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I. 

 

 

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 56/2020. (XII.3.) számú 

veszélyhelyzeti határozata 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus 

világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Heves Megyei 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 5. §-ának (2) bekezdésében rögzített 

feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom: 

 

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése – úgy is, mint az Egri Törvényszék Cégbírósága 

által Cg. 10-09-035433 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Heves Megyei 

Térségfejlesztési Nonprofit Kft. alapítója - feladat - és hatáskörében eljárva akként határozok, 

hogy a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonát képező 3300 Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti 

ingatlan III. emeletén található egyes, a Kft.-vel 2016. március 11. napján kötött közfeladat 

ellátási megállapodásban rögzített feladatai ellátását szolgáló 100. számú irodahelyiséget, 28,40 

m2 alapterülettel, 101. számú irodahelyiséget, 11,70 m2 alapterülettel, 102. számú 

irodahelyiséget, 11,70 m2 alapterülettel, 103. számú irodahelyiséget, 11,70 m2 alapterülettel, 

104. számú irodahelyiséget, 11,70 m2 alapterülettel, 105. számú irodahelyiséget, 11,70 m2 

alapterülettel 2021. január 1. napjától - 5 éves, határozott időtartamra - 2025. december 31. 

napjáig, havi bruttó 137.500.- Ft bérleti díj ellenében a Heves Megyei Térségfejlesztési 

Nonprofit Kft. részére bérbeadom, a jelenleg fennálló bérleti jogviszony alapján kialakult 

gyakorlatnak megfelelő feltételekkel. A bérleti díj – az internethasználatot kivéve - tartalmazza 

az irodahelyiségek használatával kapcsolatos rezsi költségeket, illetve a takarítás díját is. 

 

 Felelős:  dr. Juhász Attila Simon 

   a Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

   Dudás Tamás, a Heves Megyei Térségfejlesztési  

   Nonprofit Kft. ügyvezetője 

   dr. Barta Viktor, Heves megye főjegyzője 

 Határidő:  2020. december 31.  

 

 

 

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 57/2020. (XII.7.) számú  

veszélyhelyzeti határozata 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. 

(XI.3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
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bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom. 

1./ A Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ 2020. évi tevékenységéről szóló - a 

határozat mellékletének I. pontja szerinti - beszámolót elfogadom. 

 

2./ Jóváhagyom – a határozat mellékletének II. pontjában foglalt javaslatok és cselekvési terv 

alapul vételével - a Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ működtetése tárgyában 

a 2021. május 1. és 2025. december 31. közötti időszakra szóló keretszerződés, valamint a 2021. 

május 1. és 2021. december 31. közötti időszakra vonatkozó egyedi megállapodás megkötésére, 

továbbá egy egyszeri kiegészítő, a EUROPE DIRECT-et népszerűsítő támogatás megítélésére 

irányuló pályázat benyújtását és nyertes pályázatok esetén a támogatási szerződések 

megkötését. Ezen feladatok végrehajtására felhatalmazom Heves megye főjegyzőjét azzal, 

hogy a pályázatok kapcsán az esetleg szükséges további döntéseket meghozza, a szükséges 

szerződéseket, okiratokat aláírja, jognyilatkozatokat megtegye. 

 Felelős:  dr. Barta Viktor 

   Heves megye főjegyzője 

 Határidő:  Értelemszerűen 

 

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke 57/2020. (XII.7.) számú veszélyhelyzeti 

határozatának melléklete 

 

I. A központ működtetése 2020-ban: 

 

A központ a Megyeháza földszinti helyiségében várja az ügyfeleket. A központ változatlanul 

az Elnöki Kabinethez, mint a hivatal belső szervezeti egységéhez tartozik. 

 

Az Európai Bizottság ingyenes kiadványokat, plakátokat és szóróanyagokat biztosít a feladatok 

ellátásához, melyek rendelkezésre állásáról a központ munkatársai (továbbiakban munkatársak) 

folyamatosan gondoskodnak. A személyesen, e-mail útján vagy telefonon beérkező kérdéseket 

a saját ismereteikre, az Európai Unió hivatalos weboldalára, az Európai Uniós intézmények 

portáljaira támaszkodva válaszolják meg lehetőleg három munkanapon belül.  

 

A COVID-19 megbetegedést kiváltó humánjárvány idején a központ változatlan módon, heti 

20 óra nyitvatartás mellett igyekezett ellátni az ügyfélszolgálati feladatát. 

 

Az ügyfélszolgálat működtetése mellett a központ feladata az Európai Unióval kapcsolatos 

ismeretek terjesztését szolgáló rendezvények szervezése.  

 

A SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány időszakában a fertőzés intenzitása és a járvány 

kezelésére, megelőzésére hozott rendelkezések jelentősen befolyásolják, megnehezítik a 

központ által tervezett rendezvények, események megtartását. Ennek ellenére az év 

vírusfertőzéssel kevésbé terhelt időszakában, figyelemmel a korlátozó rendelkezésekre is, a 

központ 2020. évben is több önállóan és harmadik fél által szervezett Európai Uniós témákat 

fókuszba állító és a tagállamokat bemutató rendezvényeket, tevékenységeket valósított meg. 
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1.) A munkatársak egyrészt a központ által önállóan szervezett, különböző - az Európai 

Unióval kapcsolatos - tájékoztatót rendeztek, mellyel többféle célcsoportot szólítottak meg: 

 

• Januárban partnertalálkozót tartottak a Heves megyében Európai Uniós 

kommunikációval foglalkozó szervezetek részére. A Heves Megyei Kormányhivatal 

EURES koordinátora, az Enterprise Europe Network, az Eszterházy Károly Egyetem 

Európai Dokumentációs Központja, a Civil Információs Centrum és az Erzsébet Ifjúsági 

Alap munkatársai voltak a résztvevők. 

• Februárban az Eszterházy Károly Egyetem oktatóival együttműködésben tartott 

tájékoztatót a központ az Európai Unió által biztosított mobilitási lehetőségekről az 

egyetem hallgatói részére Egerben. 

• Júliusban a központ vezetője előadást tartott Gyöngyösön a Honvéd Kaszinóban és 

Egerszalókon a Sáfránykertben nyugdíjas korosztály részére, bemutatva az Európai 

Unió aktualitásait. 

• Június, július és augusztus hónapokban a központ többször segítette az Európai 

Bizottság Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament Budapesti 

Kapcsolattartói Irodája által a középiskolások részére meghirdetett „Fedezd fel 

Európát!” vetélkedő és a „4 FOR EUROPE” elnevezésű, európai uniós témájú 

vetélkedőjének előkészítését. 

• Augusztusban az Örökzöld Nyugdíjas Klub tagjai részére a Megyeházán tartott 

tájékoztatót az Európai Unió aktualitásairól a központ vezetője. 

• A középiskolások voltak a célcsoportjai a szeptemberben az Eszterházy Károly 

Egyetem Gyakorló Gimnáziumában megrendezett tájékoztatónak a fiatalok mobilitási 

lehetőségeiről az Európai Unióban címmel. 

• Szeptemberben a központ vezetője egy-egy az Európai Unióról szóló általános 

ismeretanyagot tartalmazó előadást tartott Füzesabonyban és Erdőtelken.  

• A központ koordinálta Dr. Zupkó Gábor, a Képviselet vezetőjének programját Heves 

megyében: stúdióbeszélgetést a Füzesabonyi Városi Televízióban, az Eszterházy 

Károly Egyetem hallgatói részére tartott, „az Európai Unió jövője” című előadását, 

valamint találkozóját a Heves Megyei Közgyűlés elnökével és az Eszterházy Károly 

Egyetem rektorával. 

 

A munkatársak a rendezvények helyszínein a résztvevőknek folyamatosan biztosítottak az 

Európai Uniót és annak politikáit bemutató tájékoztató kiadványokat.   

 

Az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága által meghirdetett kohéziós 

politikáról szóló rendezvények szervezésére irányuló kiegészítő pályázatokra vonatkozó 

felhívás kapcsán megkötött kiegészítő szerződések alapján a központ önállóan, az év során a 

következő programokat valósította meg: 

• Márciusban Hevesen, Füzesabonyban és Egerben rendeztek fórumokat. 

• Szeptemberben Nagyrédén és Kápolnán, novemberben Egerben tartottak tájékoztatókat. 

 

A rendezvények célja az volt, hogy a kohéziós politika helyi és országos szintű bemutatása 

révén felhívják a figyelmet a kohéziós politika által biztosított előnyökre a megyében, illetve 

elősegítsék azt, hogy a résztvevők képet alkossanak arról, mekkora hozzáadott értéket hoz létre 

a kohéziós politika a lakóhelyükön. 
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2.) A központ munkatársai másrészt a megyében, alapvetően harmadik fél által szervezett 

rendezvényeken való részvétellel is végeztek aktív tájékoztatási tevékenységet:  

 

• Januárban a munkatársak információs standot működtettek a Megyeházán az Egri 

Norma Alapítvány által civil szervezeteknek rendezett 2020. évi Nemzeti 

Együttműködési Alap pályázatairól szóló tájékoztató alkalmával. 

• Júliusban a központ Egerben a Dobó István Gimnázium udvarán a Babszem Jankó 

Színház előadásának helyszínén biztosított Európai Uniós információs standot. 

• A munkatársak augusztusban a Füzesabonyban rendezett családi napon a Képviselet 

regionális rendezvénysorozatának részeként voltak jelen Európa sátorral és várták 

ingyenes kiadványokkal az érdeklődőket. 

• A központ szeptemberben Egerben a termálfürdő területén a Nyugdíjasok Sportnapi 

rendezvényén volt jelen információs standdal és ajándéktárgyakkal. 

• Szeptemberben a Képviselet regionális rendezvénysorozatának újabb állomásaként 

Balatonban a Krumplifesztivál alkalmával települtek ki a munkatársak az Európa 

sátorral és az Európai Unióról szóló kiadványokkal, játékokkal, ajándéktárgyakkal 

várták a rendezvényre érkezőket. 

• Szeptemberben a Megyeházán a Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 

Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos tájékoztatójának ideje alatt állt 

rendelkezésre konzultációs lehetőséggel és kiadványokkal a központ. 

• Októberben információs standot biztosítottak a munkatársak a Megyeházán a Magyar 

Ügyvédi Kamara képzése alkalmával. 

 

A munkatársak rendszeresen végeznek ismeretterjesztő tevékenységet a közösségi média 

lehetőségeit kihasználva az Európai Uniót illetően. Ez a feladat az idei koronavírus 

járványhelyzet miatt még hangsúlyosabbá vált. Az elektronikus közösségi felületen 

megvalósított események közül kiemelendő tevékenység: 

 

• A májusban az Európa-nap alkalmával a járványhelyzet miatt a központ Facebook 

oldalán megrendezett online program. 

• Októberben szintén a központ Facebook oldalán lebonyolított, az Európai Unióról szóló 

kérdéseket tartalmazó egyhetes online EU TOTÓ játék. 

• Novemberben az Európai Fogyasztó Központok Hálózatának 15 éves évfordulója 

alkalmából fogyasztóvédelem témában megrendezett online kvízjáték.  

 

A munkatársak a több mint 1750 követővel rendelkező Facebook oldalt napi szinten 

aktualizálják, online eseményeket, kvízjátékokat rendeznek és a Heves Megyei Önkormányzati 

Hivatal weboldalán található aloldalra is rendszeresen töltenek fel Európai Unióról szóló 

híreket. 

 

Mindezen munka elvégzéséhez elengedhetetlen a képzés. A munkatársak májusban és 

októberben részt vettek a Képviselet által szervezett online képzéseken, illetve a folyamatos 

önképzésre törekszenek az Európai Unióról. A munkájuk során továbbra is a tényszerűen 

helytálló és elfogulatlan kommunikáció biztosítása, valamint az uniós álláspontok lehető 

legpontosabb közvetítése a kitűzött cél. A kommunikációs tevékenységeiket az Európai 

Bizottság kommunikációs prioritásai mentén tervezik. 
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A központ a fentiekben bemutatott tevékenységeivel 2020-ban a rendezvényein közel 2000 főt, 

online rendezett eseményein több mint 1500 főt ért el. A központ Facebook oldalán ezres 

nagyságrendű elérést biztosított a havonta rendszeresen több mint 100, az Európai Unió 

aktualitásairól szóló poszt. Ezen számok ismeretében a tájékoztatási központ működése az év 

folyamán eredményesnek mondható.  

