a végrehajtási időszak már a következő kormány kompetenciája lesz. Az, 
hogy a Fidesz alakít kormányt, vagy valamelyik ellenzékben lévő párt, az mindegy, a lényeg, 
hogy induljanak el a fejlesztések, mert volt polgármesterként tudja, hogy a pályázat megírásakor a 
települési önkormányzatok jelentős önerőt biztosítanak. Ha nem nyernek, ez kidobott pénz, ha 
nyernek, akkor is éveken keresztül benne áll az önerő és nem tudják végrehajtani a beruházást. A 
a végrehajtás időszaka télre esik, 2018. pedig az országgyűlési választásokkal lesz telt. Azért is 
kérte napirend előtt, hogy figyeljenek oda, ha mind a megyei apparátus, mind a képviselők elvé-
gezték a kormány által rájuk szabott munkát, akkor senki ne kételkedhessen annak tisztességessé-
gében.  
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti I. számú határozati javaslatban foglalt TOP-1.1.3-
2016 számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívásra benyújtott projektekről. Ezek vonatkozá- 
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sában tájékoztatta a közgyűlést, hogy Csik Balázs képviselő úr nevezett konstrukció kapcsán beje-
lentette összeférhetetlenségét, melynek okán nem kíván a szavazásban részt venni. 
 
Kérte, szavazzanak arról, hogy az I. számú határozati javaslatban foglalt konstrukció vonatkozá-
sában egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, előterjesztésben részletezett döntési 
javaslattal. 
 
Csik Balázs képviselő úr a szavazásban nem vesz részt. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a hatá-
rozatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Csik Balázs képviselő a szavazás-
ban nem vett részt: 
 
89/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós ala-
pokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 
64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 1.1.3-2016. 
számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00001, 
TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00002, TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00003, TOP-1.1.3-16-HE1-2017-
00007, TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00008 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság 
által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti II. számú határozati javaslatban foglalt TOP-1.2.1-
2016 számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhí-
vásra benyújtott projektekről. Ezek vonatkozásában tájékoztatta a közgyűlést, hogy Csik Balázs 
képviselő úr nevezett konstrukció kapcsán bejelentette összeférhetetlenségét, melynek okán nem 
kíván a szavazásban részt venni. 
 
Kérte, szavazzanak arról, hogy az II. számú határozati javaslatban foglalt konstrukció vonatkozá-
sában egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, előterjesztésben részletezett döntési 
javaslattal. 
 
Csik Balázs képviselő úr a szavazásban nem vesz részt. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a hatá-
rozatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Csik Balázs képviselő a szavazás-
ban nem vett részt: 
 
90/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós ala-
pokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 
64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 1.2.1-2016. 
számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívásra 
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benyújtott TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00003, TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00007 azonosító számú 
projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti III. számú határozati javaslatban foglalt TOP-1.4.1-
2016 számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő in-
tézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra benyújtott projektről. Ennek vonat-
kozásában tájékoztatta a közgyűlést, hogy Kovács Béla, Faragó Tamás, Kómár József képviselő 
urak nevezett konstrukció kapcsán bejelentették összeférhetetlenségüket, melynek okán nem kí-
vánnak a szavazásban részt venni. 
 
Kérte, szavazzanak arról, hogy a III. számú határozati javaslatban foglalt konstrukció vonatkozá-
sában egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, előterjesztésben részletezett döntési 
javaslattal.  
 
Kovács Béla, Faragó Tamás, Kómár József képviselő urak a szavazásban nem vesznek részt. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a hatá-
rozatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Kovács Béla, Faragó Tamás, Kó-
már József képviselő urak a szavazásban nem vettek részt: 
 
91/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós ala-
pokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 
64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2016. 
számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmé-
nyek, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-16-HE1-2017-
000019 azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal 
egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti IV. számú határozati javaslatban foglalt TOP-2.1.2-
2016 számú „Zöld város kialakítása” című felhívásra benyújtott projektről. Ennek vonatkozásában 
tájékoztatta a közgyűlést, hogy Csik Balázs képviselő úr nevezett konstrukció kapcsán bejelentette 
összeférhetetlenségét, melynek okán nem kíván a szavazásban részt venni. 
 
Kérte, szavazzanak arról, hogy az IV. számú határozati javaslatban foglalt konstrukció vonatkozá-
sában egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, előterjesztésben részletezett döntési 
javaslattal. 
 
Csik Balázs képviselő úr a szavazásban nem vesz részt. 
 



18 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a hatá-
rozatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Csik Balázs képviselő a szavazás-
ban nem vett részt: 
 
92/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós ala-
pokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 
64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 2.1.2-2016. 
számú „Zöld város kialakítása” című felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00002 azono-
sító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti V. számú határozati javaslatban foglalt TOP-2.1.3-
2016 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívásra benyújtott 
projektről. 
 
Kérte, szavazzanak arról, hogy az V. számú határozati javaslatban foglalt konstrukció vonatkozá-
sában egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, az előterjesztésben részletezett döntési 
javaslattal.  
 
A szavazásban valamennyi képviselő részt vesz. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
93/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós ala-
pokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 
64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 2.1.3-2016. 
számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívásra benyújtott TOP-
2.1.3-16-HE1-2017-00010 azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött 
döntési javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti VI. számú határozati javaslatban foglalt TOP-3.1.1-
2016 számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott projektek-
ről. 
 
Kérte, szavazzanak arról, hogy a VI. számú határozati javaslatban foglalt konstrukció vonatkozá-
sában egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, az előterjesztésben részletezett döntési 
javaslattal.  
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A szavazásban valamennyi képviselő részt vesz. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
94/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós ala-
pokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 
64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 3.1.1-2016. 
számú "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" című felhívásra benyújtott TOP-3.1.1-16-
HE1-2017-00008, TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00009 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító 
Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti VII. számú határozati javaslatban foglalt TOP-3.2.1-
2016 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra benyújtott pro-
jektekről. Ezek vonatkozásában tájékoztatta a közgyűlést, hogy Dr. Juhász Attila Simon képviselő 
úr nevezett konstrukció kapcsán bejelentette összeférhetetlenségét, melynek okán nem kíván a 
szavazásban részt venni. 
 
Kérte, szavazzanak arról, hogy az VII. számú határozati javaslatban foglalt konstrukció vonatko-
zásában egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, előterjesztésben részletezett döntési 
javaslattal. 
 
Dr. Juhász Attila Simon képviselő úr a szavazásban nem vesz részt. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a hatá-
rozatot elfogadta azzal, hogy az összeférhetetlenséggel érintett Dr. Juhász Attila Simon képviselő 
a szavazásban nem vett részt: 
 
95/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós ala-
pokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 
64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 3.2.1-2016. 
számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra benyújtott TOP-
3.2.1-16-HE1-2017-00002, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00004, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00006, 
TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00019, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00020, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-
00023, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00030 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság 
által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
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Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak az előterjesztés szerinti VIII. számú határozati javaslatban foglalt TOP-4.2.1-
2016 számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívás-
ra benyújtott projektről.  
 
Kérte, szavazzanak arról, hogy a VIII. számú határozati javaslatban foglalt konstrukció vonatko-
zásában egyetértenek-e az Irányító Hatóság által megküldött, az előterjesztésben részletezett dön-
tési javaslattal.  
 
A szavazásban valamennyi képviselő részt vesz. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
96/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós ala-
pokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 
64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 4.2.1-2016. 
számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívásra 
benyújtott TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00001 azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság 
által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
 
Szabó Róbert 
 
4. napirend 
Elnöki jelentés 
 
Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően tájékoztatja a közgyűlést a fontosabb 
elnöki intézkedéseiről, továbbá a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy, a közgyűlés az elnöki jelentésben foglalt beszámoló elfogadásáról, a leg-
utóbbi elnöki jelentésben részletezetteket követően végzett fontosabb elnöki feladatokról szóló 
tájékoztató tudomásul vétele mellett 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
97/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót 
elfogadja.  
 

Felelős: Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

Határidő: Azonnal 
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Szabó Róbert 
 
5. napirend 
Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2017. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
 
A beszámoló részletesen, elkülönítetten tartalmazza az önkormányzat, valamint a hivatal kiadási 
és bevételi előirányzatait a 3. és 4. melléklet szerint. A 2017. év I-III. negyedéves gazdálkodást a 
kiegyensúlyozottság, valamint a takarékosság jellemezte. Az előterjesztés bizottsági támogatott-
ságát tartalmazza. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
98/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Heves Megyei Ön-
kormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 

Felelős:  Szabó Róbert  
   Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

Határidő:  2017. november 24.  
 
Jelen határozat mellékleteit a jegyzőkönyv Melléklete tartalmazza. 
 
Szabó Róbert 
 
6. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. 
évi Ellenőrzési Tervére  
 
Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
99/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Heves Megyei Ön-
kormányzat és Hivatala 2018. évre vonatkozó ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

 A belső ellenőrzési tevékenység célja a rendelkezésre álló erőforrások hatékony és takarékos fel-
használásának, a belső tartalékok feltárásának, a gazdálkodási és ügyviteli fegyelem betartásának, 
valamint a költségvetési bevételek és kiadások összhangjának elősegítése. 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Kormányrendelet 15.§-a értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működ-
tetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, 
emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani. 
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Az önkormányzati költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést elláthatja az irányító szerv által 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében foglal-
koztatott belső ellenőr. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési főösszegét figyelembe véve, 
valamint egyéb költségtakarékossági szempontokat szem előtt tartva a Heves Megyei Önkor-
mányzat külső szakértővel kötött szerződést a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozóan. 

A 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv megalapozásaként a következő feladatok kerültek 
végrehajtásra:  

 
1. Általános felmérés 

Az általános felmérés részeként a Heves Megyei Önkormányzat és Hivatala külső és belső 
kontroll környezetének vizsgálatára került sor. Ennek keretében a belső ellenőrzés össze-
gyűjtötte és elemezte a szervezet működési környezetében és folyamataiban történt válto-
zásokra vonatkozóan rendelkezésre álló információkat. Ezek a változások a szervezet fo-
lyamataiban rejlő kockázatok azonosítása szempontjából kiemelten fontosak, ezért a belső 
ellenőrzésnek arra kell törekednie, hogy minél több információt gyűjtsön össze a költség-
vetési szervről.  

 
2.  A folyamatok és folyamatgazdák azonosítása 

A belső ellenőrzés a szervezet működési folyamatainak ellenőrzésére koncentrál. Különö-
sen fontos a tervezés során figyelembe venni a működési folyamatokat, azonosítani a fo-
lyamatgazdákat, vagyis azokat a személyeket a szervezeten belül, akik elsődlegesen fele-
lősek az adott folyamat végrehajtásáért, működtetéséért. A kialakított nyomvonalak segí-
tenek a folyamatok azonosításában, megértésében. A folyamatgazdák azonosítása megtör-
tént.  

 
3. A belső ellenőrzési fókusz kialakítása 

A belső ellenőrzési fókusz a főjegyző azon nézetét, elképzeléseit jelenti, hogy a belső el-
lenőrzésnek elsősorban mely területekre kell irányítania erőforrásait. A belső ellenőrzési 
fókusz – a vezetőkkel együtt, munkaértekezleteken, munkamegbeszéléseken történő – ki-
alakítása a tervezés előkészítési folyamatának egyik legfontosabb lépése. A belső ellenőr-
zési fókusz a belső ellenőrzést segíti a magas kockázatúnak tekintett folyamatok rangsoro-
lásában. A belső ellenőrzési fókusz kialakításához felmértem a szervezet célkitűzéseit, va-
lamint az azok megvalósítása szempontjából kritikus tényezőket. A vezetői elvárások - az-
az, hogy a mely kérdéskörök, feladatok tekintetében számítanak a vezetők a belső ellenőr-
zés bizonyosságot adó, illetve tanácsadó tevékenységére - feltérképezésre kerültek. Ezeket 
az elvárásokat az éves ellenőrzési terv elkészítése során a belső ellenőrzést végző figye-
lembe vette. A belső ellenőrzési fókusz úgy került kialakításra, hogy azok mentén a koc-
kázat elemezhető legyen. 