 

 

II. A központ további működtetése 2021-ben: 

 

A SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány okozta helyzet alapvetően befolyásolta a 2020. évre 

tervezett rendezvények megtartását, ezért szükségessé vált a - Heves Megyei Önkormányzati 

Hivatal és az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete között 2018. január 1. és 2020. 

december 31. közötti időszakra kötött keret-megállapodás keretei között létrejött – 2020. évre 

szóló egyedi megállapodás módosítása, 2021. április 30-ig történő meghosszabbítása. Ez 

november hónap folyamán a Heves Megyei Közgyűlés 76/2019. (XII. 13.) sz. határozatában 

foglalt felhatalmazásra is figyelemmel megtörtént, a módosító szerződés aláírásra került.  

 

A 2021-es év első négy hónapjára a meghosszabbított egyedi megállapodás szerint a Képviselet 

a 2020-as évre biztosított teljes 19.950 eurós támogatási összeg időarányos, 6875 euró összegű 

részét biztosítja az alábbiak szerint: 

 

1.) Alapvető tájékoztatás   3750 € 

2.) Rendezvények szervezése  1500 € 

4.) Kommunikációs segédanyagok  375 € 

5.) Ügyfélszolgálat  1250 € 

 

Az okirat módosítást megelőzően - tekintettel a 2018-2020. évekre szóló keretszerződés 

közelgő lejáratára - az Európai Bizottság idén június hónapban pályázati felhívást tett közzé 

„PARTNEREK KIVÁLASZTÁSA A EUROPE DIRECT TEVÉKENYSÉGEK 

ELVÉGZÉSÉRE MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN” címmel a 2021. május 1. és 2025. 

december 31. közötti időszakra, melynek beadási határideje 2020. október 15. volt. A központ 

munkatársai elkészítették a Hivatal új keretszerződés megkötésére irányuló pályázatát és az a 

kitűzött határidő előtt benyújtásra került. 

Támogató döntés esetén a további egyedi szerződés megkötésére irányuló - az új 

keretszerződésben foglaltak figyelembevételével benyújtandó - pályázat szerint igényelhető 

támogatási összeg az új felhívásnak megfelelően, amely évente maximum 30.400 euró lesz.  

A támogatás összege a fentiekben leírt okok miatt 2021-ben május 1. és december 31. közötti 

időszakra időarányosan - sikeres egyedi pályázat esetén – 20.267 euró. Ehhez a 2021. évi 

támogatáshoz az önerő 13.300 euró, mely 100%-ban az információs egységben dolgozók 

munkabére.  

Az új keretszerződés adta támogatási lehetőségek kapcsán alkalom nyílik egy kiegészítő, 

egyszeri 3200 euró támogatási összeg megpályázására a központnak az új pályázat szerinti 

indulásához illeszkedő, egy EUROPE DIRECT-et népszerűsítő rendezvény megtartása 

céljából.  

 

Az új keretszerződés megkötésére irányuló pályázat részeként benyújtásra került a 2021. év 

cselekvési terve, mint munkaprogram tervezete is, amit a munkatársak az immár több mint 19 

évre visszanyúló tapasztalataik alapján állították össze. A központ elsődleges feladata továbbra 
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is az Európai Unióval kapcsolatos kommunikáció, a lakosság, a Heves megyei állampolgárok 

tájékoztatása az EU intézményrendszeréről, működéséről, szakpolitikáiról, programjairól, a 

bizottsági kezdeményezések hátteréről, valamint az európai integráció lényeges eseményeiről. 

Az információszolgáltatás mellett jellemző tevékenységeik közé tartozik változatlanul 

rendezvények, fórumok, tájékoztatók szervezése.  

 

A Hivatalnak a Képviselet részére megküldött pályázati anyagait szakmai bizottság bírálja el 

és pozitív döntést követően a Képviselet a 2021. május 1. és 2025. december 31. közötti 

időszakra vonatkozó keret-megállapodást, majd a 2021. május 1. és 2021. december 31. közötti 

időszakra vonatkozó egyedi támogatási megállapodást készít a Hivatal részére, mely a két fél 

által történt aláírás után lép hatályba. 

 

 

A Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ 

pályázatában benyújtott 2021. évi cselekvési tervének elemei 

A tervezetet a munkatársak az Európai Bizottság pályázati felhívásában kitűzött öt feladat 

mentén állították össze: 

 

1. feladat: A polgárok tájékoztatása és szerepvállalásuk ösztönzése:  

A tájékoztatási tevékenységek közül a jövőben kiemelt hangsúlyt szükséges fektetni a 

közösségi média segítségével történő ismeretterjesztésre. A munkatársak napi szinten követik 

az uniós aktualitásokat, a tájékoztatási központ facebook oldalán és weboldalán hasznos 

információkat, infografikákat és magyarázatokat osztanak meg az Európai Unió hatásköreivel, 

politikáival és prioritásaival kapcsolatban. Ez az egyik legalkalmasabb eszköz az Európai 

Bizottság, a soros EU-elnökség (2021-ben Portugália és Szlovénia) munkájának, a kulturális 

fővárosok (Temesvár-Románia, Elefszína-Görögország, Újvidék-Szerbia) tevékenységeinek 

bemutatására. Ezen túl a központ elektronikus felületein minden évben megemlékezik az 

európai integráció fontosabb eseményeinek kerek évfordulóiról is. 

A 2021-es év egyik fő feladata lesz a Recovery plan (Európai helyreállítási terv a COVID-19 

pandémia után) intézkedéseinek bemutatása, valamint tudósítás a ’Konferencia Európa 

jövőjéről’ eseménysorozatról és a Heves megyében élők bevonása a vitába és történésekbe. A 

program során a központ helyi szinten kiemelt feladatot vállal.  

A Heves Megyei Önkormányzat feladatköréből adódóan a munkatársak kiemelt figyelmet 

fordítanak az Európai Unió területfejlesztéssel kapcsolatos politikáira. A megye különböző 

településein tervez fórumokat a központ, mely kiváló lehetőség a polgárokkal történő 

párbeszédek lebonyolítására. Heves megye testvérmegyéinek bevonásával igény szerint 

konzultációs lehetőséget biztosít a központ programok rendezésével a különböző régiók 

település- és területfejlesztéssel foglalkozó szakemberei részére is.  

A megyében rendezendő tájékoztatók, fórumok napirendjén a következő évben a 2021-2027-

es hosszú távú uniós költségvetés bemutatása, valamint az Európai Zöld Megállapodás, zöld 

átállás szerepel. A rendezvényeket a központ facebook oldalán meghirdetik és a témába vágó 

információt, infografikákat is posztolnak majd a munkatársak. Az idei év tapasztalatai alapján 

fel kell készülni arra is, hogy online formában valósuljanak meg a programok. 
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Bízva abban, hogy 2021. tavaszától a fertőzésveszély csökken, és egyre enyhébb korlátozó 

szabályok léphetnek életbe, az alábbiakban részletezett rendezvényeket tervezi a központ: 

 

Május hónapban Európa-nap alkalmával Füzesabonyban nagyszabású egész napos rendezvény 

tartása, melyhez olyan programot állítanak össze a munkatársak, mely során minden generáció 

megtalálja a számára megfelelő információt. Iskolások, kulturális csoportok mutatkozhatnak be 

az Unió kulturális sokszínűségének bemutatása céljából, az érdeklődőket információs sátorban 

ingyenes kiadványok és kvízjátékok várják majd. A cél az, hogy minél több helyi civil szervezet 

kapcsolódjon a programhoz.  

Május végén a EUROPE DIRECT-et népszerűsítő rendezvényt tervez a központ a 

partnerszervezeteinek (EURES, Enterprise Europe Network, Európai Dokumentációs Központ) 

és a helyi média bevonásával Egerben a Dobó téren. Látványos és figyelemkeltő program kerül 

összeállításra. Az a cél, hogy sokan értesüljenek a központ működéséről.  

Továbbra is nagy figyelmet szeretnénk fordítani az idős korosztályra. Négy tájékoztatót tervez 

a központ részükre a 2021-es év folyamán az Európai Unió aktualitásairól lehetőleg a 

megyeszékhelyen kívüli településeken. A fórumokon a nyugdíjasok tájékoztatást kapnak az 

őket leginkább érdeklő kérdésekről, véleményt formálhatnak az elhangzottak kapcsán, 

feltehetik kérdéseiket az előadóknak, javaslatokkal állhatnak elő.  

A megyében nagy látogatószámmal bonyolított rendezvények alkalmával a munkatársak 

információs sátorral települnek ki a helyszínre, mivel így érik el személyesen a legtöbb embert 

és tudnak részükre egyénre szabott tájékoztatást nyújtani. Hat ilyen program megvalósítását 

célozták meg a következő év májusa és decembere között. Cél, hogy aktuális információt 

juttassanak el a lakosság részére. Tapasztalatok szerint kedveltek ilyenkor az uniós kvízek, 

melyek megoldása során játékos formában tanulnak a résztvevők. 

 

2. feladat: Kapcsolatok a helyi médiával és a multiplikátorokkal: 

Kiemelten fontos a médiával való intenzív kapcsolattartás, hiszen általuk gyorsan és 

hatékonyan közvetíthető az információ. A munkatársak háttéranyagokat biztosítanak a 

médiában dolgozók számára, közvetítik részükre a képzési és pályázati lehetőségeket. A cél az, 

hogy hiteles információ közérthető módon jusson el a célcsoportokhoz. Mindemellett fontos a 

központ ismertségének a növelése is, ezért médiakapcsolatokban a központ maximálisan 

törekszik a konstruktív együttműködésre. Rendezvények alkalmával a média munkatársai 

meghívót kapnak, illetve sajtóanyagot juttatnak el részükre a központ munkatársai.  

A központ az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája és az Európai Bizottság Magyarországi 

Képviselete által a média képviselői részére biztosított képzések esetén koordináló feladatokat 

lát el. A cél az, hogy azok az újságírók, akik az Europe Direct hálózat munkájában 

tudósításokkal segítenek, eljussanak az Európai uniós intézményekbe és hitelesebb 

tájékoztatást nyújtsanak. 

Tervbe van véve szerződés megkötése három, a megye különböző területein működő 

médiummal azzal az igénnyel, hogy a központ munkáját bemutassák, reklámozzák. 

Cél a minél szélesebb körű tájékoztatás és a civil párbeszéd ösztönzése. Az elmúlt évek során 

is rendszeresen dolgoztak együtt a munkatársak a Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató 

Központ munkatársaival, proaktív együttműködést terveznek a jövőben is. 
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3. feladat: Az érzékeny uniós témák helyi szintű tudatosítása:  

Napi tevékenységük során a központ munkatársai törekszenek a lehető legszélesebb körben 

tájékozódni és visszacsatolást szerezni az ügyfelektől a személyes tapasztalataikról az EU 

működésével kapcsolatban és ezt a tapasztalatot továbbítani az európai intézmények felé. 

Napjainkban az egyik legcélravezetőbb mód ehhez a közösségi médiában a kommentek 

figyelése és a negatív vélemények kezelése, a téves információk helyreigazítása.  

A munkatársak minden reggel sajtófigyelést végeznek a helyi és regionális médiát érintően és 

szükség esetén felhívják a Bizottság képviseletének vagy az Európai Parlament kapcsolattartó 

irodájának figyelmét az uniós politikák és projektek helyi fogadtatását érintő fontosabb 

aggályokra. Ezen túlmenően a megyében élők részére folyamatosan tájékoztatást nyújtanak 

azokról az akciókról (pl. európai polgári kezdeményezés), melyek keretében az uniós polgárok 

véleményüket hallathatják és eljuttathatják az Európai Unió képviselői részére. 

4. feladat: Az EU az iskolákban: 

A tájékoztató központ programjairól, akcióiról, a hálózat által rendezett vagy saját szervezésű 

vetélkedőkről a megye összes oktatási intézménye felhívást, tájékoztatást kap. Igény szerint az 

Európai Uniót és annak tagállamait bemutató programokat tartanak az iskolák részére a 

munkatársak az Európai Unió aktualitásairól, az intézményrendszer működéséről, a mobilitási 

lehetőségekről. 2021. év őszére a munkatársak alapvetően négy EU tanórát terveznek, azonban 

a tanórák száma az érdeklődés függvényében növekedhet. Ebben a körben cél az is, hogy minél 

többen megismerkedjenek az uniós intézményeknél eltölthető gyakornoki lehetőségekkel.  

A tervek szerint Heves megye is csatlakozik a Europe Direct Hálózat „4 for Europe” című 

középiskolák részére hirdetett vetélkedőjéhez és egyéb közös programokhoz. Az „Euroscola”, 

az Európai Parlament „Nagyköveti iskola” programjaiban eddig is részt vett a központ, segítette 

a diákok munkáját. A következő évre újabb középiskola jelezte jelentkezési szándékát. Cél a 

fiatalok szerepvállalásának ösztönzése. 

5. feladat: A hálózatok regionális hálózatának előmozdítása:  

Munkájuk során a munkatársak együttműködnek más EU-s tájékoztatási hálózatok 

munkatársaival. Ezen a területen a központ koordinációs feladatot vállalt és rendszeres 

találkozók megrendezésére törekszik. A partnereknek lehetőséget biztosítanak a megyében 

történő közös megjelenésekre rendezvényeik alkalmával.  

Az EURES hálózat megyei koordinátorával a munkavállalással kapcsolatos információk 

megosztásában működnek együtt. A vállalkozóktól érkező befektetési és export lehetőségekkel 

kapcsolatos érdeklődéseket az Enterprise Europe Network megyei koordinátorához tudják 

irányítani. Az Európai Fogyasztói Központ tájékoztatók rendezésekor előadót biztosít, az 

Europe Direct pedig az ügyfélszolgálatot keresőket tájékoztatja arról, hogy hol találhatnak 

válaszokat a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos kérdéseikre, megoldást problémáikra. Az 

Eszterházy Károly Egyetemen nyílt Európai Dokumentációs Központ részére elsősorban 

kiadványok biztosítása a feladat. A munkatársak az intézmény Erasmus+ koordinátorával 

közösen rendszeresen szerveznek programokat, melyek célja az Európai Unió által a fiatalok 

részére biztosított lehetőségek bemutatása, szerepvállalásuk ösztönzése. 
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A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 58/2020. (XII.7.) számú  

veszélyhelyzeti határozata 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus 

világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és 

hatáskörében eljárva, a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján, az alábbi veszélyhelyzeti 

határozatot hozom: 

 

A Heves Megyei Közgyűlés 2021. év I. félévi üléstervét és a 2021. év II. félévi ülésterv-

tervezetét - jelen határozat melléklete szerinti tartalommal, a koronavírus világjárvány kapcsán 

elrendelt veszélyhelyzethez kapcsolódó jogszabályi rendelkezések függvényében – elfogadom. 

 

 Felelős:  dr. Juhász Attila Simon 

   a Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

   dr. Barta Viktor 

   Heves megye főjegyzője 

 Határidő:  értelem szerint 

 

 

Melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 58/2020. (XII.7.) számú  

veszélyhelyzeti határozatához 
 

 

Heves Megyei Közgyűlés 2021. év I. félévi ülésterv 

 

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2021. január 29. 

 

NAPIREND 

 
 

1. Tájékoztató Heves megye lakosságának egészségi állapotáról 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Dr. Pozsgai Szabolcs megyei tisztifőorvos, Heves Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztályának vezetője, valamint a Területfejlesztési és 

Területrendezési Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 

 

2. Elnöki jelentés 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 
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3. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I.31.) 

önkormányzati rendelet módosítására  

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

4. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

5. Javaslat a 2021-2027 fejlesztési időszak kapcsán felülvizsgálandó ’Heves Megye 

Területfejlesztési Koncepciója’ társadalmasítási eljárásra bocsátására 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 

 

6. Javaslat Heves Megye Területfejlesztési Programja (2021-2027) társadalmasítási 

eljárásra bocsátására 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 

 

7. Javaslat a 2021. évi igazgatási szünetnek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál 

történő megállapítására 
 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 
 

8. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 2021. évi szabadságütemezésének 

elfogadásához 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 
 

9. Felvilágosítás-kérések 
 

10. Kérdések 
 

11. Bejelentések 
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KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2021. március 26. 

 

NAPIREND 

 

1. Javaslat a 2021-2027 fejlesztési időszak kapcsán felülvizsgált ’Heves Megye 

Területfejlesztési Koncepciója’ elfogadására 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 

 

2. Javaslat Heves Megye Területfejlesztési Programja (2021-2027) elfogadására 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
 

3. Felvilágosítás-kérések 
 

4. Kérdések 
 

5. Bejelentések 
 

 

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2021. április 30. 

 

NAPIREND 
 

 

1. Beszámoló a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2020. évi tevékenységéről 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Czinege László r. dandártábornok, Heves Megye Rendőr-főkapitánya és a Jogi 

és Szervezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 

 

 

2. Tájékoztató a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Csontos Ambrus tü. dandártábornok, Heves Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság igazgatója és a Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 
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3. Tájékoztató a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének 2020. évi 

tevékenységéről 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Völgyi Ferenc elnök, Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének 

Elnöke és a Jogi és Szervezési Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 
 

4. Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóságának 2020. évi 

tevékenységéről 
 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Szabó Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóságának 

igazgatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
 

5. Tájékoztató a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi 

tevékenységéről 
 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Hegedűs Gábor, a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.  
ügyvezetője, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
 

6. Tájékoztató a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet szakmai 

tevékenységéről 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Dr. Vácity József, a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet 

főigazgatója 
 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
 

7. Tájékoztató a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Heves Megyei Könyvtár-

ellátási Szolgáltató Rendszerének 2020. évi tevékenységéről és annak 2021. évi 

munkatervéről 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
 

8. Tájékoztató a „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás 

fellendítésére” című pályázat megvalósításának előrehaladásáról 
 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága, valamint 

a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság. 
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9. Tájékoztató Heves Megye Integrált Területi Programjának (2014-2020) 

előrehaladásáról 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke  

Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
 

10. Elnöki jelentés 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 
 

11. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén) 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 

12. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 

13. Javaslat Heves megye Szolgáltatási Út Térképének elfogadására 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke  

Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága, valamint 

az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 
 

14. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

tevékenységéről szóló jelentés elfogadására 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 

15. Javaslat könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság, valamint a Pénzügyi és 

Ellenőrző Bizottság. 
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16. Tájékoztató saját hatáskörben hozott döntésről (vagyonnyilatkozatok megtételéről) 
 

Előterjesztő:  Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság Elnöke 

Előkészítő:  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 
 

17. Javaslat a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj adományozására 

(A Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának 2021. évi 

időbeni ütemezéséről szóló, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 52/2020. 

(XI.23.) számú veszélyhelyzeti határozatában elfogadott ütemezés függvényében.) 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 

18. Javaslat a Heves Megyei Klímabarát Díj adományozására 

(A Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának 2021. évi 

időbeni ütemezéséről szóló, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 52/2020. 

(XI.23.) számú veszélyhelyzeti határozatában elfogadott ütemezés függvényében.) 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 

19. Javaslat a Telekessy István területfejlesztési díj adományozására 

(A Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának 2021. évi 

időbeni ütemezéséről szóló, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 52/2020. 

(XI.23.) számú veszélyhelyzeti határozatában elfogadott ütemezés függvényében.) 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 

20. Javaslat a Heves Megyei Családokért Díj adományozására 

(A Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának 2021. évi 

időbeni ütemezéséről szóló, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 52/2020. 

(XI.23.) számú veszélyhelyzeti határozatában elfogadott ütemezés függvényében.) 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 

21. Felvilágosítás-kérések 
 

22. Kérdések 
 

23. Bejelentések 



16 

 

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2021. június 25. 

 

NAPIREND 

 

1. Tájékoztató a Heves Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről 

 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Herman István, a Heves Megyei Értéktár Bizottság Elnöke, valamint az Elnöki 

Kabinet vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 

 

2. Tájékoztató az Eger Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület 2020. 

évi szakmai tevékenységéről 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Szádeczky Kornélia, az Eger Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment 

Egyesület elnöke, valamint az Elnöki Kabinet vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 

 

3. Tájékoztató a Mátra Térségi TDM Turisztikai Nonprofit Kft. 2020. évi szakmai 

tevékenységéről 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Dr. Bujdosó Zoltán, a Mátra Térségi TDM Turisztikai Nonprofit Kft. 

ügyvezetője, valamint az Elnöki Kabinet vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 

 

4. Tájékoztató a Nemzeti Befektetési Ügynökség Heves megyét érintő 2020. évi 

tevékenységéről 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség Elnöke, valamint a 

Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 

 

5. Tájékoztató Heves megye mezőgazdasági helyzetéről  

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Jakab Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei Területi 

Szervének igazgatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály 

vezetője  

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
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6. Elnöki jelentés 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

 

7. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén) 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

8. Javaslat Heves Megye Integrált Területi Programja (2021-2027) elfogadására 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 

 

9. Tájékoztató a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. év I. félévi tevékenységéről 

 

Előterjesztő:  Dr. Barta Viktor, Heves Megye Főjegyzője  

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

   

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

10. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2021. év II. félévi üléstervére és a 2022. év I. félévi 

ülésterv-tervezetére 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

11. Javaslat a Heves Megyéért kitüntető díj adományozására 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

12. Felvilágosítás-kérések 

 

13. Kérdések 

 

14. Bejelentések 

 



18 

 

Heves Megyei Közgyűlés 2021. év II. félévi ülésterv-tervezet 

 

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2021. szeptember 24. 

 

NAPIREND 

 

1. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Heves megyében működő 

irodájának munkájáról  

 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. regionális igazgatója, 

valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 

 

2. Tájékoztató Heves megye gazdasági helyzetéről  

 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Dr. Bánhidy Péter, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke, 

valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 

 

3. Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2020. évi tevékenységéről 

 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke, valamint a Területfejlesztési és 

Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 

 

4. Tájékoztató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága 

szakmai tevékenységéről 

 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Lukács György, a Heves Megyei Adó- és Vámigazgatóság igazgatója, valamint 

a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 

 

5. Tájékoztató Heves megye szakképzésének helyzetéről és a Heves Megyei Szakképzési 

Centrum tevékenységéről 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Tóth Zsolt, a Heves Megyei Szakképzési Centrum főigazgatója, valamint a 

Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
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6. Elnöki jelentés 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

 

7. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén) 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

8. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2021. év I. félévi gazdálkodásáról 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

   

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

9. Javaslat a Dr. Jakab István Emlékgyűrű adományozására 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

10. Felvilágosítás-kérések 

 

11. Kérdések 

 

12. Bejelentések 

 

 

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2021. november 26. 

 

NAPIREND 

 

1. Tájékoztató az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő árvíz- 

és belvízvédelmi tevékenységéről 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Rácz Miklós, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság igazgatója, valamint 

a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
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2. Tájékoztató a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő árvíz- és 

belvízvédelmi tevékenységéről 

 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Lovas Attila, a Közép-Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója, valamint a 

Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 

 

3. Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről 

 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Fenyves Péter, a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 

vezetője, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 

 

4. Tájékoztató az Egri Tankerületi Központ és a Hatvani Tankerületi Központ 

működéséről 

 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója, Horváth Márta, a 

Hatvani Tankerületi Központ igazgatója, valamint a Területfejlesztési és 

Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 

 

5. Tájékoztató a „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás 

fellendítésére” című pályázat megvalósításának előrehaladásáról 

 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága, valamint a 

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság. 

 

6. Elnöki jelentés 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

 

7. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén) 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
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8. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2021. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

9. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervére 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

10. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak 

adományozásának 2022. évi időbeni ütemezésére 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

11. Felvilágosítás-kérések 

 

12. Kérdések 

 

13.  Bejelentések 

 

 

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2021. december 17. 

 

NAPIREND 

 

1. Tájékoztató a Heves Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről 

 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő:  Herman István, a Heves Megyei Értéktár Bizottság Elnöke, valamint az Elnöki 

Kabinet vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 

 

2. Tájékoztató a megyei területrendezési terv hatályosulásának tapasztalatairól 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Szabó László, Heves megye főépítésze, valamint a Területfejlesztési és 

Területrendezési Osztály vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
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3. Elnöki jelentés 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 
 

4. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 

rendelet megalkotására (szükség esetén) 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 

5. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén) 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 

6. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2022. év I. félévi üléstervére és a 2022. év II. félévi 

ülésterv-tervezetére 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 

7. Beszámoló a Europe Direct Tájékoztató Központ 2021. évi tevékenységéről és javaslat 

a Europe Direct Tájékoztató Központ 2022. évi működtetésére vonatkozó egyedi 

megállapodás megkötésére 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 

8. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről 
 

Előterjesztő:  Dr. Barta Viktor, Heves Megye Főjegyzője  

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

   

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 

9. Javaslat a Heves Megye Nagykövete cím adományozására 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 
 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
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10. Javaslat „Az Év Heves Megyei Sportolója” díj adományozására 

 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 

 

Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 

11. Felvilágosítás-kérések 

 

12. Kérdések 

 

13. Bejelentések 

 

 

KÖZMEGHALLGATÁS 

 

 

Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője 

 

  



24 

 

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 59/2020. (XII. 11.) számú  

veszélyhelyzeti határozata 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus 

világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és 

hatáskörében eljárva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom: 
 

Az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosítószámú „Felzárkózás-politikai együttműködési 

program megvalósítása Heves megyében” című projekt végrehajtásáról szóló, jelen határozat 

mellékletét képező beszámolót a projektben sikeresen végrehajtott projektelemek teljesítésének 

tudomásul vételével, valamint a projektben kötelezően elkészítendő dokumentumot elfogadom. 
 