 
4. Kockázatelemzés 

A kockázatelemzési folyamat célja, hogy azonosítsa, elemezze és dokumentálja a szerve-
zet folyamataiban és főbb szervezeti egységeinél létező kockázatokat. A kockázatelemzés 
az első lépés ahhoz, hogy az éves ellenőrzési tevékenységet a vezetőkkel egyetértésben 
meghatározott belső ellenőrzési fókusszal összehangolják.  

Első lépésként a folyamatokban rejlő kockázatok kerültek azonosításra, melyhez a folya-
matgazdák bevonása megtörtént. A folyamatokhoz kapcsolódó kockázati tényezők beazo-
nosításra és súlyozásra kerültek. A folyamatokhoz hozzá kellett rendelni azt a leginkább 
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jellemző, objektíven értékelhető kockázati tényezőt, melyet a bekövetkezés valószínűsége 
és a célokra gyakorolt hatása alapján kellett értékelni. Ezt követően egy besorolást kellett 
adni a kockázatosságnak megfelelően. 

A kockázatelemzés végeredménye megmutatja, hogy elsődlegesen hová és mire irányuljon 
az ellenőrzési erőforrások elosztása az ellenőrzés tervezési szakaszában.  

 
Éves ellenőrzési terv 

Az éves ellenőrzési terv a tárgyévet megelőzően, egy évre kerül kidolgozásra. A terv kidolgo-
zására a fentebb leírt eljárásrendben elvégzett kockázatelemzés alapján került sor. A 2018. év-
re vonatkozó ellenőrzési terv a következő ellenőrzéseket tartalmazza: 

1. Kiküldetési szabályzat megfelelősége, kiemelten a külföldi kiküldetések elszámolására 
vonatkozóan. 
Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a kiküldetések szabályozása, az eljárásrend 
gyakorlati alkalmazása megfelelően történik-e a Heves Megyei Önkormányzatnál, vala-
mint a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál. Az ellenőrzés kiterjed a kiküldetési ren-
delvények alaki és tartalmi megfelelőségének vizsgálatára, az elszámolás mellékletei meg-
felelőségének vizsgálatára. Szúrópróbaszerű dokumentum alapú rendszerellenőrzés 
2017.01.01-2017.12.31. időszak vonatkozásában. 
 

2. 2016/2017. évi megelőlegezési támogatások elszámolásának vizsgálata 
Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a 2016/2017. évi megelőlegezési támogatás 
nyilvántartása, az elszámolást megalapozó dokumentumok, könyvelési analitikák rendel-
kezésre állnak-e a Heves Megyei Önkormányzatnál, valamint a Heves Megyei Önkor-
mányzati Hivatalnál. Az ellenőrzés kiterjed a könyvelési alapdokumentumok megfelelősé-
gének vizsgálatára, az elszámolás analitikus alátámasztásnak vizsgálatára. Tételes doku-
mentum alapú pénzügyi ellenőrzés 2016.01.01-2017.12.31. időszak vonatkozásában. 
 

3. A vagyonváltozás nyilvántartása, számviteli rendszerben történő rögzítés helyességének 
vizsgálata 
Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a 2017. évben értékesített vagyonelemek 
számviteli rendszerben történő rögzítése helyesen történt-e. Az ellenőrzés kiterjed az érté-
kesített vagyonelemek alapdokumentumainak vizsgálatára. Tételes dokumentum alapú 
szabályszerűségi ellenőrzés 2017.01.01-2017.12.31. időszak vonatkozásában. 
 

A tervezett ellenőrzésen felül a belső ellenőrzés a következő feladatokat is ellátja: 

- Kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési tervek készítése.  
- Módszertani útmutató figyelembevételével éves ellenőrzési jelentés összeállítása. 
-  A vezetői döntéshozatalhoz szükséges tanácsadói feladatok ellátása, véleményezés, aján-

lások megfogalmazása.  
- A belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, nemzetközi és hazai államház-

tartási belső ellenőrzési standardok, módszertani útmutatók változásainak folyamatos fi-
gyelemmel kísérése. 

Soron kívüli ellenőrzésre a költségvetési szerv vezetője javaslatára, illetve a belső ellenőr kezde-
ményezésekor kerülhet sor. 
A 2018. évi Ellenőrzési Terv a felsorolt követelmények figyelembevételével került összeállításra, 
melyet az 1. és 2. számú mellékletek mutatnak be részletesen. 
 
 Felelős:  Dr. Barta Viktor  
   Heves megye főjegyzője 
 Határidő:  Értelem szerint  
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1.sz. melléklet a 99/2017. (XI.24.) közgyűlési határozathoz 

 
Heves Megyei Önkormányzat és Hivatala 

2018. évi Éves Ellenőrzési Terve 
Sorsz. Ellenőrzött szerv 

megnevezése
Ellenőrzés tárgya és célja Ellenőrizendő 

időszak
Ellenőrzési 

napok száma
Ellenőrzés típusa és 

módszere
Ellenőrzés 
ütemezése 

1. Heves Megyei 
Önkormányzat, 
Heves Megyei 
Önkormányzati 

Hivatal 

Kiküldetési szabályzat megfelelősége, kiemelten a 
külföldi kiküldetések elszámolására vonatkozóan Cél: 
Annak megállapítása, hogy a kiküldetések szabályozá-
sa, az eljárásrend gyakorlati alkalmazása megfelelően 
történik-e. 
Ellenőrzés tárgya: A kiküldetési rendelvények alaki 
és tartalmi megfelelőségének vizsgálata, az elszámolás 
mellékletei megfelelőségének vizsgálata

2017.01.01-
2017.12.31. 

8 Típusa: Rendszerel-
lenőrzés 

 
Módszere: 

Szúrópróbaszerű Do-
kumentumon alapuló 

2018.május 

2. Heves Megyei 
Önkormányzat, 
Heves Megyei 
Önkormányzati 

Hivatal 

2016/2017. évi megelőlegezési támogatások elszámo-
lásának vizsgálata 
Cél: Annak megállapítása, hogy a 2016/2017. évi 
megelőlegezési támogatás nyilvántartása, az elszámo-
lást megalapozó dokumentumok, könyvelési analitikák 
rendelkezésre állnak-e. 
Ellenőrzés tárgya: A könyvelési alapdokumentumok 
megfelelőségének vizsgálata, az elszámolás analitikus 
alátámasztásnak vizsgálta

2016.01.01-
2017.12.31. 

5 Típusa:
Pénzügyi ellenőrzés 

 
Módszere: 

Tételes vizsgálat 

2018. július 

3. Heves Megyei 
Önkormányzat, 
Heves Megyei 
Önkormányzati 

Hivatal 

A vagyonváltozás nyilvántartása, számviteli rendszer-
ben történő rögzítés helyességének vizsgálata 
Cél: A 2017. évben értékesített vagyonelemek számvi-
teli rendszerben történő rögzítés helyességének vizsgá-
lata 
Ellenőrzés tárgy: Az értékesített vagyonelemek alap-
dokumentumainak vizsgálata. 

2017.01.01-
2017.12.31. 

4 Típusa:
Szabályszerűségi el-

lenőrzés 
 

Módszere: 
Tételes dokumentum-

alapú ellenőrzés

2018. szept-
ember 

4. Egyéb feladatok Kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési tervek készíté-
se. Módszertani útmutató figyelembevételével éves 
ellenőrzési jelentés összeállítása. A vezetői döntésho-
zatalhoz szükséges tanácsadói feladatok ellátása, véle-
ményezés, ajánlások megfogalmazása. A belső ellen-
őrzési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, nemzet-

 5   
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közi és hazai államháztartási belső ellenőrzési standar-
dok, módszertani útmutatók változásainak folyamatos 
figyelemmel kísérése. 

5. Kötelező ellenőrzé-
si tartalék

Soron kívüli, a terv összeállításakor még nem ismert 
ellenőrzési feladatok ellátására.

 5   

 
 
 
 

 
 
 

 
2.sz. melléklet a 99/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozathoz 

 
Heves Megyei Önkormányzat és Hivatala 

2018. évi Éves Ellenőrzési Terve 
Szabályszerűségi ellenőrzés 

 
 

Sorsz. Ellenőrzött szerv 
megnevezése

Ellenőrzés tárgya és célja Ellenőrizendő 
időszak

Ellenőrzési 
napok száma

Ellenőrzés típusa és 
módszere

Ellenőrzés 
ütemezése 

1. Heves Megyei 
Önkormányzat, 
Heves Megyei 
Önkormányzati 

Hivatal 

A vagyonváltozás nyilvántartása, számviteli rendszer-
ben történő rögzítés helyességének vizsgálata 
Cél: A 2017. évben értékesített vagyonelemek számvi-
teli rendszerben történő rögzítés helyességének vizsgá-
lata 
Ellenőrzés tárgy: Az értékesített vagyonelemek alap-
dokumentumainak vizsgálata. 

2017.01.01-
2017.12.31. 

4 Típusa:
Szabályszerűségi el-

lenőrzés 
 

Módszere: 
Tételes dokumentum-

alapú ellenőrzés

2018. szept-
ember 

 
 



 

 
 
 
Szabó Róbert 
 
7. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött megállapodás 
felülvizsgálatára 
 
A Heves Megyei Önkormányzat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 2012. május 30. napján 
együttműködési megállapodást írt alá, melyet a törvény értelmében minden évben felül kell vizs-
gálni. A megállapodás módosítását jogszabály változása, a teljesítésigazolásra jogosultak körének 
pontosítása, valamint a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladatellátásához rendel-
kezésre bocsátott eszközökben bekövetkezett változás tette szükségessé. Az előterjesztés bizottsági 
támogatottságát tartalmazza. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
100/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) 
bekezdése alapján – mely szerint a megállapodást minden év január 31. napjáig, általános választás 
esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni – a Heves Megyei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást felülvizsgálta, mely felülvizs-
gálat eredményeként a korábban rögzített együttműködési megállapodást változatlan feltételekkel 
hatályban tartja azzal, hogy annak értelemszerű, az időközbeni jogszabályi változásokat tartalmazó 
módosításainak átvezetéséről - jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - a Közgyűlés Elnöke 
gondoskodjon. 
A közgyűlés felhívja elnökét és Heves megye főjegyzőjét, hogy a területi nemzetiségi, valamint a 
megyei önkormányzat közötti együttműködést kísérjék figyelemmel, és a további együttműködés 
keretében a jövőre nézve szükség esetén tegyenek javaslatot a megállapodás módosítására. 
 
     Felelős:   Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
        Dr. Barta Viktor 
        Heves megye főjegyzője 

Határidő: Értelem szerint, figyelemmel az Együtt-
működési megállapodás Nek. tv.-ben 
rögzített felülvizsgálatának határidejére 
is 
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A 100/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat melléklete 
 

Együttműködési megállapodás 
 
(Az Egerben, 2012. május 30. napján létre jött megállapodás szövegében, a Heves Megyei Ön-
kormányzat Közgyűlése 100/2017. (XI.24.) számú határozatával és a Heves Megyei Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat Közgyűlése 38/2017.(XI.28.) számú határozatával felülvizsgált szövegrész 
dőlt betűvel szedett.) 
 
Amely létrejött egyrészről 
Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves 
Megyei Közgyűlés Elnöke, adószáma: 15728946-2-10, statisztikai jelzőszáma: 15728946-8411-
321-10), mint Megyei Önkormányzat, a továbbiakban Megyei Önkormányzat 
 
Másrészről 
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (3300 Eger, Dobó tér 6/A., képviseli: Danyi 
Sándor, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, adószáma: 15762348-2-10), 
mint Nemzetiségi Önkormányzat, a továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat 
 
között alulírott helyen és időpontban a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. 
§-a alapján az alábbi feltételekkel: 
 

I. Általános rendelkezések 
 
1./ A Megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési lehetőségeket, 
amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését. A Megállapo-
dás főbb területei: 

- A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei. 
- A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése, beszámolás, gazdálkodás. 
- A Megyei Önkormányzat képviselete a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein. 

2./ A Megállapodás tartalmának meghatározásánál a következő jogszabályok kerültek figyelembe 
vételre 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nek. törvény), 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Ávr.), 
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet. 

 
II. A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei 
 
1./ A Megyei Önkormányzat a Nek. Törvény 80. § (1) bekezdés a) pontja alapján biztosítja a Nem-
zetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai 
eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktú-
rájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselését (villamos energia költség, fűtés, 
területarányos vízdíj, területarányos őrzés-védelmi költségek, vezetékes telefonköltség, internet 
használat költsége. 
 
A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat feladatellátásához térítésmentesen biztosítja 
az Eger Dobó tér 6/A. szám alatt található ingatlanában a III. emeleti 17,85 m2 alapterületű 1. szá-
mú, a 11,7  m2 alapterületű 2. számú és a 11,8 m2 alapterületű 3. számú irodahelyiségeket, valamint 
a hozzá tartozó 9,6 m2 alapterületű közlekedőt. 
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2./ A Megyei Önkormányzat a Nek. törvény 80. § (1) bekezdés c) pontja alapján közreműködik a 
Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítése során, így különösen meghívók, előter-
jesztések, testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, mely feladatokat a Megyei Ön-
kormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztálya lát el. 
3./ A Megyei Önkormányzat ellátja a Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával 
kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat, így különösen a költségvetés előkészítése, 
könyvvezetés, beszámoló készítése, banki ügyintézés, törzskönyvi nyilvántartás ellátása, mely fel-
adatokat a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya lát el.  
4./ Az előző 1./ – 3./ pontokban megjelölt feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a Megyei 
Önkormányzat viseli. 
 
III. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése, beszámolás, gazdálkodás 
 
A./ Költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje: 
1./ Heves Megye Főjegyzője a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya útján előkészíti a 
költségvetési határozat tervezetét, amelyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke terjeszt a Nemzeti-
ségi Önkormányzat testülete elé. 
2./ A Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya egyeztetést folytat a Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnökével, ennek keretében haladéktalanul rendelkezésre bocsátja a Nemzetiségi Önkor-
mányzat költségvetésének megtervezéséhez szükséges adatokat. A Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. 23. § (2)-(3) bekezdéseiben és az Ávr. 24. § (1) 
bekezdésében előírtakat kell alkalmazni.  
3./ A költségvetési határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke február 15-éig, ha a 
központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a 
központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a 
Nemzetiségi Önkormányzat testületének. 
  
 A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről úgy szolgáltat in-
formációt a Megyei Önkormányzati Hivatalnak, hogy az a Nemzetiségi Önkormányzat  költségve-
tésével kapcsolatos adatszolgáltatási-, tájékoztatási kötelezettségének a jogszabály által előírt határ-
időben eleget tudjon tenni. 
A Nemzetiségi Önkormányzat testülete által jóváhagyott éves költségvetéséről az államháztartás 
pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni. Ennek végrehajtása ér-
dekében a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a Nemzetiségi Önkormányzat jóvá-
hagyott elemi költségvetéséről adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervé-
nek. 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az elfogadást követő 
adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 
Osztályának vezetője a felelős.  
A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan döntési jogo-
sultsággal nem rendelkezik. 
A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében meghatározott bevételi és 
kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, továbbá egymás kötelezettségvállalásaiért 
és tartozásaiért nem felelős. 
4./ A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatai kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat költségveté-
si határozata alapján módosíthatók. 
 
Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti előirányzatai felett többletbevételt ér el, bevé-
tel kiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, abban az esetben 
módosítania kell költségvetési határozatát, melyről a Nemzetiségi Önkormányzat testülete dönthet. 
Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott 
előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat - Megyei Önkormányzati Hivatal 
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Pénzügyi Osztálya által előkészített - módosításáról a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének előter-
jesztése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat testülete dönt.  
A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az 
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a 
költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi nemzetiségi önkormányzatot 
érintő módon – meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, 
törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a 
költségvetési határozat módosítását. 
A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi előterjesztésének elő-
készítéséért Heves Megye Főjegyzője felelős. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatairól és az 
abban bekövetkezett változásairól a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya naprakész 
nyilvántartást vezet. 
 
B./ Beszámolási kötelezettség: 
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának első félévi 
helyzetéről szeptember 15-ig, míg a harmadik negyedéves helyzetéről november 30-ig tájékoztatja a 
Képviselő-testületet, melynek előkészítése a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának 
a feladata. A tájékoztató tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak 
időarányos alakulását - amennyiben betervezésre került - a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) 
összegének alakulását, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását. 
A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költ-
ségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek 
megfelelően zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el 
kell számolni. 
A - Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya által előkészített - zárszámadási határozat-
tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a kép-
viselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 
ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási határozat-tervezettel együtt a képvise-
lő-testület részére (rendelkezésre állása esetén) tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstárnak az Áht. 
68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámoló-
jával kapcsolatosan elkészített jelentését.   
A Nemzetiségi Önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását – a költségvetéshez 
hasonlóan – határozatban köteles elfogadni. 
A féléves és éves költségvetési beszámolót a központilag előírt nyomtatványon és tartalommal a 
megadott határidőig a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya nyújtja be a Magyar Ál-
lamkincstár területileg illetékes szervéhez. 
 
C./ Költségvetési gazdálkodás szabályai, kötelezettségvállalás: 
1./ A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Megyei Önkor-
mányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya, amely a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási sza-
bályok betartása mellett végzi feladatait. 
A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési hatáskörök és ellenőr-
zési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesítés rendjének a meghatározását a 
Megyei Önkormányzati Hivatal pénzgazdálkodási rendjéről szóló belső szabályzat (továbbiakban: 
Szabályzat) tartalmazza.  
 
2./ A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére – figye-
lemmel a Nemzetiségi Önkormányzat 24/2014. (XI.24.) számú határozatával elfogadott szervezeti 
és működési szabályzatában foglaltakra is - kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az 
általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. A 
felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.  
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A Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel 
csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. A 
pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a 
tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti 
a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 
A Nemzetiségi Önkormányzat esetében nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az 
olyan kifizetés teljesítéséhez, amely 

a) értéke a kétszázezer százezer forintot nem éri el, 
b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik. 

Az a)-b) pontokban rögzített kifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utal-
ványozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályokat alkalmazni kell. Az előzetes írásbeli kötele-
zettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét a Megyei Önkormányzat Szabályzata rögzíti, ami 
kiterjed a Nemzetiségi Önkormányzatra is. 
A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról a Megyei Önkormányza-
ti Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik. 
 
3./ Ellenjegyzés: 
A Nemzetiségi Önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére a Megyei 
Önkormányzati Hivatal hatályos szabályzata szerint a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére felha-
talmazott személy jogosult. 
A felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződ-
nie arról, hogy  

- a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan 
befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, 

- a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és 
- a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésében előírtaknak, a pénzügyi 
ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót és – amennyiben nem a Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke a kötelezettségvállaló - a Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. 
A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumá-
nak és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy alá-
írásával kell igazolni.  
 
4./ Teljesítésigazolás: 
A teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke, illetve a Közgyűlés 8/2017. (II.9.) sz. határozata alapján kizárólag a közfoglalkoztatás vonat-
kozásában az elnökhelyettes jogosult. 
A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jo-
gosult személy aláírásával kell igazolni. 
Nem kell teljesítésigazolást végezni az Áht. 36. § (1) bekezdése szerint minősülő más fizetési köte-
lezettség esetén, amely jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bíró-
sági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításá-
nak módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson ala-
puló fizetési kötelezettség. 
 
5./ Érvényesítés: 
Érvényesítésre a Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 
Osztályának dolgozója írásban jogosult.  
Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezés-
sel ellátott aláírását.  
Az érvényesítőnek a Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági eseményeinek vonatkozásában ellen-
őriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., 
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az államháztartási számviteli kormányrendelet és az Ávr. előírásait, továbbá a Megyei Önkormány-
zat belső szabályzataiban foglaltakat megtartották-e. 
 
6./ Utalványozás: 
Utalványozásra a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzeti-
ségi Önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása min-
den esetben csak írásban történhet.  
Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más 
esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 
Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben. 
 
D./ Összeférhetetlenségi követelmények: 
A Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyan-
azon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazda-
sági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a 
teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utal-
ványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevé-
kenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.  
A Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a kötelezettségvállalásra, a pénzügyi ellen-
jegyzésre, a teljesítés igazolására, az érvényesítésre, az utalványozásra jogosult személyekről és 
aláírás-mintájukról a Megyei Önkormányzat Szabályzatában foglaltak szerint naprakész nyilvántar-
tást vezet. 
 
E./ Gazdálkodás: 
1./ A Nemzetiségi Önkormányzat a Megyei Önkormányzat számlavezetőjénél, azaz a Magyar Ál-
lamkincstárnál vezeti pénzforgalmi számláját, melynek pénzforgalmi bankszámla száma: 
10035003-00312497-00000000. A számla feletti rendelkezésre jogosult személyek listáját az Ön-
kormányzat pénzkezelési szabályzatának melléklete tartalmazza. 
A Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlát a Kincstárban nyithat, és csak egy pénzfor-
galmi számlával rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos min-
den pénzforgalmát e számlán köteles lebonyolítani. 
A Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és forrásai terhére 

- fizetési számlájához kapcsolódóan (a központi költségvetésből folyósított hozzájárulások, 
támogatások jogszabályban meghatározott esetben történő elkülönítésére szolgáló alszámla; 
fedezetbiztosításra történő elkülönítésre szolgáló alszámla; rövid lejáratú betétei elkülöníté-
sére szolgáló alszámla; egyéb, meghatározott célú pénzeszközök elkülönítésére szolgáló al-
számla és programonként az európai uniós forrásból finanszírozott programok lebonyolítá-
sára szolgáló alszámla) alcímű számlákat 

- letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát, 
- devizaszámlát vezethet. 

 
2./ A Nemzetiségi Önkormányzat önálló pénztárat működtet. A házipénztárából a készpénzben tör-
ténő kiadások teljesítésére a pénztári nyitvatartás figyelembe vételével kerülhet sor.  
A Nemzetiségi Önkormányzatot megillető – költségvetési törvényben meghatározott – éves támo-
gatás közvetlenül a Nemzetiségi Önkormányzat 10035003-00312497-00000000 számú számlájára 
kerül utalásra.  
 
3./ A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével 
kapcsolatos, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat működésével összefüggő adatszolgáltatási, 
nyilvántartási, adó és járulékbevallással és kezeléssel összefüggő feladatokat a Megyei Önkor-
mányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.   
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A Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről a Megyei Önkormányzati Hivatal 
elkülönített nyilvántartást vezet, melyért a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a 
felelős. 
A Nemzetiségi Önkormányzat vagyona – az abban bekövetkezett növekedés vagy csökkenés – el-
különítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a zárszámadási határozatban kerül 
bemutatásra.  
 
IV. A Megyei Önkormányzat képviselete a 
Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein 
 
1./ Heves Megye Főjegyzője, vagy vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja részt 
vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 
 
V. Egyéb rendelkezések 

 
1./ A Megyei Önkormányzat az általa működtetett weboldalon - www.hevesmegye.hu - a Nemzeti-
ségi Önkormányzat részére – annak testülete által hozott határozatok, beszámolók, és szabályzatok 
közzététele útján - megjelenést biztosít. 
2./ A Megyei Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló törvényben biztosított feladatellátáshoz 
az alábbi eszközöket bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére: 
- 3 darab asztali számítógép (gyári szám: 321759, NRH08070020, 4052701) 
- 2 darab TFT monitor (gyári szám: ETL480200174001B16394J, HA17HMCY903331J) 
- 1 darab lézernyomtató (gyári szám: XWH6200732) 
- 1 darab multifunkciós lézernyomtató (gyári száma: NHA04140) 
- 1 darab Ephonos asztali telefonkészülék  
- 1 darab Cisco kábelmodem (UPC Mo. Kft. tulajdona) 
- 1 darab Linksys VOIP adapter (gyári szám: FLI00L620263) 
- 1 darab 8 portos switch 
- 17 18 db szék, 1 db bőrszék, 1 db forgószék 
- 1 db állófogas 
- 1 db íróasztal, 4 db kisasztal, tárgyalóasztal 
- 1 db ventilátor 
- 3 db faliújság 
- beépített szekrénysor 
- 1 db Sencor SVC 45BK típusú porszívó 
 
3./Jelen Együttműködési Megállapodás aláírásának napján lép hatályba. Jelen Együttműködési 
Megállapodásban a Megyei Önkormányzat a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására 
és a feladatok ellátására vállalt kötelezettségek teljesítéséről a Nek. törvény 80. § (1) bekezdése 
értelmében a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. 
4./ Felek vállalják, hogy a Megállapodást minden év január 31. napjáig felülvizsgálják és szükség 
szerint (figyelembe véve a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, valamint a Megyei Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletét) – 
módosítják.  
5./ Jelen Együttműködési Megállapodás 3 eredeti példányban készül, és a Felek kölcsönös aláírásá-
val lép hatályba. Nemzetiségi Önkormányzat 1, Megyei Önkormányzat 2 eredeti példányt kap. 
6./ Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint 
annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 50. § (1) bekezdése alapján jelen 
Együttműködési megállapodásnak Megyei Önkormányzat részéről tartalmaznia kell a pénzügyi 
ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását. 
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Felek az előzőekben írt Megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal min-
denben megegyezőt képviselőik útján jóváhagyólag aláírják. 
 