 Felelős: dr. Juhász Attila Simon 

   Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

 Határidő: értelemszerűen, a kötelező fenntartási időszakhoz 

igazodva 
 

Melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 59/2020. (XII. 11.) számú 

veszélyhelyzeti határozatához 
 

 

BESZÁMOLÓ 
 

az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosítószámú „Felzárkózás-politikai együttműködési 

program megvalósítása Heves megyében” című pályázat végrehajtásáról 
 

A Heves Megyei Önkormányzat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 

megvalósuló „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi 

esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című konstrukcióhoz EFOP-1.6.3-17-2017-

00019 kódszámon „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves 

megyében” elnevezéssel támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, mely pozitív 

támogatói döntést nyert és 60 millió Ft összegű, 100 %-os támogatás intenzitású, vissza nem 

térítendő támogatásban részesült. A projekt a zárásához közeledik, ezért a projekt 

végrehajtásáról jelen beszámoló keretében – a féléves rendszerességgel a testületek (a 

Közgyűlés illetékes bizottságai és a Közgyűlés) részére nyújtott tájékoztatókban foglaltakra is 

építve - adok részletes tájékoztatást. A projekt megvalósulási időszakában (2018.01.01.-

2020.12.31.) teljesítendő feladatok, tevékenységek az alábbiak voltak: 
 

• 6 felzárkózási fórum (fél évente 1-1, összesen 6) 

• 12 munkacsoport ülés (negyed évente 1-1, évente 4 db, összesen 12) 

• 12 együttműködést erősítő rendezvény (negyed évente 1-1, évente 4 db, összesen 12) 

• A kötelezően foglalkoztatandó felzárkózási munkatárs HEP Önkormányzati referens 

képzésen való részvétele 

• Érzékenyítő tréning a hivatali dolgozóknak  

• Szolgáltatási Út Térkép dokumentum elkészítése  

• Megyei Esélyegyenlőségi Paktum elkészítése  
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A projekt végrehajtásában a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részéről a következő 

kollégák vettek részt: 

• projektmenedzser: Mann Roland 

• szakmai vezető: Dr. Pappné Dragony Kinga 

• alprojekt vezető: Domján Róbert 

• pénzügyi menedzser: Márky Tímea 

• projektmenedzser asszisztens: Gál Máté, Vincze Csilla 

• pénzügyi asszisztens: Bartucz-Kovács Erzsébet 

 

A projekt célja: 

 

A Magyar Nemzeti Felzárkózási Stratégia és a településeken, lokális szinten fellelhető Helyi 

Esélyegyenlőségi Programok közti űr kitöltése, melynek megvalósítása során a megyei szintű 

szakmai koordinációs- és konzultációs rendszer kialakításával és működtetésével, a már 

működő, esélyteremtő együttműködések munkájának összehangolásával, a települési 

önkormányzatok esélyteremtési intézkedéseinek feltérképezésével egy olyan modell jellegű 

együttműködési program valósul meg, melynek célja a megyei települések és a helyi szereplők 

közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése.  
 

A projekt célcsoportjai: 
 

A megyében működő érintett szervezetek, intézmények: megyei önkormányzat, települési 

önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, ellátórendszerek szereplői, civil szervezetek, 

egyházak, nonprofit szervezetek, valamint a közösségi programokhoz kapcsolódóan a tartós 

szegénységben élők, segítségre szorulók, romák és helyi közösségeik alkotják.  A projekt által 

érintett szereplők egyrészt a projekt megvalósításába közvetlenül bevont együttműködők, és 

partnerek, másrészt a projekt végső eredményeinek fókuszpontjai; társadalmi-, szociális 

perifériára került egyének: 

• a mélyszegénységben élők és romák  

• gyermekek  

• nők  

• idősek  

• fogyatékkal élők  

A projekttel kapcsolatos beszerzések, kötelezettség vállalások, megkötött szerződések: 
 

1. A felzárkózási munkatárs 2018. január 1-től alkalmazásra került a Heves Megyei 

Önkormányzati Hivatal szervezetében, a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály 

keretein belül. A projekt megvalósításának 36 hónapjára határozott idejű közszolgálati 

jogviszony jött létre a felek között. 
 

2. Kötelező nyilvánosság biztosítása  

2018. január 12-én – a Vagyonrendelet szerinti beszerzési eljárás lefolytatását követően 

- a Heves Megyei Önkormányzat és a Zebra Design 69 Bt. között vállalkozási szerződés 

jött létre a kötelező nyilvánosság biztosítása tárgyában. A Heves Megyei Önkormányzat 

weboldalán létrehozásra került a projektet bemutató aloldal, mely az alábbi linken 

érhető el: http://hevesmegye.hu/efop163 

A kötelező nyilvánosság biztosítása a projekt során megvalósult. 

http://hevesmegye.hu/efop163
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3. 2018. január 24-én – a vagyonrendelet szerinti beszerzési eljárás lefolytatását követően 

-  került aláírásra a Rendezvény-szervezés/ Marketingeszközök fejlesztése ellátását 

biztosító vállalkozási szerződés a Heves Megyei Önkormányzat és a Graven Idol 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között, a projektet érintő 12 db közösségi rendezvény, 

valamint 6 db fórum vonatkozásában. A szerződés módosításra került 2020. június 26-

án a kialakult COVID-19 pandémiás helyzet miatt. Ennek értelmében a rendezvények 

megvalósításának határideje 2020. szeptember 30-ra módosult. A 12 db közösségi 

rendezvény és a 6 db fórum 2020.09.29-ig szerződésszerűen megszervezésre került. 

 

4. Informatikai és egyéb eszközök beszerzésére – a vagyonrendelet szerinti beszerzési 

eljárás lefolytatását követően - 2018. január 5-én a Heves Megyei Önkormányzat és a 

Főnix Informatika Kft.  között létrejött megállapodás alapján került sor 3 db laptop + a 

hozzájuk kapcsolódó 3 db szoftver beszerzésére, továbbá 3 db nyomtató beszerzésére, 

valamint a felzárkózási munkatárs munkavégzését segítő mobiltelefon beszerzésére.  

 

5. HEP Önkormányzati referens képzésen való részvétel a felzárkózási munkatárs 

számára kötelezően teljesítendő feladat volt. A képzés 2018. április 11-én,18-án, 25-én 

az SZGYF (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság) szervezésében valósult meg 

Szolnokon. A felzárkózási munkatárs megszerezte a „HEP önkormányzati referens” 

képesítést.  

 

6. Szervezetfejlesztő, érzékenyítő tréning  

A kötelezően megvalósítandó tevékenységek körében szerepelt a Heves Megyei 

Önkormányzat 10 munkatársa számára szervezett érzékenyítő, szervezetfejlesztő 

tréning, melynek lebonyolítását külső oktató bevonásával valósította meg az 

önkormányzat. Az oktató kiválasztása a szükséges eljárás lefolytatását követően történt 

meg. Az eljárás győztese az mtd Tanácsadó Kft. volt. A szervezetfejlesztő, érzékenyítő 

tréning 2018. június 28. megvalósult. A képzés segítette az előítéletek működésének 

megismerését és a hátrányos helyzetű személyek felé mutató empátia növekedését.  

7. Közösségi együttműködést erősítő rendezvénysorozat  

A rendezvényekre 5 előadót biztosított a FORTI PECTORE Egyesület, amely pályázati 

úton került kiválasztásra. Az egyesülettel a részfeladatra létrejött szerződés 2018.06.12-

én került aláírásra „Közösségi együttműködést erősítő rendezvénysorozat 

megvalósításában közreműködő előadók biztosítása” tárgyában 12 rendezvényre 

vonatkozóan, amely szerződés módosításra került 2020. június 26-án a kialakult 

COVID-19 pandémiás helyzet miatt. Ennek értelmében a rendezvények 

megvalósításának határideje 2020. szeptember 30-ra módosult. A rendezvények – az 

előadók biztosításával - szerződésszerűen megtartásra kerültek.   

 

8. Megyei Esélyegyenlőségi Paktum dokumentum külső szolgáltató bevonásával készült 

el a FORTI PECTORE Egyesület által. A vállalkozási szerződés 2019. november 4-én 

lépett hatályba. 2020. június 26-án a vállalkozási szerződés módosításra került a 

kialakult COVID-19 pandémiás helyzet miatt. 
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A projekt szakmai megvalósításának bemutatása 

 

1. Heves Megyei Felzárkózási Fórum és munkacsoport ülések 
 

2018. február 22-én került sor az I. Fórum ülésére, melyen a 31 résztvevő az együttműködési 

szándéknyilatkozat aláírásával vállalta, hogy a továbbiakban részt vesz a fórum munkájában és 

hozzájárul a Heves megyei felzárkózási kezdeményezés sikeres megvalósításához.  
 

A Heves Megyei Felzárkózási Fórum részvétvevői: 
 

• Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.) 

• EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős Államtitkárság  

(1054 Budapest, Akadémia u. 3.) 

• Verpelét Város Önkormányzata (3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.) 

• Kál Nagyközség Önkormányzata (3350 Kál, Szent István tér 2.) 

• Tarnalelesz Község Önkormányzata (3258 Tarnalelesz, Fedémesi út 8.) 

• Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (3300 Eger, Dobó tér 6/A.) 

• Gyöngyöspata Roma Nemzetiségi Önkormányzat (3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.) 

• Káli Roma Nemzetiségi Önkormányzat (3350 Kál, Dózsa út 1.) 

• Tarnaleleszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (3258 Tarnalelesz, Fedémesi út 8.) 

• Erdőkövesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

(3252 Erdőkövesd, II. Rákóczi Ferenc út 39.) 

• Szentdomonkosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

(3258 Szentdomonkos, Szabadság u. 48.) 

• Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 

(3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.) 

• Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

(3300 Eger, Kossuth Lajos út 11.) 

• Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (3300 Eger, Faiskola u. 15.) 

• Heves Megyei Közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága  

(3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.) 

• Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum által delegált tag (3300 Eger, Dobó tér 6/A.) 

• Egri Szakképzési Centrum (3300 Eger, Kertész utca 128.) 

• Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály  

(3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.) 

• Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltség  

(3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.) 

• Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya  

(3300 Eger, Klapka György út 3.) 

• Eszterházy Károly Egyetem (3300 Eger, Eszterházy tér 1.) 

• Egri Norma Alapítvány, Civil Információs Centrum (3300 Eger, Törvényház út 1-3.) 

• Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesület (3200 Gyöngyös, Kerékgyár út 4/1.)  

• ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesület (3300 Eger, Pacsirta u. 6.) 

• Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület (3377 Szihalom, Bercsényi út 28.) 

• Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet  

(3300 Eger, Klapka György út 10.) 

• Egri Főegyházmegye (3300 Eger, Széchenyi út 1.) 

• Magyar Máltai Szeretetszolgálat, egri csoport (3300 Eger, Kallómalom u. 78.) 

• Mátrametál Fém Csomagolóeszköz-gyártó és Értékesítő Kft.  

(3332 Sirok, Liszkó völgy, Pf. 10.) 
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• Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóság  

(3300 Eger, Törvényház út 4.) 

• Egri Tankerületi Központ (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.) 

• Hatvani Tankerületi Központ (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) 

 

Civil pályáztatás 

A pályázati felhívás a fórumtagokat illetően pontos paramétereket írt elő, mely között 5 

civil szervezet bevonását tette kötelezővé a fórum munkájába.  