Eger, 2017. november                                                      Eger, 2017. november 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
Eger, 2017. november 
 
…………………………………… 
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 
Pénzügyi Osztály 
 
 
Szabó Róbert 
 
8. napirend 
Javaslat az EFOP-1.6.3-17 „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása 
a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című pályázati felhívásra benyújtott 
támogatási kérelem elbírálását követő támogatási szerződés megkötésére 
 
A pályázati felhívásnak megfelelően a projekt egy megyei szintű koordinációs és konzultációs rend-
szer létrehozását célozza annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések megyei 
szinten rendszeressé váljanak és a települések lakosságának esélyteremtését növelve, a szolgáltatá-
sokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést eredményezzék. A pályázat támogatási intenzitása 100 %. 
Kérte a közgyűlést hagyja jóvá a projekt támogatási szerződésének megkötését, egyben hatalmazza 
fel elnökét a pályázat megvalósításához kapcsolódó támogatási szerződés aláírására a közgyűlés 
utólagos tájékoztatása mellett. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
101/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
1. A közgyűlés az EFOP-1.6.3-17 „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támoga-

tása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című felhívás szerinti „Felzárkózás-
politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” projekt támogatási szerződé-
sének megkötését jóváhagyja. A pályázathoz a közgyűlés önrészt nem biztosít. 
 

 

  
Heves Megyei Önkormányzat 

Szabó Róbert 
Heves Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 
  

  
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Danyi Sándor 
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
  



34 
  
2. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a pályázat 

megvalósításához kapcsolódó támogatási szerződést aláírja a közgyűlés utólagos tájékoztatása 
mellett. 

 
       Felelős:  Szabó Róbert 
             Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Dr. Barta Viktor 
         Heves megye főjegyzője 

Határidő: 2017. december 31. 
 
Szabó Róbert 
 
9. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának 
2018. évi időbeni ütemezésére 
 
A vonatkozó önkormányzati rendelet alapján a közgyűlés dönt az általa alapított díjak és címek vo-
natkozásában az indoklással ellátott javaslatoknak a közgyűlés elnöke részére történő megküldési 
határidejéről, azok odaítélésének és átadásának időpontjáról. Az előterjesztés részletesen tartalmaz-
za a kitüntető díjak és címek adományozásának 2018. évi időbeni ütemezésére vonatkozó előter-
jesztési javaslatokat. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
102/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Közgyűlés támogatja a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozá-
sának 2018. évi időbeni ütemezésének előterjesztés szerinti tartalommal történő elfogadását és fel-
hatalmazza Elnökét arra, hogy a kitüntető díjak adományozásával kapcsolatos valamennyi szüksé-
ges intézkedést megtegye. 
 

1. Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díj 
- A javaslatokat 2018. január 15-ig kell a közgyűlés elnökének megküldeni. 
- A díj odaítélésének időpontja: 2018. január 26. 
- A díj átadásának időpontja: 2018. április (a Rendőrség Napja rendezvény kereté-

ben 
 

2. Heves Megyei Klímabarát díj 
- A javaslatokat 2018. január 15-ig kell a közgyűlés elnökének megküldeni. 
- A díj odaítélésének időpontja: 2018. január 26. 
- A díj átadásának időpontja: 2018. április 27.  
 

3. Telekessy István területfejlesztési díj 
- A javaslatokat 2018. március 31-ig kell a közgyűlés elnökének megküldeni. 
- A díj odaítélésének időpontja: 2018. április 27.  
- A díj átadásának időpontja: 2018. június 29. 
 

4. A „Heves Megyéért” kitüntető díj  
- A javaslatokat 2018. május 31-ig kell a közgyűlés elnökének megküldeni. 
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- A díj odaítélésének időpontja: 2018. június 29. 
- A díj átadásának időpontja: 2018. szeptember 28. 
 

5. Dr. Jakab István Emlékgyűrű 
- A javaslatokat 2018. augusztus 31-ig kell a közgyűlés elnökének megküldeni. 
- A díj odaítélésének időpontja: 2018. szeptember 28.   
- A díj átadásának időpontja: 2018. december 14. 
 

6. Heves Megye Nagykövete cím 
- A javaslatokat 2018. október 31-ig kell a közgyűlés elnökének megküldeni. 
- A cím odaítélésének időpontja: 2018. december 14.  
- A cím átadásának időpontja: a 2019. évi Heves Megye Napja rendezvény kereté-

ben. 
   

7. „Az Év Heves Megyei Sportolója” díj 
- A javaslatokat 2018. november 15-ig kell a közgyűlés elnökének megküldeni. 
- A díj odaítélésének időpontja: 2018. december 14. 
- A díj átadásának időpontja: a Heves Megyei Közgyűlés 2019. február havi ülé-

sén  
 

Felelős:   Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő:   Értelemszerűen   
 

Szabó Róbert 
 
10. napirend 
Javaslat a megyei területrendezési terv kidolgozásához szükséges források megszerzésére 
 
A megyei területrendezési tervek elkészítésének és elfogadásának határideje 2018. december 31. A 
munka elvégzéséhez a kormány pénzügyi támogatást nyújt minden megyei önkormányzat részére. 
A Miniszterelnökség által tartott egyeztetésen elhangzott, minden megye legfeljebb 20 millió Ft 
támogatást igényelhet a feladat ellátásához a Miniszterelnökséggel megkötött támogatási szerződés 
alapján. Kérte a közgyűlést, hatalmazza fel elnökét egyrészt a megyei területrendezési terv elkészí-
téséhez szükséges pénzügyi forrással kapcsolatos támogatási kérelem benyújtására és – a támogatá-
si kérelem pozitív elbírálása esetén – a támogatási szerződés megkötésére a közgyűlés utólagos tá-
jékoztatása mellett, másrészt a megyei területrendezési terv elkészítéséhez és elfogadásához szük-
séges – a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt eljárásrendnek megfelelő 
– intézkedések megtételére. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
103/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a megyei területrendezési terv elkészítéséhez szükséges pénz-
ügyi forrással kapcsolatos támogatási kérelem benyújtására és – a támogatási kérelem pozitív elbí-
rálása esetén – a támogatási szerződés megkötésére a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. A 
közgyűlés felhatalmazza elnökét arra, hogy a megyei területrendezési terv elkészítéséhez és elfoga-
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dásához szükséges - a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt eljárásrend-
nek megfelelő - intézkedéseket tegye meg. 
 
      Felelős:  Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: Értelem szerint 
 

Szabó Róbert 
 
11. napirend 
Sürgősségi indítvány az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 
keretén belül megvalósítandó Kisprojekt Alap Monitoring Albizottságába történő delegálásra 
 
Mivel az előterjesztés személyi döntés meghozatalára irányul, a napirendi pont tárgyalása előtt tájé-
koztatta a közgyűlést, hogy az előterjesztéssel érintett személy nem kérte, hogy a közgyűlés az elő-
terjesztés kapcsán zárt ülést tartson. A Monitoring Albizottságba történő delegálásra irányuló sür-
gősségi indítvány alapján javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a személyes érintettségre vo-
natkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni akkor, ha a közgyűlés döntéshozatala saját tagjának 
delegálására irányul, így nem kell külön szavazni abban a tekintetben, hogy a Monitoring Albizott-
ságba történő delegálásról szóló szavazásban a közgyűlés elnöke, mint delegálni javasolt tag részt 
vehet-e.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
104/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az INTERREG V-A Szlovákia- Magyarország 
Együttműködési Program keretén belül megvalósítandó Kisprojekt Alap Monitoring Albizottságába 
történő delegálásra” tárgyú előterjesztést és akként dönt, hogy az INTERREG V-A Szlovákia- Ma-
gyarország Együttműködési Program keretén belül megvalósítandó Kisprojekt Alap Monitoring 
Albizottságába tagnak Szabó Róbertet, a közgyűlés elnökét, póttagnak Domján Róbertet, a Heves 
Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési Osztályának osztályvezetőjét 
delegálja.  
 
A delegálásról a program megvalósításáért felelős Nemzeti Hatóságot haladéktalanul tájékoztatni 
szükséges. 
 

Felelős: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: Értelem szerint 
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Szabó Róbert 
 
12. napirend 
Tájékoztató a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár- és 
belvízvédelmi tevékenységéről 
 
A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság elkészítette 
tájékoztató anyagát a Heves megyében végzett ár- és belvízvédelmi tevékenységéről, melyet a köz-
gyűlési előterjesztés melléklete részletesen tartalmaz. A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nem-
zetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Szabó Róbert 
 
13. napirend 
Tájékoztató az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár- és 
belvízvédelmi tevékenységéről 
 
A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság elkészí-
tette tájékoztató anyagát a Heves megyében végzett ár- és belvízvédelmi tevékenységéről. A tájé-
koztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban foglaltakat 
tudomásul vette. A napirend tárgyalásánál köszöntötte Kovács István műszaki referenst. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Szabó Róbert 
 
14. napirend 
Tájékoztató a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár- és 
belvízvédelmi tevékenységéről 
 
A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság elkészítette 
tájékoztató anyagát a Heves megyében végzett ár- és belvízvédelmi tevékenységéről. A napirend 
tárgyalásánál köszöntötte Fejes Lőrincet, a Kiskörei Szakaszmérnökség vezetőjét. 
 
Fejes Lőrinc 
A tájékoztatót a következőkkel egészítette ki: Február közepén jeges árvíz érkezett a Tisza Heves 
megyét érintő szakaszára. A Tisza-tóba érkezett jégtömeg először a tiszafüredi híd fölött állt meg, 
több km-es torlaszt okozva, fölötte intenzíven emelkedett a vízszint, részleges dugó alakult ki. Ezt 
fölszakítva az árhullám levonult, majd a kiskörei vízlépcső fölött ismét megállt. Ezt a torlaszt a 
készenlétben álló jégtörőhajók szüntették meg. A március eleji kisebb árhullámmal nagy 
mennyiségű uszadék és kommunális hulladék érkezett, amit kárelhárítás keretében távolítottak el. 
Beszélt arról, hogy a Tisza-tó kétoldali töltésén vegyes közlekedési rend van, a horgászok és az 
egyre nagyobb számban érkező kerékpárosok is nagy számban használják. Heves megyében öt, 
Szolnok megyében négy helyen helyeztek el sorompókat, melyeket 2017-ben kamerarendszerrel 
figyelnek a korábbi rongálások miatt. A sorompón a kerékpárosok zavartalanul haladhatnak át, míg 
az autósoknak nincs szabad áthaladás, ezáltal kizárták a települések közötti átmenő forgalmat. A 
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horgászok szintén szabadon felhajthatnak. A kerékpárutat használóktól pozitív visszajelzések 
érkeznek, évről évre jelentősen nő a számuk. 2017-ben a jeges árvíz kivételével más árvízi esemény 
nem történt. A Közép-Tisza-vidéket három árvízszintcsökkentő tározó védi. A létesítmények 
karbantartottak, az ehhez szükséges források rendelkezésre állnak, különböző projekteket hajtottak 
végre, ezek plusz forrást jelentenek. A létesítmények felülvizsgálata mindenhol megtörtént. A 
belvízcsatornákon is jelentős fenntartási munkálatok zajlottak. A települési önkormányzatoknál is 
sor került a belterületi vízrendezési művek és védelmi tervek felülvizsgálatára. A fejlesztések közül 
kiemelte a kikötők, szabad vízi strandok esetében Kisköre, Tiszanána, Sarud településeket, az 
Ökocentrum bővítését és a kerékpárutat, illetve a kiskörei hallépcső fejlesztését.  
 
Szabó Róbert 
A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban fog-
laltakat tudomásul vette.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Szabó Róbert 
 
15. napirend 
Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről 
 
A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Fő-
osztálya elkészítette tájékoztató anyagát Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről. A tájékoztatót a 
Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomá-
sul vette. A napirend tárgyalásánál köszöntötte Fenyves Péter főosztályvezető urat. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Szabó Róbert 
 
16. napirend 
Tájékoztató az Egri Tankerületi Központ és a Hatvani Tankerületi Központ közreműködésé-
vel a tankerületek területén EFOP 4.1.2 és 4.1.3. konstrukciók keretében megvalósítandó pro-
jektekről 
 
A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére az Egri Tankerületi Központ és a Hatvani Tankerületi 
Központ elkészítette tájékoztató anyagát a tankerületek területén EFOP 4.1.2. és 4.1.3. konstrukciók 
keretében megvalósítandó projektekről, melyet a közgyűlési előterjesztés melléklete részletesen 
tartalmaz. A napirend tárgyalásánál köszöntötte Horváth Márta asszonyt, a Hatvani Tankerületi 
Központ, valamint Ballagó Zoltán urat, az Egri Tankerületi Központ igazgatóját. 
 
Dudás Róbert 
Az EFOP keretén belül számos intézmény került felújításra, azonban ahogy azt már Mátraballa pol-
gármestereként jelezte az igazgató asszony részére, több település akkor értesült a projektről, ami-
kor azok már kifutottak, a minisztérium pedig közzé tette a projekt nyerteseit. Remélhetőleg a jövő-
ben is végeznek arra irányuló felmérést, hogy mely települések lennének jogosultak a beruházások-
ra, mert fontos lehetőség lenne részükre. A kérdése az, van-e esély arra, hogy újabb kör induljon a 
projektben? 
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Horváth Márta 
Elmondta, hogy a hatvani központban 41 intézmény fenntartásáról gondoskodnak 55 feladatellátási 
helyen. Ebből 19 helyen lesz a projekt keretén belül felújítás. Kollégáival végigjárták az összes in-
tézményt és prioritási sorrend felállítása után sor került a pályázati kiírásnak megfelelően a beadás-
ra. A pályázati lehetőségeket továbbra is figyelemmel kísérik, amennyiben ismét kiírásra kerülnek 
infrastrukturális fejlesztésre irányuló pályázatok, újabb intézményeknél is sor kerül a beadásra.  
 
Dudás Róbert 
Örült annak, hogy sok helyen megtörtént a fejlesztés, pár kivételtől eltekintve egyet is értett ezek-
kel. A priorizálással kapcsolatban úgy vélte, vannak olyan intézmények, melyeknek a fejlesztési 
lehetősége sokkal inkább megkérdőjelezhető, mint olyan településeké, amelyek kimaradtak. Beszélt 
arról, hogy Mátraballán 1-4. osztályig folyik az általános iskolai oktatás. 2017-ben nem tudtak min-
den gyermeket fogadni, mert olyan sokan hordják a környék településeiről a gyermekeket az iskolá-
ba. Azért is szeretnék, ha sor kerülne az ingatlan fejlesztésére a jövőben, hogy ez a tendencia ne 
álljon meg, inkább emelkedjen.  
 
Horváth Márta 
Hangsúlyozta, hogy Mátraballán minden mátraballai tanulót tud fogadni az általános iskola, sőt 
még több helyi gyermek is tanulhatna az intézményben. Az intézményeknek beiskolázási körzeteik 
vannak, viszont más településekről érkeznének a mátraballai iskolába a gyerekek, egyéb okok miatt. 
A prioritások kialakításánál nagyon sok szempontot figyelembe vettek.  
 
Dudás Róbert 
Leszögezte, nem azt mondta, hogy mátraballai gyermeket nem tudnak fogadni. Hivatalos levélben 
kérte a mátraderecskei iskola igazgatóját, hogy a jövőben fordítsanak kiemelt figyelmet a  mátrabal-
lai iskola felújítására. Az előbbi hozzászólásában arról beszélt, hogy a környék településének a la-
kosai egyre gyakrabban választják a családias jellegű mátraballai iskolát. Nem kapott választ az 
előbb arra, hogy egy hasonló pályázatnál más települések iskolai, óvodai felújítására sor kerülhet-e.  
 
Horváth Márta  
A tankerület lát erre lehetőséget, és mindent megtesz a települések kisiskoláinak működtetése 
érdekében.  
 
Szabó Róbert 
Ahogy az igazgató asszony említette, az iskoláknak majdnem a fele fejlesztésben részesült, viszont 
másik nézőpont szerint több mint a fele nem. Jó hír, hogy a mátraballai intézmény népszerű, bizo-
nyára jól csinál valamit az iskola.  
 
A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban fog-
laltakat tudomásul vette. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szabó Róbert 



40 
  
 
16. napirend 
Tájékoztató a „Heves Megyei Foglakoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” 
című TOP-5.1.1-15-HE1-2016-000001 számú projekt előrehaladásáról 
 
Az előterjesztésben részletesen bemutatásra került a nevezett projekt célja, közvetlen célcsoportja, 
továbbá a projekt várható eredménye. A projektfejlesztési szakasz az előző, június havi közgyűlési 
tájékoztató óta eltelt időszak eredményeit tekintve lezárult. A projektmenedzsment tevékenység 
ellátása folyamatosan biztosított, jelenleg a 6. mérföldkő teljesítése zajlik, azaz a célcsoport képzése 
és foglalkoztatása. A megyei paktum és Eger város helyi paktuma mellett ez évben további négy, a 
megye különböző területein működő helyi paktum jött létre. A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és 
Nemzetközi Ügyek Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és az ab-
ban foglaltakat tudomásul vette. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Szabó Róbert 
 
VI. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §) 
 
VII. Kérdések (SZMSZ 62. §) 
 
VIII. Bejelentések (SZMSZ 63. §) 
 
Érsek Zsolt 
Megkérdezte, sikerült-e összeállítani a napirend előtti hozzászólásával kapcsolatos határozati javas-
latot.  
 
Szabó Róbert 
Felolvasta a határozati javaslat szövegét: „A Heves Megyei Közgyűlés, valamint az értékelési, dön-
téshozatali folyamatban részt vevő testületei a hatályos jogszabályok teljes körű betartásával mű-
ködnek. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatait kizárólag a szakmai tarta-
lom, a pályázati dokumentáció hiánytalansága, a projekt fenntarthatósága, a projekt indokoltságát 
megalapozó adatok hitelessége, valamint Heves megye területfejlesztési szempontrendszeréhez 
illeszkedése alapján értékeli. A Heves Megyei Közgyűlés a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program döntéshozatali mechanizmusát ért vádakat alaptalannak tartja és határozottan visszautasít-
ja.” 
 
Érsek Zsolt 
Kérte, hogy Hatvan kerüljön kiemelésre benne, mert tudomása szerint máshol nem volt ilyen vá-
daskodás. 
 
Szabó Róbert 
Kiegészítés után: „A Heves Megyei Közgyűlés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
döntéshozatali mechanizmusát ért, Hatvan Város Önkormányzata által megfogalmazott vádakat 
alaptalannak tartja és határozottan visszautasítja.” 
 
Kérte, szavazzanak. 
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Megállapította, hogy a közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta: 
 
105/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés, valamint az értékelési, döntéshozatali folyamatban részt vevő testüle-
tei a hatályos jogszabályok teljes körű betartásával működnek. A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program pályázatait kizárólag a szakmai tartalom, a pályázati dokumentáció hiánytalansá-
ga, a projekt fenntarthatósága, a projekt indokoltságát megalapozó adatok hitelessége, valamint He-
ves megye területfejlesztési szempontrendszeréhez illeszkedése alapján értékeli. A Heves Megyei 
Közgyűlés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntéshozatali mechanizmusát ért, 
Hatvan Város Önkormányzata által megfogalmazott vádakat alaptalannak tartja és határozottan 
visszautasítja. 
 
      Felelős:  Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: Azonnal 
 

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 
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HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

AdatokeFt

BEVÉTELEK KIADÁSOK

Megnevezés
Eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat 

III.

Teljesítés Teljeítés %-a Megnevezés
Eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat 

III.

Teljesítés Teljeítés %-a

MŰKÖDÉSI

Működési célú támogatások 

áh. belülről
226800 226836 172404 76,00% Személyi juttatások 185807 190929 136363 71,42%

Megyei önkormányzat működési 

támogatása
226800 226800 172368 76,00% Személyi juttatások Hivatal 131800 135475 97904 72,27%

Domoszló időközi pm.választás 0 36 36 100,00%
Személyi juttatások 

Önkormányzat
54007 55454 38459 69,35%

Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00%
Munkaadókat terhelő 

járulékok
38947 43737 33772 77,22%

MAJ Hivatal 27066 30117 23953 79,53%

Működési bevételek 6500 8150 5629 69,07% MAJ Önkormányzat 11881 13620 9819 72,09%

Hivatal működési bevétele 5000 5000 3043 60,86%

Önkormányzat működési bevétele 1500 3150 2586 82,10% Dologi kiadások 19942 82477 45524 55,20%

Dologi kiadások Hivatal 13536 34210 20860 60,98%

Működési célú átvett 

pénzeszközök áh. kívülről
0 9950 8757 88,01% Dologi kiadások Önkormányzat 6406 48267 24664 51,10%

Európai Uniótól átvett 

pénzeszközök 0
9950 8757 88,01%

Finanszírozási bevételek 248106 276773 237143 377,63%
Ellátottak pénzbeli 

juttatásai
0 0 0 0,00%

Működési jellegű pénzmaradvány 65508 75350 75350 100,00%

Irányító szervi támogatás Hivatalnak 

Önkormányzattól működési célra
167402 177145 137515 77,63%

Egyéb működési célú 

kiadások
69308 7851 3776 48,10%

Tagi kölcsön visszatérülés 15196 15196 15196 100,00% Általános tartalék működési célra 300 3300 0 0,00%

Megelőlegezési támogatáso visszau. 9082 9082 9082 100,00%
Pénzmaradvány tartalék 

működési célra
65508 0 0 0,00%

Civil szerveknek nyújtott 

támogatás
3000 3000 2285 76,17%

Tagdíjak 500 1551 1491 96,13%

0. havi finanszírozás visszav. 0 9072 9072 100,00%

Finanszírozási kiadások 167402 186227 146597 78,72%

Irányító szervi támogatás 

Önkormányzattól Hivatalnak 

működési célra

167402 177145 137515 77,63%

Tagi kölcsön 0 0 0 0,00%

Megelőlegezés visszautalása 0 9082 9082 100,00%

1. melléklet a 98/2017. (XI. 24.)  közgyűlési határozathoz

A 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege



HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI CÉLÚ 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
481406 521709 423933 610,71%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ 

KIADÁSOK 

ÖSSZESEN

481406 520293 375104 72,09%

EGYENLEG 0 1416 48829 538,62% EGYENLEG



HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATFELHALMOZÁSI

Felhalmozási célú 

támogatások áh. belülről
0 0 0 0,00% Beruházások 7500 2540 452 17,80%

Beruházás Hivatalnál 452 452 100,00%

Felhalmozási bevételek 7500 3956 3956 100,00% Beruházás Önkormányzatnál 7500 2088 0 0,00%

Felújítások 0 2832 648 22,88%

Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök Áh. Kívülről
0 0 0 0,00% Felújítások Hivatalnál

Felújítások Önkormányzatnál 2832 648 22,88%

Finanszírozási bevételek 10000 0 0 0,00%
Egyéb felhalmozási célú 

kiadások
10000 0 0 0,00%

Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 10000 0 0
Általános tartalék felhalmozási 

célra

Irányító szervi támogatás Hivatalnak 

Önkormányzattól felhalmozási célra

Pénzmaradvány tartalék 

felhalmozási célra
10000 0 0

Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00%

Irányító szervi támogatás 

Önkormányzattól Hivatalnak 

felhalmozási célra

FELHALMOZÁSI CÉLÚ 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
17500 3956 3956 100,00%

FELHALMOZÁSI 

CÉLÚ KIADÁSOK 

ÖSSZESEN

17500 5372 1100 20,48%

EGYENLEG 0 -1416 2856 79,52% EGYENLEG

ÖSSZES BEVÉTEL 498906 525665 427889 81,40% ÖSSZES KIADÁS 498906 525665 376204 71,57%



Adatok eFt

Megnevezés
Eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat 

III.

Teljesítés Teljesítés %-a Megnevezés
Eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat 

III.