A civil szervezetek bevonása pályáztatás útján történt. A pályázati felhívást a Heves 

Megyei Önkormányzat weboldalán és a Heves Megyei Önkormányzat hirdetőtábláján 

tettük közzé. A felhívásra 4 civil szervezet jelentkezett, akik az együttműködési 

szándéknyilatkozat aláírásánál már jelen voltak, további civil szervezet bevonása 

megtörtént a második civil pályázati felhívást követően, melynek eredménye képen az 

Eger Sikeréért Egyesülettel bővült a fórumon résztvevők köre.  

 

Megvalósult Megyei Felzárkózási Fórum ülések: 

 

ülés 

száma 
téma időpont 

I. alakuló ülés, projekt ismertetése 2018. I. negyedév 

II. képzés és foglalkoztatás témakörének áttekintése 2018. III. negyedév 

III. civil szervezetek és jó gyakorlatok bemutatkozása 2019. I. negyedév 

IV. Heves megyei Szolgáltatási Út Térkép tervezésének előrehaladása, 

illetve az előző munkacsoport ülések áttekintése 

2019. III. negyedév 

V.  Megyei Esélyegyenlőségi Paktum tartalmi elemeinek bemutatása 2020. I. negyedév 

VI. Megyei Esélyegyenlőségi Paktum elfogadása 2020. III. negyedév 

 

 

Megvalósult munkacsoport ülések: 

 

ülés 

száma 
téma időpont 

I. vitaindító beszélgetés 2018. I. negyedév 

II. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózási lehetőségeinek 

vizsgálata a képzés és a foglalkoztatás területén 

2018. II. 

negyedév 

III. Mélyszegénységben élő – és roma gyerekek helyzete az oktatás 

területén 

2018. III. 

negyedév 

IV. Hátrányos helyzetű- és fogyatékkel élő gyerekek helyzete az oktatás 

területén 

2018. IV. 

negyedév 

V. A gyermekjóléti - és szociális alapszolgáltatások és a szociális 

szakosított ellátások 

2019. I. negyedév 

VI. Egészségügyi alapellátások hiányosságai 2019. II. 

negyedév 

VII. Lakhatási problémák és jó gyakorlatok I. 2019. III. 

negyedév 

VIII.  Lakhatási problémák és jó gyakorlatok II. 2019. IV. 

negyedév 
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IX. Pénzügyi tudatosság elősegítését biztosító szakmai kerekasztal  2020. III. 

negyedév 

X. Civil tudásmegosztás 2020. III. 

negyedév 

XI. Megyei szintű foglalkoztatáspolitikai együttműködés 2020. III. 

negyedév 

XII. Családvédelmi Kerekasztal 2020. III. 

negyedév 

 
2. Közösségi együttműködést erősítő rendezvénysorozat 

A projekt megvalósítási időszakában évente 4 db, összesen 12 rendezvény került megtartásra. 

A kötelező tevékenységek megvalósítási helyszínei Heves megye különböző települései (város, 

nagyközség és kistelepülés egyaránt). A rendezvények a hátrányos helyzetű célcsoportokhoz 

kapcsolódóan kerültek megszervezésre, széles körű, adott témában érintett lakossági 

bevonással.  

 

A rendezvény szakmai programja: 

  

• Plenáris előadások 

o Korai fejlesztés fontossága 

o Az oktatás és munka, mint érték. A lehetőségek ismertetése 

• Szekciós előadások 

o Pénzügyi tanácsadás 

o Családi életvezetés 

o Jó példa bemutatása, motivációs beszélgetés 

 

Megvalósult „Közösségi együttműködést erősítő rendezvények”: 

rendezvény 

száma 
téma időpont 

I. Közösségi Együttműködést Erősítő Rendezvény – Tarnalelesz 2018. június 21. 

II. Közösségi Együttműködést Erősítő Rendezvény – Pétervására 2018. június 22. 

III. 
Közösségi Együttműködést Erősítő Rendezvény – 

Gyöngyöspata 

2018. szeptember 

28. 

IV. Közösségi Együttműködést Erősítő Rendezvény – Tiszanána 
2018. december 

20. 

V. Közösségi Együttműködést Erősítő Rendezvény – Kisköre 2019. március 29. 

VI. 
Közösségi Együttműködést Erősítő Rendezvény – 

Mátraderecske 
2019. június 21. 

VII. Közösségi Együttműködést Erősítő Rendezvény – Gyöngyös 
2019. szeptember 

30. 
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VIII. Közösségi Együttműködést Erősítő Rendezvény –Heves 
2019. december 

13. 

IX. Közösségi Együttműködést Erősítő Rendezvény –Nagyréde 
2020. szeptember 

09. 

X. Közösségi Együttműködést Erősítő Rendezvény –Erdőtelek 
2020. szeptember 

10. 

XI. Közösségi Együttműködést Erősítő Rendezvény –Füzesabony 
2020. szeptember 

14. 

XII. Közösségi Együttműködést Erősítő Rendezvény – Kápolna 
2020.szeptember 

17. 

 

3. Szakmai napokon való részvétel: 

• 2018. október 16-án a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság országos szakmai 

napot tartott Székesfehérváron, amelyre az EFOP 1.6.3. projektekben résztvevő összes 

megyei önkormányzat szakmai képviselője meghívást kapott. Ezen a rendezvényen 

részt vett a projektmenedzser, az alprojekt vezető és a projekt szakmai vezetője a Hivatal 

Területfejlesztési és Területrendezési Osztálya részéről.  

• Az EMMI és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) közös 

szervezésében 2019. április 03-án és 04-én Zalaszentlászlón került sor az országos 

szakmai napokra, melyen részt vett a Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési 

Osztálya részéről a projekt szakmai csapata.  

• Az EMMI és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) közös 

szervezésében 2020. február 27-én és 28-án Zalaszentlászlón került sor az országos 

szakmai napokra, melyen betegség miatt nem tudtunk személyesen részt venni, de 

hozzáfértünk a szakmai információkhoz.  

 
4. Szolgáltatási Út Térkép  

A Szolgáltatási Út Térkép Dokumentum elkészítésének határideje 2019. december 31. napja 

volt. Társadalmasítás céljából 2020. január 10-én elektronikus úton kiküldésre került a 

fórumtagok részére a dokumentum, melynek véleményezése január 27-i határidővel 

visszaérkezett 5 partnertől. A stilisztikai és tartalmi módosítások átvezetése megtörtént. 

A Heves Megyei Közgyűlés a 75/2019. (XII.13.) számú határozatával megtárgyalta a 

Szolgáltatási Út Térkép dokumentumot, ami „alapul szolgálhat majd a megoldások 

megtalálásában: a jövőbeli felzárkóztatást és a családok védelmét célzó projektek központi és 

megyei szintű tervezéséhez, valamint a beavatkozási pontok és a cél elérését hatékonyan 

szolgálni képes eszközök megfelelő kiválasztásához”.  
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5. Heves Megyei Esélyegyenlőségi Paktum  

 

A Heves Megyei Közgyűlés 2020. június 26-án megtárgyalta és a 18/2020. (VI.20.) sz. 

határozatával elfogadta a Heves Megyei Esélyegyenlőségi Paktum (MEP) Dokumentum 

egyeztetési változatát. A dokumentum társadalmasítás céljából elektronikus úton megküldésre 

került a Felzárkózási Fórum tagjai részére, mellyel kapcsolatban az észrevételek megküldésére 

2020. augusztus 17. - szeptember 15. között volt lehetőség. A tagok részéről minimális 

módosítási javaslatok érkeztek, melyek megvitatására és a dokumentum elfogadására – a 

felhívásban foglaltaknak eleget téve – a VI. Felzárkózási Fórum ülésen került sor.  

 

A projekt zárása 

A IV. mérföldkő – és egyben a projekt - zárása 2020. december 31. napja. A projekt zárásával 

kapcsolatban azonban megjegyzendő, hogy a COVID-19 pandémiás helyzetre tekintettel – 

többek között a projekten belüli átütemezések miatt – Támogatási Szerződés módosítási 

kérelmet nyújtottunk be, melyre vonatkozóan döntés még nem született az Irányító Hatóság 

részéről. 
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A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 60/2020. (XII. 16.) számú 

veszélyhelyzeti határozata 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus 

világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és 

hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Mötv.)  81. § (3) bekezdésének f) pontjában foglalt rendelkezés, 

továbbá a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 28. § (1) bekezdésének b) pontja, valamint 

58. § (1) bekezdésének c) pontja alapján, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom: 

 

Heves Megye Főjegyzőjének az Mötv. 81. § (3) bekezdésének f) pontja alapján a Heves Megyei 

Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről az SZMSZ 28. § (2) bekezdésének e) pontja 

alapján előterjesztett beszámolóját, jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom. 

 

  Felelős:  dr. Barta Viktor 

   Heves Megye Főjegyzője 

 Határidő: azonnal   

 

 

Melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének a 60/2020. (XII. 16.) 

veszélyhelyzeti határozathoz 

 

 

Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről 

 

 

I. Területfejlesztési és Területrendezési Osztály 

 

 

A megyei önkormányzat területfejlesztési tervezési feladataihoz kapcsolódó jogszabályi háttér 

bemutatása 

 

A megyei önkormányzatok területfejlesztési feladatait elsődlegesen a területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény, továbbá a Terület- és településfejlesztési Operatív Program 

végrehajtását érintően a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet jelöli 

ki. 
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Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (továbbiakban: TOP) a Kormány 

1702/2014. (XII.3.) számú határozatával 41,69 md Ft összeget határozott meg Heves megye 

számára, melynek az egyes intézkedésekre allokált összegét az 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. 

határozat állapította meg. A fenti összeg megyén belüli felhasználása egyéb részleteinek 

meghatározására a Heves Megyei Közgyűlés a 207/2015. (VIII.28.) számú határozatával 

megalkotta a Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) tervdokumentumot 

(továbbiakban: ITP). A dokumentum – egy rövid helyzetértékelés, majd célrendszer 

meghatározáson túl – legfontosabb funkciója az intézkedéseken belüli forrásarányok, a 

kedvezményezetti forrás elkülönítések, az indikátorok vállalása, illetve a források 

ütemezésének meghatározása.  

 

Az ITP forrásallokációja: 

 

A TOP-ban öt prioritástengelyen belül koncentrálódnak a megyék által felhasználható források. 

Az öt prioritástengelyből négy ERFA, míg további egy ESZA forrásokat hasznosít. A 

programozási ciklus félidejében szükségszerű volt a program felülvizsgálata, amelyet 

közösségi előírás – az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete – rögzített.  

 

A rendelet előírta, hogy a 2018. évre vonatkozó végrehajtási jelentésben rögzített információk 

alapján eredményességi felülvizsgálatra került sor a 2018. év végéig elérendő részcélokra 

vonatkozóan. A részcélokat nem teljesítő prioritások esetében a 6 %-os eredményességmérési 

tartalék átcsoportosítása volt szükséges jól teljesülő prioritásra. Amennyiben egy prioritás nem 

teljesítette a rá vonatkozó részcélokat, a tagállamnak javaslatot kellett tennie a nem 

felhasználható eredményességmérési tartalék jól teljesítő prioritás részére történő 

átcsoportosítására.  

 

A fentiek alapján a nem teljesülő TOP 2., 3., 4. és 5. prioritások eredményességmérési tartaléka 

átcsoportosításra került a TOP 1. prioritására, a TOP 4. számú módosításával. Ezáltal 

módosultak a prioritásoknak és az intézkedéseknek az OP-ban rögzített keretösszegei. 

 

Az eredményességi tartalék átcsoportosításán kívül – az ITP végrehajtásával kapcsolatos 

korábbi bizottsági és közgyűlési tájékoztatókban már jelzett – TOP többletforrások 

felhasználását érintően szövegszerű kiegészítések kerültek beépítésre az egyes országos (pl. 

Magyar Falu Program, Családvédelmi Akcióterv) és megyei programokhoz való kapcsolódás 

bemutatására. Mindezen szövegszerű kiegészítések beépítésre kerültek a Heves Megyei 

Önkormányzat Közgyűlése 7/2020. (I.31.) sz. közgyűlési határozatával elfogadott ITP 

módosításba.  

 

Az eredményességmérési keret átcsoportosítás ITP-t érintő indikátor változásai: 

Az egyes intézkedésekre vonatkozó forrásátcsoportosítás magával hozta a kapcsolódó 

indikátor vállalások felülvizsgálatát is. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 7/2020. 

(I.31.) sz. közgyűlési határozatával elfogadott ITP módosításban az egyes intézkedésekre 
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tervezett forrásnagyságok arányában vállalta az eredményességi kerethez tartozó ún. 

kulcsindikátorokat, az egyéb indikátorok szempontjából vállalásokat pedig nem tett. 

A Pénzügyminisztérium RFP Stratégiai, Tervezési és Értékelési Főosztálya 2020. október 21-i 

levelében tájékoztatott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 

megvalósuló integrált területi programok korrekciójának szükségességéről. A 1144/2020. 

(IV.8.) Korm. határozattal elfogadásra került a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. 

(XI.8.) Korm. határozat módosítása. A határozattal elfogadott forrásátcsoportosítások azért 

történtek, mert a 2018-as indikátor célértékek országosan több esetben nem teljesültek. Heves 

megye esetében az indikátor vállalások tekintetében kizárólag a TOP 4. prioritáson belül - mely 

„A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése” címet 

viseli – volt szükséges ismételten a megye által vállalt célértéket (indikátort) módosítani. Ennek 

megfelelően a ’helyreállított lakóegységek városi területeken’ indikátor 2018-as vállalása 14 

db-ról 13 db-ra, a 2023-as vállalása 64-ről 61-re módosult amiatt, hogy a hatályos Korm. 

határozat 1. mellékletében szereplő értéknek megfeleljen. A Heves Megyei Közgyűlés 

elnökének 32/2020. (XI.6.) veszélyhelyzeti határozatával az ITP-ben a ’helyreállított 

lakóegységek városi területeken’ indikátor 2018-as vállalása 14 db-ról 13 db-ra, a 2023-as 

vállalása 64-ről 61-re módosult, amelyről a Közgyűlés tagjai mind előzetesen, mind pedig a 

határozat meghozatalát követően közvetlenül is értesültek. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pénzügyi előrehaladásának Heves 

megyei vonatkozásai 

 

2020. április 8-án a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Irányító 

Hatóságának vezetője tájékoztatást küldött a Heves Megyei Önkormányzat, mint területi 

szereplő részére a Heves megyében nem megfelelő előrehaladással bíró, összesen 30 db TOP 

projektről. Az Irányító Hatóság kérte a területi szereplő közreműködését az egyes projektek 

bemutatására akként, hogy hol tart az előkészítés, a megvalósítás folyamata, külön kitérve arra, 

hogy van-e olyan probléma, ami a megvalósítást gátolja. 2020. április 9-én az érintett 

települések önkormányzatai és a projektmenedzsment feladatokat ellátó szervezetek részére 

megküldésre kerültek az adatlapok. Közöltük az Irányító Hatóság álláspontját, valamint 

jeleztük, hogy az elállás feltételeinek elhárítása érdekében mielőbbi lépéseket kell tenni, 

ugyanis szankció és forráselvonás is bekövetkezhet a 2014-2020 programozási időszakban az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés b) pontja alapján. 

A települési visszajelzések után a Heves Megyei Önkormányzat megküldte az Irányító Hatóság 

részére a 30 db projekttel kapcsolatban a projektgazdáktól, illetve menedzsment szervezetektől 

kapott helyzetjelentéseket. A legtöbb esetben a projekt valós előrehaladása sokkal nagyobb 

mértékű volt, mint az IH által ismert állapot. A rendelkezésre álló számlák időszaki elszámolás 

keretében benyújtásra kerültek az Irányító Hatóság által megadott határidőt figyelembe véve.  

 

2020. május 28-án a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Irányító 

Hatóságának vezetője újabb tájékoztatást küldött a Heves Megyei Önkormányzat, mint területi 

szereplő részére a Heves megyében nem megfelelő előrehaladással bíró TOP projektekről (ez 

alkalommal már csak 22 db projekt szerepelt a táblázatukban). A Heves Megyei Önkormányzat 

2020. június 5-én megküldte az Irányító Hatóság részére a települési önkormányzatoktól, illetve 

projektmenedzsment szervezetektől visszaérkezett részletes válaszokat az egyes projektek 

vonatkozásában.  
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Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2015-2019 időszakban végzett területfejlesztési és 

területrendezési tevékenységéről 

 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján a Kormány 

négyévente beszámol az Országgyűlésnek az ország területi folyamatairól, a területfejlesztési 

politika, a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól. A Pénzügyminisztérium 

Területfejlesztési Tervezési Főosztálya készíti elő ezt az előterjesztést, amelyhez minden 

megyei önkormányzattól kértek egy rövid beszámolót a témában végzett tevékenységeiről. A 

beszámolót összeállítottuk, kitérve az elmúlt évek stratégiai tervezési feladataira, a TOP 

végrehajtásával kapcsolatos tevékenységünkre, valamint a Heves Megyei Önkormányzat saját 

projektjeinek megvalósítására. 

 

A Heves Megyei Közgyűlés Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottságának 

2020. évben hozott döntései 

 

A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Heves Megye 

Közgyűlésének 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 81. §-ban szabályozottak szerint a 

Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottságnak a meghozott döntéseiről 

utólagos tájékoztatási kötelezettsége van a Közgyűlés felé. A Megyei Döntés-előkészítő és 

Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság üléseinek összehívására az IH vezetőjének írásbeli 

megkereséseit követően került sor. A Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottság az érintett időszakban költségnövekménnyel érintett projektek vonatkozásában 

jelentkező igényekkel kapcsolatban hozott határozatai: 

 

3/2020. (I.17.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

1.2.1-15 számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című 

felhívásra benyújtott TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00013 azonosítószámú „Tiszanána-Dinnyéshát 

strand- és csónakkikötő fejlesztése” című projekt kapcsán a 32 500 000 Ft összegű 

költségnövekmény igényt támogatja. 

 

4/2020. (I.17.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

1.3.1-16 számú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 

közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-1.3.1-16-HE1-2017-00001 

azonosítószámú „Közlekedésfejlesztés Heves megyében 2” című projekt kapcsán a 11 260 981 

Ft összegű (11 156 396 Ft többlettámogatási igényű) költségnövekmény igényt támogatja. 
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5/2020. (I.17.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

3.2.1-16 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 

benyújtott TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00002 azonosítószámú „A vécsi Önkormányzati Hivatal 

és Kultúrház épületének energetikai korszerűsítése” című projekt kapcsán a 3 802 880 Ft 

összegű költségnövekmény igényt támogatja. 

 

8/2020. (II.6.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

1.2.1-16 számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című 

felhívásra benyújtott TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00003 azonosítószámú „Kisfüzes turisztikai 

fejlesztése - "Kisfüzesi turistaközpont"” című projekt kapcsán a 149 275 467 Ft összegű 

költségnövekmény igényt támogatja. 

 

9/2020. (II.6.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

2.1.3-16 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívásra 

benyújtott TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00004 azonosítószámú „Csapadékvíz-elvezetés, tározó és 

csappantyús zsilip kiépítése Szajlán” című projekt kapcsán a 16 003 371 Ft összegű 

költségnövekmény igényt támogatja. 

 

10/2020. (II.6.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

3.2.1-16 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 

benyújtott TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00018 azonosítószámú „A kisnánai önkormányzati 
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konyha épületének energetikai korszerűsítése” című projekt kapcsán a 14 496 548 Ft összegű 

(7 900 000 Ft többlettámogatási igényű) költségnövekmény igényt támogatja. 

 

11/2020. (II.6.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

4.1.1-15 számú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra 

benyújtott TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00009 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás 

fejlesztése Feldebrő Községben új építésű ingatlan kialakításával” című projekt kapcsán a 

23 756 198 Ft Ft összegű költségnövekmény igényt támogatja. 

 

12/2020. (II.6.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

4.2.1-16 számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című 

felhívásra benyújtott TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00001 azonosítószámú „A Szilvásváradi 

Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése” című projekt kapcsán a 15 547 670 

Ft Ft összegű (13 410 000 Ft többlettámogatási igényű) költségnövekmény igényt támogatja. 

 

15/2020. (II.20.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

1.1.1-16 számú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című felhívásra benyújtott TOP-1.1.1-

16-HE1-2017-00008 azonosítószámú „Felsőtárkány iparterületeinek bővítése út és 

közműépítéssel” című projekt kapcsán a 19 953 840 Ft összegű költségnövekmény igényt 

támogatja. 

 

16/2020. (II.20.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 
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Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

1.2.1-15 számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című 

felhívásra benyújtott TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00016 azonosítószámú „Pély Község 

bekapcsolása az EuroVelo 11 kerékpár útvonal vérkeringésébe” című projekt kapcsán a 

10 892 221 Ft összegű költségnövekmény igényt támogatja. 

 

17/2020. (II.20.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

1.4.1-15 számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HE1-

2016-00006 azonosítószámú „A Kápolnai Tündérkert Óvoda bölcsődei szolgáltatási egység 

létrehozásával egybekötött korszerűsítése” című projekt kapcsán a 88 507 404 Ft összegű 

költségnövekmény igényt támogatja. 

 

18/2020. (II.20.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

1.4.1-16 számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-16-HE1-

2017-00020 azonosítószámú „A Gyermekkert Óvoda fejlesztése” című projekt kapcsán a 

38 992 571 Ft összegű (22 976 747 Ft többlettámogatási igényű) költségnövekmény igényt 

támogatja. 

 

19/2020. (II.20.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

3.1.1-15 számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-

3.1.1-15-HE1-2016-00005 azonosítószámú „Kerékpárút fejlesztése Boldog Községben” című 

projekt kapcsán a 29 187 460  Ft összegű költségnövekmény igényt támogatja. 

 

20/2020. (II.20.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottsága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
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támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

1.1.1-15 számú „Ipari parkok, Iparterületek fejlesztése” című felhívásra benyújtott TOP-1.1.1-

15-HE1-2016-00005 azonosítószámú „Iparterület kialakítása Erdőtelken” című projekt kapcsán 

a 269 334 233 Ft összegű költségnövekmény igényt támogatja, amennyiben az eljárásrendi 

szakmai előírásokat a költségnövekmény igény teljesíti. 

 

21/2020. (II.20.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

1.1.3-16 számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-1.1.3-16-HE1-

2017-00009 azonosítószámú „Piac kialakítása Parádon” című projekt kapcsán a 8 121 264 Ft 

összegű költségnövekmény igényt támogatja, amennyiben az eljárásrendi szakmai előírásokat 

a költségnövekmény igény teljesíti. 

 

22/2020. (II.20.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

1.4.1-15 számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HE1-

2016-00016 azonosítószámú „Gyöngyikék” – Gyermekjóléti alapellátás fejlesztése Verpelét 

városában új bölcsődei szolgáltatói egység létrehozásával” című projekt kapcsán a 27 633 258 

Ft összegű költségnövekmény igényt támogatja, amennyiben az eljárásrendi szakmai 

előírásokat a költségnövekmény igény teljesíti. 

 

23/2020. (II.20.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

1.4.1-16 számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-16-HE1-

2017-00003 azonosítószámú „Gyöngyszemek” Feldebrő Község Óvodájának teljeskörű 
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felújítása” című projekt kapcsán a 20 277 864 Ft összegű költségnövekmény igényt támogatja, 

amennyiben az eljárásrendi szakmai előírásokat a költségnövekmény igény teljesíti. 

 

24/2020. (II.20.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

1.4.1-16 számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-16-HE1-

2017-00004 azonosítószámú „Új bölcsődei szolgáltatás létrehozása Tarnaleleszen” című 

projekt kapcsán a 22 810 696 Ft összegű költségnövekmény igényt támogatja, amennyiben az 

eljárásrendi szakmai előírásokat a költségnövekmény igény teljesíti. 

 

25/2020. (II.20.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

1.4.1-16 számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-16-HE1-

2017-00024 azonosítószámú „A kömlői óvoda fejlesztése” című projekt kapcsán a 25 042 789 

Ft összegű költségnövekmény igényt támogatja, amennyiben az eljárásrendi szakmai 

előírásokat a költségnövekmény igény teljesíti. 

 

26/2020. (II.20.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

3.1.1-15 számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-

3.1.1-15-HE1-2016-00004 azonosítószámú „Kerékpárút fejlesztése Adácson” című projekt 

kapcsán a 25 044 900 Ft összegű költségnövekmény igényt támogatja, amennyiben az 

eljárásrendi szakmai előírásokat a költségnövekmény igény teljesíti. 

 

27/2020. (II.20.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 
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Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

3.1.1-16 számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-

3.1.1-16-HE1-2017-00009 azonosítószámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Andornaktálya 

és Nagytálya térségében” című projekt kapcsán a 13 336 911 Ft összegű költségnövekmény 

igényt támogatja, amennyiben az eljárásrendi szakmai előírásokat a költségnövekmény igény 

teljesíti. 