Teljesítés Teljesítés %-a

Működési célú támogatások 

áh. belülről
226800 226800 172368 76,00% Személyi juttatások 54007 55454 38459 69,35%

Megyei önkormányzat működési 

támogatása
226800 226800 172368 76,00%

Működési célú költségvetési 

támogatások és kiegészítő támogatások
0 0 0

Munkaadókat terhelő 

járulékok
11881 13620 9819 72,09%

Megelőlegezés visszautalása 0

Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00% Dologi kiadások 6406 48267 24664 51,10%

Működési bevételek 1500 3150 2586 82,10%
Ellátottak pénzbeli 

juttatásai
0 0 0 0,00%

Dobó tér 6/a. bérleti díjak 1500 3150 550 17,46%

Munkáltatói hitelek, egyéb 0 0 2036 100,00%

Működési célú átvett 

pénzeszközök áh. kívülről
0 0 0 0,00%

Egyéb működési célú 

kiadások
61046 7851 3776 48,10%

Európai Uniótól átvett pénzeszközök 0 Általános tartalék működési célra 300 3300 0 0,00%

Felhalmozási célú 

támogatások áh. belülről
0 0 0 0,00%

Pénzmaradvány tartalék működési 

célra
57246 0 0 0,00%

Civik szerveknek nyújtott 

támogatás
3000 3000 2285 76,17%

Tagdíjak 500 1551 1491 96,13%

0. havi finanszírozás visszau. 0 9072 9072 100,00%

Felhalmozási bevételek 7500 3956 3956 100,00% Beruházások 7500 2088 0 0,00%

Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök Áh. Kívülről
0 0 0 0,00% Felújítások 0 2832 648 22,88%

Finanszírozási bevételek 91524 91505 91505 100,00%
Egyéb felhalmozási célú 

kiadások
10000 0 0 100,00%

Pénzmaradvány 67246 67227 67227 100,00%
Általános tartalék felhalmozási 

célra
0 0 0 100,00%

Tagi köcsön visszatérülés 15196 15196 15196 100,00%
Pénzmaradvány tartalék 

felhalmozási célra
10000 0 0 100,00%

Megelőlegezés visszautalása 9082 9082 9082 100,00%

Finanszírozási kiadások 176484 186227 146596 78,72%

Irányító szervi támogatás 

Önkormányzattól Hivatalnak 
167402 177145 137515 77,63%

Az önkormányzati költségvetés 2017. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként

 2. melléklet a 98/2017. (XI. 24.)  közgyűlési határozathoz

Heves Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK KIADÁSOK



Megelőlegezés visszautalása 9082 9082 9081 99,99%

Megnevezés
Eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat 

III.

Teljesítés Teljesítés %-a Megnevezés
Eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat 

III.

Teljesítés Teljesítés %-a

Működési célú támogatások 

áh. belülről
0 36 36 0,00% Személyi juttatások 131800 135475 97904 72,27%

Közhatalmi bevételek 0 0 0 0,00%
Munkaadókat terhelő 

járulékok
27066 30117 23953 79,53%

Működési bevételek 5000 5000 3043 38,16% Dologi kiadások 13536 34210 20860 60,98%

Működési célú átvett 

pénzeszközök áh. kívülről
0 9950 8757 88,01%

Ellátottak pénzbeli 

juttatásai
0 0 0 0,00%

Európai Uniótól átvett pénzeszközök  

EIP I + II
0 9950 8757 88,01%

Felhalmozási célú 

támogatások áh. belülről
0 0 0 0,00%

Egyéb működési célú 

kiadások
8262 0 0,00%

Általános tartalék

Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány tartalék 8262 0

Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök Áh. Kívülről
0 0 0 0,00% Beruházások 0 452 452 100,00%

Finanszírozási bevételek 175664 185268 145638 177,63% Felújítások 0 0 0 0,00%

Pénzmaradvány 8262 8123 8123 100,00%

Irányító szervi támogatás Hivatalnak 

Önkormnáyzattól
167402 177145 137515 77,63%

Egyéb felhalmozási célú 

kiadások
0 0 0 0,00%

Általános tartalék felhalmozási 

célra
0 0 0

Pénzmaradvány tartalék 

felhalmozási célra

Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00%

71,49%ÖSSZES KIADÁS 180664 200254 143169ÖSSZES BEVÉTEL 180664 200254 157474 57,56%

71,61%

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK KIADÁSOK

ÖSSZES KIADÁS 327324 325411 233034ÖSSZES BEVÉTEL 327324 325411 270415 65,88%



Adatok eFt

Cím Alcím név
Előirányzat 

csoportnév

Kiemelt 

előirányzat 

neve

1

1 1 1 226 800 226 800 172 368 76,00%

226 800 226 800 172 368 76,00%

226 800 226 800 172 368 76,00%

226 800 226 800 172 368 76,00%

1

1 1 1 Működési bevétel/ Irodabérlet, egyéb 1 500 3 150 2 586 82,10%

Felhalmozási bevétel 7 500 3 956 3 956 100,00%

9 000 7 106 6 542 92,06%

9 000 7 106 6 542 92,06%

9 000 7 106 6 542 92,06%

2

1 1 1 57 246 67 227 67 227 100,00%

2 1 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 10 000 0

67 246 67 227 67 227 100,00%

67 246 67 227 67 227 100,00%

3

1 1 1 15 196 15 196 15 196 100,00%

15 196 15 196 15 196 100,00%

15 196 15 196 15 196 100,00%

4

2 1 1 9 082 9 082 9 082 100,00%

9 082 9 082 9 082 100,00%

9 082 9 082 9 082 100,00%

91 524 91 505 91 505 100,00%

327 324 325 411 270 415 83,10%

Eredeti előirányzat

Módosított 

előirányzat 

III.

Cím-

szám
Alcím-szám Jogcím-szám

Elôirány- zati

csoport-szám

Kiemelt

elôirányzati

szám

BEVÉTELEK

BEVÉTELEK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Összesen:

I. FEJEZET ÖSSZESEN

Cím összesen:

Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

Megelőlegezési támogatás

Tagi kölcsön

III. FEJEZET  EGYÉB BEVÉTELEK

Saját bevételek

Összesen:

Cím összesen:

Összesen:

Cím összesen:

Tagi kölcsön visszafizetése

3. melléklet a 98/2017. (XI. 24.)  közgyűlési határozathoz

Teljesítés Teljesítés %

III. FEJEZET ÖSSZESEN

I. FEJEZET   TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Megyei Önkormányzat támogatása

Megyei önkormányzat működési 

támogatása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

V. FEJEZET  FINANASZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Pénzmaradvány

Működési jellegű pénzmaradvány

Összesen:

Cím összesen:

V. FEJEZET ÖSSZESEN

Összesen:

Cím összesen:



Cím Alcím név
Előirányzat 

csoportnév

Kiemelt 

előirányzat 

neve

3

1

1 1 0 36 36 100,00%

0 36 36 100,00%

0 36 36 100,00%

0 36 36 100,00%

1

1

1 1 5 000 5 000 3 044 60,88%

5 000 5 000 3 044 60,88%

5 000 5 000 3 044 60,88%

5 000 5 000 3 044 60,88%

1

1

2 1 0 6 220 6 161 99,05%

0 6 220 6 161 99,05%

0 6 220 6 161 99,05%

1

2

2 1 3 730 2 596 69,60%

0 3 730 2 596 69,60%

0 3 730 2 596 69,60%

0 9 950 8 757 88,01%

1 1 1

1 167 402 167 402 130 227 77,79%

2 9 254 6 798 73,46%

3 489 489 100,00%

167 402 177 145 137 514 77,63%

167 402 177 145 137 514 77,63%

2 1

1 1 8 262 8 123 8 123 100,00%

1 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

8 262 8 123 8 123 100,00%

8 262 8 123 8 123 100,00%

175 664 185 268 145 637 78,61%

180 664 200 254 157 474 78,64%

Cím összesen:

III. FEJEZET ÖSSZESEN

I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Domoszló időközi választás

Egyéb működési célú átvett pe. Áh

belülről

Összesen:

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

III. FEJEZET  EGYÉB BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított 

előirányzat 

III.

Teljesítés Teljesítés %
Cím-

szám
Alcím-szám Jogcím-szám

Elôirány- zati

csoport-szám

Irányító szervi támogatás Hivatalnak 

Önkormányzattól 

Összesen:

Saját bevételek

Önkormányzat működési bevételek

Összesen:

Cím összesen:

Szolgáltatásokból származó bevételek

Működési célra

IV. FEJEZET  ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

Átvett pénzeszközök

Európai Uniótól átvett pénzeszközök

EIP támogatás

Összesen:

Cím összesen:

IV. FEJEZET ÖSSZESEN

Cím összesen:

V. FEJEZET  FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Átvett pénzeszközök

Európai Uniótól átvett pénzeszközök

EIP II. támogatás

Összesen:

Kiemelt

elôirányzati

szám

BEVÉTELEK

III. FEJEZET ÖSSZESEN

KEHOP Klímastrat személyi + járulék

Hungarikum személyi +járulék

Cím összesen:

V. FEJEZET ÖSSZESEN

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Pénzmaradvány

Összesen:

Cím összesen:

Működési jellegű pénzmaradvány



Adatok eFt

Cím Alcím név
Előirányzat 

csoportnév

Kiemelt 

előirányzat 

neve

1 1

1 Működési kiadások

1 1 Személyi jellegű kiadások 54 050 54931 37 936 69,06%

1 2 Munkaadókat terhelő járulék 11 838 12004 8 322 69,33%

1 3 Dologi kiadások

65 888 66 935 46 258 69,11%

65 888 66 935 46 258 69,11%

2 1

1 Működési kiadások

1 Személyi jell. kiadások 0 523 523 100,00%

2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 1 416 1 416 100,00%

1 3 Dologi kiadások 2 000 6 561 3 618 55,14%

2 000 8 500 5 557 65,38%

2 000 8 500 5 557 65,38%

3 1

2 Működési kiadások

1 3 Dologi kiadások 500 2 000 0 0,00%

500 2 000 0 0,00%

500 2 000 0 0,00%

7 1

1 Működési kiadások

1 3 Dologi kiadások 0 10 970 4 502 41,04%

0 10 970 4 502 41,04%

0 10 970 4 502 41,04%

9 1

1 Működési kiadások

1 4 Beruházás 0 0 0 0,00%

5 Felújítás 0 2 832 648 22,88%

0 2 832 648 22,88%

13 1

1 Működési kiadások

0. havi finanszírozás 0 9 072 9 072 100,00%

Munkaadókat terhelő járulék 0 200 82 41,00%

1 3 Dologi kiadások 3 906 8 001 3 388 42,34%

4 Felhalmozási kiadás 7 500 2 000 0 0,00%

11 406 19 273 12 542 65,08%

14 1

1 Működési kiadások

1 3 Dologi kiadások 0 511 120 23,48%

4 Felhalmozási kiadás 0 88 0 0,00%

0 599 120 20,03%

0 599 120 20,03%

15 1

1 Működési kiadások

1 1 Személyi juttatások 0 0 0

2 Munkaadói j. 0 0 0

3 Dologi kiadások 0 17 713 10 525 59,42%

4 Felhalmozási kiadás 0 0 0

0 17 713 10 525 59,42%

0 17 713 10 525 59,42%

16 1

1 Működési kiadások

1 1 Személyi juttatások 0 0 0 0,00%

2 Munkaadói j. 0 0 0 0,00%

3 Dologi kiadások 0 2 511 2 511 100,00%

0 2 511 2 511 100,00%

0 2 511 2 511 100,00%

79 794 131 333 82 663 62,94%

1 1 1 Általános tartalék

1 Általános tartalék működési célra 300 3 300 0 0,00%

4.  melléklet a 98/2017. (XI. 24.)  közgyűlési határozathoz

KIADÁSOK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Cím-

szám
Alcím-szám Jogcím-szám

Elôirány- zati

csoport-szám

Kiemelt

elôirányzati

szám

KIADÁSOK

Eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat 

III.

Teljesítés Teljesítés %

Általános kiadások

Alcím összesen:

Cím összesen:

I.FEJEZET  ÁLTALÁNOS KIADÁSOK

Cím összesen:

Közgyűlés kiadásai

Alcím összesen:

Kabinet

Alcím összesen:

Cím összesen:

Társadalmi aktivitást elősegítő programok

Alcím összesen:

Cím összesen:

Területfejlesztési feladatok - megyei 

tartalék

Alcím összesen:

Cím összesen:

Alcím összesen:

Cím összesen:

Megyei Paktum

Alcím összesen:

KEHOP Klímastratégia

Alcím összesen:

Cím összesen:

Felújítás, beruházás

Alcím összesen:

Hungarikum

I. FEJEZET ÖSSZESEN

III.FEJEZET  EGYÉB  KIADÁSOK



300 3 300 0 0,00%

300 3 300 0 0,00%

2 1 2

1 3 000 3 000 2 285 76,17%

3 000 3 000 2 285 76,17%

3 000 3 000 2 285 76,17%

3 1 2

1 Tagdíjak 500 1 551 1 491 96,13%

500 1 551 1 491 96,13%

500 1 551 1 491 96,13%

4 1 1

1 57 246 0 0,00%

2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 10 000

67 246 0 0 0,00%

67 246 0 0 0,00%

71 046 7 851 3 776 48,10%

1 1 1

1

167 402 167 402 130 227 77,79%

2
0 9 254 6 798 73,46%

3
0 489 489 100,00%

167 402 177 145 137 514 77,63%

167 402 177 145 137 514 77,63%

2 1 1

1

9 082 9 082 9 081 99,99%

9 082 9 082 9 081 99,99%

9 082 9 082 9 081 100,00%

176 484 186 227 146 595 78,72%

327 324 325 411 233 034 71,61%

Cím összesen:

KEHOP Klímastratégia bér és 

járulékai átvezetése

Hungarikum bér és járulékai 

átvezetése

Miniszterelnökség

Megelőlegezési támogatás 

visszautalása

Alcím összesen:

Cím összesen:

IV.FEJEZET  FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

IV. FEJEZET ÖSSZESEN

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Tagdíjak

Alcím összesen:

Alcím összesen:

Cím összesen:

Alcím összesen:

Cím összesen:

Irányító szervi támogatás Önkormányzattól 

Hivatalnak

Irányító szervi támogatás 

Önkormányzattól Hivatalnak 

működési célra

Cím összesen:

III. FEJEZET ÖSSZESEN

Civil szervezeteknek nyújtott 

működési célú támogatás

Pénzmaradvány

Alcím összesen:

Civil szervezetek támogatása

Alcím összesen:

Cím összesen:

Működési jellegű pénzmaradvány



Cím Alcím név
Előirányzat 

csoportnév

Kiemelt 

előirányzat 

neve

5

1 1 1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadások 126 659 119 703 86 042 71,88%

2 Munkaadókat terhelő járulék 25 682 24 231 18 963 78,26%

3 Dologi kiadások 13 536 26 637 17 497 65,69%

2 1 2 Felhalmozási kiadások

4 Beruházási kiadások 178 205 115,17%

Kisértékű t.e. vásárlás

165 877 170 749 122 707 71,86%

165 877 170 749 122 707 71,86%

6

1 2 1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadások 5 141 5 470 4 186 76,53%

2 Munkaadókat terhelő járulék 1 384 2 314 1 980 85,57%

3 Dologi kiadások 5 404 1 494 27,65%

4 Beruházási kiadások 274 270 100,00%

6 525 13 462 7 930 58,91%

6 525 13 462 7 930 58,91%

6

2 2 1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadások 0 1 338 257 19,21%

2 Munkaadókat terhelő járulék 0 373 135 36,19%

3 Dologi kiadások 0 2 019 1 845 91,38%

0 3 730 2 237 59,97%

0 3 730 2 237 59,97%

10

1 1 1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadás 1 072 1072 100,00%

2 Munkaadókat terhelő járulék 0 1 462 1 462 100,00%

0 2 534 2 534 100,00%

0 2 534 2 534 100,00%

10

2 1 1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadás 30 30 100,00%

2 Munkaadókat terhelő járulék 0 6 6 100,00%

0 36 36 100,00%

0 36 36 100,00%

15

1 1 1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadások 7 462 5 917 79,30%

2 Munkaadókat terhelő járulék 1 642 1 319 80,33%

3 Dologi kiadások 150 0 0,00%

0 9 254 7 236 78,19%

0 9 254 7 236 78,19%

16

1 1 1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadások 400 401 100,00%

2 Munkaadókat terhelő járulék 0 89 88 100,00%

0 489 489 100,00%

0 489 489 100,00%

172 402 200 254 143 169 71,49%

4 1 1

1 5 000 0 0 0,00%

2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 3 262 0 0

8 262 0 0 0,00%

8 262 0 0 0,00%

8 262 0 0 0,00%

180 664 200 254 143 169 71,49%

Európai Információs Pont - II.

Alcím összesen:

Cím összesen:

Teljesítés %
Cím-

szám

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

III.FEJEZET  EGYÉB  KIADÁSOK

Pénzmaradvány

Működési jellegű pénzmaradvány

Alcím összesen:

Cím összesen:

Eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat 

III.

TeljesítésAlcím-szám Jogcím-szám
Elôirány- zati

csoport-szám

Kiemelt

elôirányzati

szám

KIADÁSOK

III. FEJEZET ÖSSZESEN

Cím összesen:

Európai Információs Pont

Alcím összesen:

Cím összesen:

I. FEJEZET ÖSSZESEN

I.FEJEZET  ÁLTALÁNOS KIADÁSOK

Hivatal igazgatási tevékenység

Hungarikum

Alcím összesen:

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím összesen:

Klímastratégia

Alcím összesen:

Cím összesen:

Országos Népszavazás

Alcím összesen:

Cím összesen:

Alcím összesen:

Domoszló időközi választás

Alcím összesen:

Cím összesen:



2017. év 2018. év 2019. év 2020. év

Nincs ilyen jellegű kötelezettségvállalás

Összesen:

5. melléklet a 98/2017. (XI. 24.)  közgyűlési határozathoz

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, 

évenkénti bontásban

Adatok eFt

Ssz. Megnevezés
Kötelezettségek évenként

Összesen



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

GCI-C-2013/2017-HU-05 Adatok eFt

Források 2017. 2018. 2018. után Összesen

Saját erő 6525 6525

EU-s forrás 6220 6220

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás, központi költségvetés

Összesen 12745 0 0 12745

Kiadások, költségek 2017. 2018. 2018. után Összesen

Személyi jellegű 6525 6525

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatsok igénybevétele 6220 6220

Adminisztratív költségek

Általános költségek

Összesen 12745 0 0 12745

EU-s projekt neve, azonosítója:

GCI-C-2013/2017-HU-05  II.

Adatok eFt

Források 2017. 2018. 2018. után Összesen

Saját erő

EU-s forrás 3730 3730

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás, központi költségvetés

Összesen 3730 3730

Kiadások, költségek 2017. 2018. 2018. után Összesen

Személyi jellegű 1319 1319

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatsok igénybevétele 2411 2411

Adminisztratív költségek

Általános költségek

Összesen 3730 3730

"

6. melléklet a 98/2017. (XI. 24.)  közgyűlési határozathoz



EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok eFt

Források 2016. 2017 2017.után Összesen

Saját erő 0

EU-s forrás 599 599

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás, központi költségvetés

Összesen 599 0 0 599

Kiadások, költségek 2016. 2017. 2017. után Összesen

Személyi jellegű 0

Beruházások, beszerzések 88 88

Szolgáltatások igénybevétele 511 511

Adminisztratív költségek 0

Általános költségek 0

Összesen 599 0 0 599

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok eFt

Források 2016. 2017. 2017. után Összesen

Saját erő 0

EU-s forrás 26967 26967

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás, központi költségvetés

Összesen 26967 0 0 26967

Kiadások, költségek 2016. 2017. 2017. után Összesen

Személyi jellegű 9254 9254

Beruházások, beszerzések 0 0

Szolgáltatások igénybevétele 17713 17713

Adminisztratív költségek 0

Általános költségek 0

Összesen 26967 0 0 26967

TOP 5.1.1-15-HEI 2016-0001 "Megyei szintű 

foglalkoztatási megállapodások, foglal.-

kgazdaságfejl.együttműködések"

KEHOP 1.2.0-15.2016-00019 "Heves Megyei 

Éghajlatváltozási Platform létrehozása és 

Heves Megye Klímastratégiájának 

kidolgozására"





Adatok eFt

Megnevezés
2017. évi  

előirányzat

2018. évi 

irányszám

2019. évi 

irányszám
Megnevezés

2017.évi  

előirányzat

2018.évi 

irányszám

2019.évi 

irányszám

Működési célú támogatások áh. belülről  226 836  226 800  226 800 Személyi juttatások  190 929  170 000  170 000

Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok  43 737  44 000  44 000

Működési bevételek  8 150  5 000  5 000 Dologi kiadások  82 477  32 000  32 000

Működési célú átvett pénzeszközök áh. 

kívülről
 9 950 Ellátottak pénzbeli juttatásai

Finanszírozási bevételek működési  276 773  195 000  195 000 Egyéb működési célú kiadások  7 851  5 000  5 000

Felhalmozási célú támogatások áh. belülről Finanszírozási kiadások működési  195 299  175 800  175 800

Felhalmozási bevételek  3 956 Beruházások  2 540

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. 

Kívülről
Felújítások  2 832

Finanszírozási bevételek felhalmozási   Egyéb felhalmozási célú kiadások

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:  525 665  426 800  426 800 KIADÁSOK ÖSSZESEN:  525 665  426 800  426 800

"

BEVÉTELEK KIADÁSOK

7.  melléklet a 98/2017. (XI. 24.)  közgyűlési határozathoz

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege





Adatok eFt

Január Február Március Április Május Június I. félév

összesen

I. Bevételek  43 303  19 025  26 525  86 252  19 025  19 025  213 155

1.Működési célú támogatások áh. 

belülről

 18 900  18 900  18 900  18 900  18 900  18 900  113 400

2.Közhatalmi bevételek   0

3. Működési bevételek   125   125   125   125   125   125   750

4.Működési célú átvett 

pénzeszközök áh.kívülről

  0

5.Finanszírozási bevételek  24 278  67 227  91 505

6.Felhalmozási célú támogatások áh. 

Belülről

 7 500

7. Felhalmozási bevételek  7 500  7 500

8.Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök áh.kívülről

  0

II. Kiadások  19 974  22 440  31 512  36 106  36 428  25 203  171 663

1.Személyi juttatások  4 500  4 500  4 500  4 500  4 500  4 500  27 000

2.Munkaadókat terhelő járulékok   990   990   990   990   990   990  5 940

3.Dologi kiadások   534  3 000  3 000  6 000  6 000  4 286  22 820

4.Ellátottak pénzbeli juttatásai   0

5.Egyéb működési célú kiadások  9 072   800   900   851  11 623

6.Finanszírozási kiadások  13 950  13 950  13 950  23 816  13 950  13 950  93 566

7.Beruházások  10 088  10 088

8.Felújítások   626   626

9.Egyéb felhalmozási célú kiadások   0

    Hiány (Bevétel - Kiadás)  23 329 - 3 415 - 4 987  50 146 - 17 403 - 6 178  41 492

8. melléklet a 98/2017. (XI. 24.)  közgyűlési határozathoz

A Megyei Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés
h ó n a p o k



Július Augusztus Szeptember Október November December 2017. év

összesen

I. Bevételek  19 025  19 025  15 481  19 575  19 575  19 575  325 411

1.Működési célú támogatások áh. 

belülről

 18 900  18 900  18 900  18 900  18 900  18 900  226 800

2.Közhatalmi bevételek   0

3. Működési bevételek   125   125   125   675   675   675  3 150

4.Működési célú átvett 

pénzeszközök áh.kívülről

  0

5.Finanszírozási bevételek  91 505

6.Felhalmozási célú támogatások áh. 