 

28/2020. (II.20.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

3.2.1-16 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 

benyújtott TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00033 azonosítószámú „Energetikai korszerűsítés 

Csányon” című projekt kapcsán a 6 521 569 Ft összegű költségnövekmény igényt támogatja, 

amennyiben az eljárásrendi szakmai előírásokat a költségnövekmény igény teljesíti. 

 

A Heves Megyei Közgyűlés elnökének veszélyhelyzeti határozatai, melyeket a Heves 

Megyei Önkormányzat Közgyűlése Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottságának a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

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

57/A. § (4) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Mötv.) 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

SZMSZ) 2. melléklet II. fejezete alapján átruházott feladat- és hatáskörét gyakorolva hozott 

veszélyhelyzeti időszakban a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján: 

 

A Heves Megyei Közgyűlés elnökének 4/2020. (IV.29.) veszélyhelyzeti határozata 

  

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére elrendelt veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm.rendelet, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  

a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 3/2020. (IV.17.) önkormányzati 

rendelete rendelkezéseire is figyelemmel,  

a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő 

Ideiglenes Bizottságának  

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

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) bekezdése, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
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Mötv.) 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott feladat- és hatáskörét gyakorolva  

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

meghirdetett támogatási kérelmek értékelése és a projektek esetében felmerülő 

költségnövekmény igények bírálata kapcsán, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:  

 

• a TOP-1.2.1-15 számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00019 

azonosítószámú „Ősjuhar-szabadidőpark és Tarna-patakparti tanösvény turisztikai 

fejlesztése” című projekt kapcsán a 6 878 844 Ft összegű,  

• a TOP-3.2.1-15 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 

felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00002 azonosítószámú „Az 

önkormányzati hivatal és a Mini Manó Óvoda épületének energetikai korszerűsítése 

Bekölce községben” című projekt kapcsán a 7 532 623 Ft összegű,  

• a TOP-3.2.1-15 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 

felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00003 azonosítószámú „A Bükkszéki 

Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt kapcsán az 5 244 599 

Ft összegű,  

• a TOP-3.2.1-15 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 

felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00020 azonosítószámú „Ostoros 

Önkormányzat épület-energetikai korszerűsítése” című projekt kapcsán a 6 002 822 Ft 

összegű, 

• a TOP-3.2.1-16 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 

felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00001 azonosítószámú "Noszvaji 

tornaterem felújítása" című projekt kapcsán a 6 000 000 Ft összegű,  

• a TOP-3.2.1-16 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 

felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00007 azonosítószámú „A 

gyöngyöstarjáni Általános Iskola, Művelődési Ház és Önkormányzati Hivatal 

épületének energetikai korszerűsítése” című projekt kapcsán a 47 092 356 Ft összegű,  

• a TOP-3.2.1-16 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 

felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00017 azonosítószámú „A kisnánai 

Szent Imre Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése” című projekt 

kapcsán a 37 458 071 Ft összegű  

• a TOP-3.2.1-16 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 

felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00025 azonosítószámú „Egerfarmosi 

Önkormányzati ingatlan energetikai korszerűsítése” című projekt kapcsán a 13 447 456 

Ft összegű  

költségnövekmény igényeket támogatom, amennyiben a kérelem a tartalmi és formai 

elvárásoknak megfelel. 

 

A Heves Megyei Közgyűlés elnökének 10/2020. (V. 4.) veszélyhelyzeti határozata 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére elrendelt veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm.rendelet, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
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a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 3/2020. (IV.17.) önkormányzati 

rendelete rendelkezéseire is figyelemmel, 

a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő 

Ideiglenes Bizottságának  

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

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) bekezdése, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott feladat- és hatáskörét gyakorolva  

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

meghirdetett támogatási kérelmek értékelése és a projektek esetében felmerülő 

költségnövekmény igények bírálata kapcsán, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom: 

 

A TOP-2.1.2-15 számú „Zöld város kialakítása” című felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HE1-

2016-00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című projekt 

kapcsán a 139 413 600 Ft költségnövekmény igényt nem támogatom, mert a  a projekt 

összköltsége az igényelt költségnövekménnyel együtt meghaladná a TOP-2.1.2-15 Felhívás 

Területspecifikus Mellékletének 5.3 pontjában rögzített maximálisan igényelhető 1 500 millió 

Ft  vissza nem térintendő támogatást. 

 

2020. május 4-én (11-22/2020. (V.4.) számú határozatok) az alábbi TOP konstrukciók 

tekintetében született döntés a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Megyei Döntés-

előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottságának hatáskörében eljárva a Heves Megyei 

Közgyűlés elnökének veszélyhelyzeti határozataival: 

• a TOP-1.1.1-15 számú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című felhívás keretén 

belül 1 projekt esetében, 

• a TOP-1.1.1-16 számú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című felhívás keretén 

belül 2 projekt esetében, 

• a TOP-1.1.3-15 számú „Helyi Gazdaságfejlesztés” című felhívás keretén belül 1 projekt 

esetében, 

• a TOP-1.1.3-16 számú „Helyi Gazdaságfejlesztés” című felhívás keretén belül 1 projekt 

esetében, 

• a TOP-1.3.1-16 számú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés” című felhívás keretén belül 1 projekt esetében, 

• a TOP-1.4.1-15 számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztéséve” című felhívás 

keretén belül 1 projekt esetében, 

• a TOP-1.4.1-19 számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztéséve” című felhívás 

keretén belül 6 projekt esetében, 

• a TOP-2.1.3-16 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című 

felhívás keretén belül 1 projekt esetében, 

• a TOP-3.2.1-15 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 

felhívás keretén belül 6 projekt esetében, 

• a TOP-3.2.1-16 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 

felhívás keretén belül 7 projekt esetében, 
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• a TOP-4.1.1-15 számú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című 

felhívás keretén belül 1 projekt esetében, 

• a TOP-4.2.1-15 számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése” című felhívás keretén belül 1 projekt esetében. 

 

A Heves Megyei Közgyűlés elnökének 24/2020. (V.18.) veszélyhelyzeti határozata 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére elrendelt veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm.rendelet, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  

a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 3/2020. (IV.17.) önkormányzati 

rendelete rendelkezéseire is figyelemmel, 

a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő 

Ideiglenes Bizottságának  

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

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) bekezdése, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott feladat- és hatáskörét gyakorolva  

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

meghirdetett támogatási kérelmek értékelése és a projektek esetében felmerülő 

költségnövekmény igények  bírálata kapcsán, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom: 

 

• a TOP-1.4.1-16 számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra 

benyújtott TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00014 azonosítószámú „Rózsaszentmártoni 

Labdarózsa Óvoda fejlesztése és minibölcsőde létesítése” című projekt kapcsán a 

7 899 791 Ft összegű, 

• a TOP-2.1.2-15 számú „Zöld város kialakítása” című felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-

15-HE1-2016-00006 azonosítószámú „Füzesabony, a zöld város - belvárosi területek 

rehabilitációja” című projekt kapcsán a 809 591 612 Ft összegű, 

• a TOP-3.2.1-16 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 

felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00005 azonosítószámú „A verpeléti 

Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” című 

projekt kapcsán a 20 725 715 Ft összegű, 

• a TOP-3.2.1-16 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 

felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00006 azonosítószámú „A 

gyöngyöspatai Művelődési Ház és Polgármesteri Hivatal épületének energetikai 

korszerűsítése” című projekt kapcsán a 2 582 610 Ft összegű, 

• a TOP-3.2.1-16 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 

felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00032 azonosítószámú "Szociális 

intézmény energetikai korszerűsítése Mezőtárkányban" című projekt kapcsán a 863 166 

Ft összegű, 
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• a TOP-3.1.1-15 számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívásra 

benyújtott TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00010 azonosítószámú „Kerékpáros közlekedés 

fejlesztése Nagyrédén” című projekt kapcsán a 18 370 710 Ft összegű, 

• a TOP-3.2.1-16 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 

felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00022 azonosítószámú „A parádi Közös 

Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése” című projekt kapcsán a 

6 892 032 Ft összegű 

költségnövekmény igényeket támogatom, amennyiben a kérelem a tartalmi és formai 

elvárásoknak megfelel. 

2020. június 3-án (25-30/2020. (VI.3.) számú határozatok) az alábbi TOP konstrukciók 

tekintetében született döntés a Heves Megyei Közgyűlés hatáskörében eljárva a Heves Megyei 

Közgyűlés elnökének veszélyhelyzeti határozataival: 

• a TOP-1.1.1-16 „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című felhívás keretén belül 2 

projekt esetében összesen 889 671 162 Ft támogatási összegben 

• a TOP-1.1.3-16 „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívás keretén belül 1 projekt 

esetében összesen 59 999 999 Ft támogatási összegben 

• a TOP-1.3.1-16 „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 

közlekedésfejlesztés” című felhívás keretén belül 1 projekt esetében összesen 

86 894 853 Ft támogatási összegben 

• a TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívás keretén 

belül 27 projekt esetében összesen 4 416 295 234 Ft támogatási összegben 

o a fejlesztések segítségével Heves megyében az újonnan létrehozott 0-3 éves 

gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 290 férőhellyel,  

o a fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma pedig 

36 hellyel gyarapodott. 

• a TOP-3.2.1-16 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című felhívás 

keretén belül 7 projekt esetében összesen 560 634 746 Ft támogatási összegben 

• a TOP-4.1.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívás 

keretén belül 3 projekt esetében összesen 185 116 853 Ft támogatási összegben 

Összesen 41 TOP projekt tekintetében és 6 198 612 847 Ft támogatási összegben születtek 

támogató döntések. 

A Heves Megyei Közgyűlés elnökének 31/2020. (VI.16.) veszélyhelyzeti határozata 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére elrendelt veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm.rendelet, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  

a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 3/2020. (IV.17.) önkormányzati 

rendelete rendelkezéseire is figyelemmel, 

a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő 

Ideiglenes Bizottságának  

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

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) bekezdése, a 
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott feladat- és hatáskörét gyakorolva  

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

meghirdetett támogatási kérelmek értékelése és a projektek esetében felmerülő 

költségnövekmény igények  bírálata kapcsán, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom: 

 

• a TOP-1.4.1-16 számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra 

benyújtott TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00019 azonosítószámú „Karácsondi 

Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda fejlesztése” című projekt kapcsán a 26 291 

974 Ft összegű, 

• a TOP-2.1.2-15 számú „Zöld város kialakítása” című felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-

15-HE1-2016-00002 azonosítószámú „Zöldelő városunk” című projekt kapcsán a 8 960 

287 Ft összegű, 

• a TOP-2.1.2-16 számú „Zöld város kialakítása” című felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-

16-HE1-2017-00002 azonosítószámú „Zöldelő városunk 2. ütem” című projekt kapcsán 

a 130 713 203 Ft összegű 

költségnövekmény igényeket támogatom, amennyiben az eljárásrendi szakmai előírásokat az 

egyes költségnövekmény igények teljesítik. 

 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottsága 2020. június 23-i ülésén 

 

• a TOP-1.4.1-19 számú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívásra 

benyújtásra került 5 darab, 

 

• a TOP-2.1.3-16 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című 

felhívásra benyújtásra került 1 darab támogatási kérelem kapcsán hozott határozatot.  

 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottsága 2020. július 17-i ülésén meghozott határozatok: 

 

38/2020. (VII.17.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett  

• a TOP-1.2.1-16 számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00002 

azonosítószámú „Turisztikai fejlesztés Bátor Községben” című projekt kapcsán a 

12 789 537 Ft összegű, 
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• a TOP-1.4.1-15 számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra 

benyújtott TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00020 azonosítószámú „Szűcsi Óvoda 

infrastrukturális fejlesztése” című projekt kapcsán a 9 028 436 Ft összegű, 

• a TOP-2.1.3-15 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című 

felhívásra benyújtott TOP-2.1.3-15-HE1-2016-00003 azonosítószámú „Szihalom 

község külterületi vízelvezetése” című projekt kapcsán a 8 000 017 Ft összegű 

költségnövekmény igényeket támogatja. 