Belülről

7. Felhalmozási bevételek - 3 544  3 956

8.Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök áh.kívülről

  0

II.Kiadások  35 462  32 913  10 108  25 391  24 754  25 120  325 411

1.Személyi juttatások  4 500  4 500  4 500  5 500  4 700  4 754  55 454

2.Munkaadókat terhelő járulékok   990   990   990  1 570  1 570  1 570  13 620

3.Dologi kiadások  4 940  4 534  2 534  4 371  4 534  4 534  48 267

4.Ellátottak pénzbeli juttatásai   0

5.Egyéb működési célú kiadások  2 000   0 - 6 072   0   0   300  7 851

6.Finanszírozási kiadások  23 032  22 889  13 950  13 950  13 950  13 962  195 299

7.Beruházások - 8 000  2 088

8.Felújítások  2 206  2 832

9.Egyéb felhalmozási célú kiadások   0

    Hiány ( Bevétel - Kiadás) - 16 437 - 13 888  5 373 - 5 816 - 5 179 - 5 545   0

Megnevezés
h ó n a p o k



Adatok eFt

Január Február Március Április Május Június I. félév

összesen

I. Bevételek  22 628  14 366  22 366  16 316  24 093  14 366  114 135

1.Működési célú támogatások áh. 

belülről

  0

2.Közhatalmi bevételek   0

3. Működési bevételek   416   416   416   416   416   416  2 496

4.Működési célú átvett 

pénzeszközök áh.kívülről

 8 000  1 950  9 950

5.Finanszírozási bevételek  22 212  13 950  13 950  13 950  23 677  13 950  101 689

6.Felhalmozási célú támogatások áh. 

Belülről

  0

7. Felhalmozási bevételek   0

8.Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök áh.kívülről

  0

II. Kiadások  21 580  15 315  13 737  13 737  16 032  16 032  96 433

1.Személyi juttatások  14 897  10 928  10 588  10 588  10 588  10 588  68 177

2.Munkaadókat terhelő járulékok  5 578  3 282  2 044  2 044  2 044  2 044  17 036

3.Dologi kiadások  1 105  1 105  1 105  1 105  3 400  3 400  11 220

4.Ellátottak pénzbeli juttatásai   0

5.Egyéb működési célú kiadások   0   0

6.Finanszírozási kiadások   0

7.Beruházások   0

8.Felújítások   0

9.Egyéb felhalmozási célú kiadások   0

    Hiány (Bevétel - Kiadás)  1 048 -  949  8 629  2 579  8 061 - 1 666  17 702

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés
h ó n a p o k



Július Augusztus Szeptember Október November December 2017. év

összesen

I. Bevételek  14 402  14 366  14 366  14 366  14 366  14 253  200 254

1.Működési célú támogatások áh. 

belülről

  36   36

2.Közhatalmi bevételek   0

3. Működési bevételek   416   416   416   416   416   424  5 000

4.Működési célú átvett 

pénzeszközök áh.kívülről

 9 950

5.Finanszírozási bevételek  13 950  13 950  13 950  13 950  13 950  13 829  185 268

6.Felhalmozási célú támogatások áh. 

Belülről

  0

7. Felhalmozási bevételek   0

8.Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök áh.kívülről

  0

II.Kiadások  17 032  17 032  19 077  16 532  16 348  17 800  200 254

1.Személyi juttatások  11 588  11 588  11 588  10 588  10 588  11 358  135 475

2.Munkaadókat terhelő járulékok  2 044  2 044  2 044  2 044  2 044  2 861  30 117

3.Dologi kiadások  3 400  3 400  4 993  3 900  3 716  3 581  34 210

4.Ellátottak pénzbeli juttatásai   0

5.Egyéb működési célú kiadások   0

6.Finanszírozási kiadások   0

7.Beruházások   452   452

8.Felújítások   0

9.Egyéb felhalmozási célú kiadások   0

    Hiány ( Bevétel - Kiadás) - 2 630 - 2 666 - 4 711 - 2 166 - 1 982 - 3 547   0

"

Megnevezés
h ó n a p o k





adatok: fő-ben

Megnevezés
Engedélyezett létszám 

2017.évre
Közfoglalkoztatás

      Megyei Önkormányzati Hivatal

        - köztisztviselők   27   0

        - munkatvkönyve alá tartozók   1   0

ÖSSZESEN   28

Heves Megyei Önkormányzat

         - tisztviselő(k)   2   0

ÖSSZESEN:   2   0

9. melléklet a 98/2017. (XI. 24.)  közgyűlési határozathoz

LÉTSZÁMADATOK





Adatok eFt

Címszám
Személyi 

juttatások

Munkaadókat 

terhelő 

járulékok

Dologi 

kiadások

Egyéb 

működési célú 

kiadások

Finanszírozási 

kiadások
Beruházások Felújítások

Egyéb 

felhalmozási 

célú kiadások

Összesen:

Működési célú 

támogatások 

áh. Belülről

Működési 

bevételek

Működési célú 

átvett pe. Áh. 

Kívülről

Finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 

bevétel

Felhalmozási 

célú átvett pe. 

Áh.kívülről

Összesen:

A)I/1.1.1.  54 931  12 004  66 935   0 - 66 935

A)I/2.1.1.   523  1 416  6 561  8 500   0 - 8 500

A)I/13.1.2.1.   200  8 001  9 072  2 000  19 273   0 - 19 273

A)I/7.1.1.1.  10 970  10 970

A)I/9.1.1.1.5  2 832  2 832

A)I/14.1.1.1.   511   88   599

A)I/15.1.1.1.  17 713  17 713

A)I/16.1.1.1.  2 511  2 511

A)III./1.1.1.  3 300  3 300   0 - 3 300

A)III./4.1.1   0   0  67 227  67 227  67 227

A)IV./1.1.1.  177 145  177 145   0 - 177 145

A)IV./2.1.1. Megelőlegezési támogatás visszaut.  9 082  9 082

A)I./1.1.1.   0  226 800  226 800  226 800

A)III.1.1.1.   0  3 150  24 278  3 956  31 384  31 384

 55 454  13 620  46 267  12 372  186 227  2 088  2 832   0  318 860  226 800  3 150   0  91 505  3 956   0  325 411  50 258

Címszám
Személyi 

juttatások

Munkaadókat 

terhelő 

járulékok

Dologi 

kiadások

Egyéb 

működési célú 

kiadások

Finanszírozási 

kiadások
Beruházások Felújítások

Egyéb 

felhalmozási 

célú kiadások

Összesen:

Működési célú 

támogatások 

áh. Belülről

Működési 

bevételek

Működési célú 

átvett pe. Áh. 

Kívülről

Finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 

célú 

támogaátok áh. 

Belülről

Felhalmozási 

célú átvett pe. 

Áh.kívülről

Összesen:

A)I.3.1.2  2 000  2 000   0 - 2 000

A)III./2.1.2  3 000  3 000   0 - 3 000

A)III./3.1.2.  1 551  1 551   0 - 1 551

  0   0  2 000  4 551   0   0   0   0  6 551   0   0   0   0   0   0   0 - 6 551

Címszám
Személyi 

juttatások

Munkaadókat 

terhelő 

járulékok

Dologi 

kiadások

Egyéb 

működési célú 

kiadások

Finanszírozási 

kiadások
Beruházások Felújítások

Egyéb 

felhalmozási 

célú kiadások

Összesen:

Működési célú 

támogatások 

áh. Belülről

Működési 

bevételek

Működési célú 

átvett pe. Áh. 

Kívülről

Finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 

célú 

támogaátok áh. 

Belülről

Felhalmozási 

célú átvett pe. 

Áh.kívülről

Összesen:

  0   0   0

  0   0   0

  0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

"

Kabinet

Általános kiadások

Pénzmaradvány

Irányító szervi támogatás Hivatalnak

Megyei Önkormányzat támogatása

Általános tartalék

Megyei Tartalék

Felújítás

Megyei Paktum

KEHOP Klímastratégia

Hungarikum

Közgyűlés kiadásai

10. melléklet a 98/2017. (XI. 24.)  közgyűlési határozathoz

Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai

Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek

Egyenleg
Megnevezés

Egyéb bevételek

Összesen:

Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek

Egyenleg
Megnevezés

Civil szerveknek nyújtott támogatás

Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek

Egyenleg
Megnevezés

Társadalmi aktivitást elősegítő programok

Tagdíjak

Összesen:

Összesen:



Adatok eFt

Címszám
Személyi 

juttatások

Munkaadókat 

terhelő 

járulékok

Dologi 

kiadások

Egyéb 

működési célú 

kiadások

Finanszírozási 

kiadások
Beruházások Felújítások

Egyéb 

felhalmozási 

célú kiadások

Összesen:

Működési célú 

támogatások 

áh. Belülről

Működési 

bevételek

Működési célú 

átvett pe. Áh. 

Kívülről

Finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 

célú 

támogaátok áh. 

Belülről

Felhalmozási 

célú átvett pe. 

Áh.kívülről

Összesen:

B)I./5.1.1.  119 703  24 231  26 637   178  170 749  5 000  177 145  182 145  11 396

B)I./10.1.1.  1 072  1 462  2 534

B)I./15.1.1.  7 462  1 642   150  9 254

B)I./16.1.1.   400   89   489

B)III./4.1.1.   0   0  8 123  8 123  8 123

B)I/10.2.1   30   6   36   36   36   0

 128 667  27 430  26 787   0   0   178   0   0  183 062   36  5 000   0  185 268   0   0  190 304  7 242

Címszám
Személyi 

juttatások

Munkaadókat 

terhelő 

járulékok

Dologi 

kiadások

Egyéb 

működési célú 

kiadások

Finanszírozási 

kiadások
Beruházások Felújítások

Egyéb 

felhalmozási 

célú kiadások

Összesen:

Működési célú 

támogatások 

áh. Belülről

Működési 

bevételek

Működési célú 

átvett pe. Áh. 

Kívülről

Finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 

célú 

támogaátok áh. 

Belülről

Felhalmozási 

célú átvett pe. 

Áh.kívülről

Összesen:

B)I./6.1.2.  5 470  2 314  5 404   274  13 462  6 220  6 220 - 7 242

B)I./6.2.2.  1 081   238  2 411  3 730  3 730  3 730   0

  0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0  17 192   0   0  9 950   0   0   0  9 950 - 7 242

Címszám
Személyi 

juttatások

Munkaadókat 

terhelő 

járulékok

Dologi 

kiadások

Egyéb 

működési célú 

kiadások

Finanszírozási 

kiadások
Beruházások Felújítások

Egyéb 

felhalmozási 

célú kiadások

Összesen:

Működési célú 

támogatások 

áh. Belülről

Működési 

bevételek

Működési célú 

átvett pe. Áh. 

Kívülről

Finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 

célú 

támogaátok áh. 

Belülről

Felhalmozási 

célú átvett pe. 

Áh.kívülről

Összesen:

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Hivatal igazatási tevékenysége

Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek

Egyenleg
Megnevezés

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt és Államigazgatási feladatai

Egyenleg
Megnevezés

Összesen:

Kiadások Bevételek

Európai Információs Pont II.

Európai Információs Pont

Önként vállalt feladatok

Bevételek

Egyenleg

Összesen:

Megnevezés

Országos Népszavazás

KEHOP Klímastratégia

Hungarikum

Államigazgatási feladatok Kiadások

Összesen:

Pénzmaradvány

Domoszló időközi pm. Vál.



adatok eFt

Ssz. Támogatott megnevezése Közvetett támogatás megnevezése
Közvetett támogatás 

értéke 2017. I-III. évben

1.

Heves Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat

Ingyenes irodahasználat (közüzemi 

szolgáltatások alapján kalkulált 

összeg) 84 500

2.

Heves Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 1 db. Mobiltelefon előfizetés 21 897

3.

Heves Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Internet előfizetés 121 323

4.

Heves Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 1 db Ephone Schweiz előfizetés 11 549

5.

Heves Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlési postaköltség 10 270

ÖSSZESEN: 249 539

11. melléklet a 98/2017. (XI. 24.)  közgyűlési határozathoz

A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások



Adatok eFt

Ssz. Beruházás megnevezése
Elkülönített kiadási 

előirányzat
Teljesítés Maradvány

1. Megyei Paktum pályázat 88 0 88

ÖSSZESEN: 88 0 88

Adatok eFt

Ssz. Felújítás megnevezése
Elkülönített kiadási 

előirányzat
Teljesítés Maradvány

1. Kiskonyha felújítása 626 648 22

2. Elnöki konyha felújítása 2206 0 -2206

ÖSSZESEN: 2832 648 -2184

Adatok eFt

Ssz. Beruházás megnevezése
Elkülönített kiadási 

előirányzat
Teljesítés Maradvány

ÖSSZESEN: 0 0 0

Adatok eFt

Ssz. Felújítás megnevezése
Elkülönített kiadási 

előirányzat
Teljesítés Maradvány

ÖSSZESEN: 0 0 0

 12. melléklet a 98/2017. (XI. 24.)  közgyűlési határozathoz

Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások
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