 

39/2020. (VII.17.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

1.1.3-15 számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-1.1.3-15-HE1-

2016-00006 azonosítószámú „Közösségi piac épület korszerűsítése, fedett és nyitott piactér 

építése Lőrinciben” című projekt kapcsán a 16 769 999 Ft összegű költségnövekmény igényt 

támogatja, amennyiben az eljárásrendi szakmai előírásokat a költségnövekmény igény teljesíti. 

 

40/2020. (VII.17.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

1.1.3-16 számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-1.1.3-16-HE1-

2017-00006 azonosítószámú „Helyi gazdaság fejlesztése Szűcsi Községben” című projekt 

kapcsán a 6 111 566 Ft összegű költségnövekmény igényt támogatja, amennyiben az 

eljárásrendi szakmai előírásokat a költségnövekmény igény teljesíti. 

 

41/2020. (VII.17.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

1.4.1-16 számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
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intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-16-HE1-

2017-00007 azonosítószámú „Kerekharaszti Csillagfény Óvoda fejlesztése” című projekt 

kapcsán a 7 694 332 Ft összegű költségnövekmény igényt támogatja, amennyiben az 

eljárásrendi szakmai előírásokat a költségnövekmény igény teljesíti. 

 

42/2020. (VII.17.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

3.2.1-15 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 

benyújtott TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00023 azonosítószámú „Maklár község önkormányzati 

épületeinek energetikai korszerűsítése” című projekt kapcsán a 20 538 732 Ft összegű 

költségnövekmény igényt támogatja, amennyiben az eljárásrendi szakmai előírásokat a 

költségnövekmény igény teljesíti. 

 

43/2020. (VII.17.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

3.2.1-16 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 

benyújtott TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00010 azonosítószámú „A Polgármesteri Hivatal és az 

orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” című projekt kapcsán a 5 245 000 Ft összegű 

költségnövekmény igényt támogatja, amennyiben az eljárásrendi szakmai előírásokat a 

költségnövekmény igény teljesíti. 

 

44/2020. (VII.17.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

3.2.1-16 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 

benyújtott TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00030 azonosítószámú „Polgármesteri hivatal és orvosi 
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rendelő energetikai korszerűsítése -Szarvaskő” című projekt kapcsán a 11 985 634 Ft összegű 

költségnövekmény igényt támogatja, amennyiben az eljárásrendi szakmai előírásokat a 

költségnövekmény igény teljesíti. 

 

45/2020. (VII.17.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

3.2.1-16 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 

benyújtott TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00038 azonosítószámú „A Sarudi Kultúrház, Általános 

Iskola és Polgármesteri Hivatal épületenergetikai korszerűsítése” című projekt kapcsán a 

22 685 933 Ft összegű költségnövekmény igényt támogatja, amennyiben az eljárásrendi 

szakmai előírásokat a költségnövekmény igény teljesíti. 

 

46/2020. (VII.17.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

4.2.1-15 számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című 

felhívásra benyújtott TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00005 azonosítószámú „Szociális 

alapszolgáltatásokat nyújtó intézmény kialakítása Egerbakta Községben” című projekt kapcsán 

a 5 711 700 Ft összegű költségnövekmény igényt támogatja, amennyiben az eljárásrendi 

szakmai előírásokat a költségnövekmény igény teljesíti. 

 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottsága 2020. július 30-i ülésén meghozott határozat: 

 

49/2020. (VII.30.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

1.1.1-15 számú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című felhívásra benyújtott TOP-1.1.1-
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15-HE1-2016-00003 azonosítószámú „Füzesabonyi Ipari Park fejlesztése” című projekt 

kapcsán a 816 066 931Ft összegű költségnövekmény igényt nem támogatja, mert a projekt 

összértékéhez képest túlzott (100%-ot meghaladó) mértékű. 

 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottsága 2020. szeptember 25-i ülésén meghozott határozatok: 

 

52/2020. (IX.25.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

1.1.1-15 számú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című felhívásra benyújtott TOP-1.1.1-

15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Ipari park fejlesztése Bélapátfalván” című projekt 

kapcsán az 1 107 836 Ft összegű költségnövekmény igényt támogatja, amennyiben a kérelem 

a tartalmi és formai elvárásoknak megfelel. 

 

53/2020. (IX.25.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

1.1.3-16 számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-1.1.3-16-HE1-

2017-00003 azonosítószámú „Noszvaji helyi termelői piac felújítása” című projekt kapcsán a 

10 754 516 Ft összegű (7 200 000 Ft többlettámogatási igényű) költségnövekmény igényt 

támogatja. 

 

54/2020. (IX.25.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

1.1.3-15 számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-1.1.3-15-HE1-

2016-00010 azonosítószámú „Vásártér kialakítása Verpeléten” című projekt kapcsán a 20 861 

545 Ft összegű (19 461 545 Ft többlettámogatási igényű) költségnövekmény igényt támogatja. 

 

55/2020. (IX.25.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 
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bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

3.1.1-15 számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott 

azonosítószámú „Füzesabony - Szihalom között kerékpáros infrastruktúra építése” című projekt 

kapcsán a 45 537 715 Ft összegű költségnövekmény igényt támogatja, amennyiben a kérelem 

a tartalmi és formai elvárásoknak megfelel. 

 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottsága 2020. október 9-i ülésén meghozott határozatok: 

 

58/2020. (X.09.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

2.1.2-15 számú „Zöld város kialakítása” című felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HE1-2016-

00001 azonosítószámú „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című projekt kapcsán 

a 136 603 802 Ft összegű költségnövekmény igényt támogatja. 

 

59/2020. (X.09.) határozat 

 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP-

1.2.1-15 számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című 

felhívásra benyújtott TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 azonosítószámú „Kulturális és aktív 

turizmus fejlesztés Gyöngyösön” című projekt kapcsán a 36 121 674 Ft összegű 

költségnövekmény igényt támogatja. 

 

 

A Heves Megyei Közgyűlés elnökének 32/2020. (XI.6.) veszélyhelyzeti határozata 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus 

világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére elrendelt veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § 

(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  

a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 12/2020. (XI.4.) önkormányzati 

rendelete rendelkezéseire is figyelemmel, 
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a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő 

Ideiglenes Bizottságának  

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

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) bekezdése, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. 

melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott feladat- és hatáskörét gyakorolva  

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

meghirdetett támogatási kérelmek értékelése és a projektek esetében felmerülő 

költségnövekmény igények  bírálata kapcsán, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom: 

a TOP-1.2.1-16 számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 

című felhívásra benyújtott TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00004 azonosítószámú „Pálosok útján 

tematikus tanösvény” című projekt kapcsán a 29 125 470 Ft összegű költségnövekmény igényt 

támogatom. 

 

A Heves Megyei Közgyűlés döntései az egyes, a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program felhívásaira benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban: 

 

2020. június 30-án a Heves Megyei Közgyűlés ülésén 5 projektről született támogatói, 1 esetben 

pedig újraértékelésre vonatkozóan döntés közgyűlési visszamutatás keretében. 

 

Az egyes konstrukciók esetében az alábbi döntések születtek: 

 

• a testület a TOP-1.4.1-19 számú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című 

felhívásra benyújtásra került 4 darab támogatási kérelem kapcsán hozott támogató 

határozatot, 1 esetben pedig újraértékelést kért; 

 

• a testület a TOP-2.1.3-16 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések” című felhívásra benyújtásra került 1 darab támogatási kérelem kapcsán 

hozott támogató határozatot. 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívástervezeteinek, területspecifikus 

mellékleteinek véleményezésével/módosításával kapcsolatos feladatok 

 

A Heves Megyei Önkormányzat 2020-ban az Irányító Hatóság felé az alábbi TOP 

konstrukciókhoz kapcsolódó, Heves megyére vonatkozó Területspecifikus Mellékleteket érintő 

módosítási igényeket kérelmezte: 

• 2018. február 28-án a TOP-1.3.1-16-HE1-2017-00001 azonosító számú, 

„Közlekedésfejlesztés Heves megyében 2.” című pályázat támogatási szerződése 

hatályba lépett, melynek kedvezményezettje a Magyar Közút Nonprofit Zrt. volt. A 

pályázatban elnyert, elszámolható összeg 1.335.000.000 Ft volt. A projekt 

megvalósítása során többlet támogatási igény lépett fel. A Heves Megyei Önkormányzat 

által is támogatott költségnövekmény igény az IH által jóváhagyásra került, így a 

támogatási összeg 1.346.156.396 Ft-ra változott. Mindezek miatt a Heves Megyei 

Önkormányzat 2020. április 20-án, a TOP-1.3.1-16 kódszámú felhíváshoz kapcsolódó 

TSM (Területspecifikus Melléklet) módosítást érintően kérte az Irányító Hatóságtól a 
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Heves megyére vonatkozó Területspecifikus Melléklet 1.2 pontjában a rendelkezésre 

álló forrás, az 5.2 pontjában a projekt javaslat maximálisan elszámolható összköltség, 

valamint az 5.3. pontjában a támogatás mértéke, összege pontban feltüntetett összeg 

módosítását 1 335 000 000 Ft-ról 1 350 000 000 Ft-ra. Az Irányító Hatóság 2020. április 

30-án kelt levelében támogatta a Heves Megyei Önkormányzat kérését.  

 

A Heves Megyei Önkormányzat 2020. május 18-án, a TOP-2.1.2-15 kódszámú 

felhíváshoz kapcsolódó TSM módosítását kezdeményezte: a Heves megyére vonatkozó 

Területspecifikus Melléklet 5.2 pontjában a projekt elszámolható maximális 

összköltségét 1 500 millió Ft-ról 2 000 millió Ft-ra kérte módosítani. Ugyanezen 

levélben kértük a TSM 5.3 pontjának a) bekezdésében rögzített, igényelhető vissza nem 

térítendő támogatás összege maximum értékének 1 500 millió Ft-ról 2 000 millió Ft-ra 

történő módosítását is. Az Irányító Hatóság 2020. május 26-án kelt levelében támogatta 

a Heves Megyei Önkormányzat kérését.  

 

• A Heves Megyei Önkormányzat 2020. október 19-én, a TOP-1.1.1-15 kódszámú 

felhíváshoz kapcsolódó TSM módosítását kezdeményezte: a Heves megyére vonatkozó 

Területspecifikus Melléklet 5.1 pontjában a projekt elszámolható maximális 

összköltségét 400 millió Ft-ról 410 millió Ft-ra, az 5.2 pontjának a) bekezdésében 

rögzített igényelhető vissza nem térítendő támogatás összegének maximum értékét 400 

millió Ft-ról 410 millió Ft-ra módosítását kérte. Az Irányító Hatóság 2020. november 

10-én kelt levelében támogatta a Heves Megyei Önkormányzat kérését.  

 

 

Heves Megye Környezetvédelmi Programja (2018-2022) 

A megyei önkormányzatok környezetvédelmi feladatait, többek között a megye 

környezetvédelmi programjára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban Kv. tv.) tartalmazza. 

A Kv tv. 48/A. § (1) bekezdése szerint: „Az emberi egészség védelme, valamint a természeti 

erőforrások és értékek megőrzése és fenntartható használata érdekében - e vagy külön 

jogszabályban foglaltak előírása szerint - a környezettel, annak védelmével, illetve a 

környezetet veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatos általános tervet (átfogó környezetvédelmi 

terv), az egyes környezeti elemekkel, azok védelmével, illetve a környezeti elemeket 

veszélyeztető egyes tényezőkkel kapcsolatos részletes tervet (tematikus környezetvédelmi terv) 

és egyedi környezeti adottsággal, problémával foglalkozó tervet (egyedi környezetvédelmi terv) 

kell készíteni.” 

A megyei önkormányzat a környezet védelme érdekében a Kv. tv. 48/B. § (1) és (2) bekezdése 

szerint köteles önálló környezetvédelmi programot kidolgozni: „Átfogó környezetvédelmi terv 

az e törvényben szabályozott országos [40. §] és területi (regionális [48/C. §], megyei [48/D. 

§] és települési [48/E. §]) környezetvédelmi program. 

a) a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb hatótényezők 

elemzésén alapuló helyzetértékelést; 

b) a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi célokat, valamint 

környezeti célállapotokat; 

c) a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket (különösen a 

folyamatban lévő, illetve az előirányzott fejlesztésekkel és a működtetéssel kapcsolatos 

feladatokat), valamint azok megvalósításának ütemezését; 
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d) a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit; 

e) az intézkedések végrehajtásának, valamint a d) pont szerinti eszközök alkalmazásának 

várható költségigényét, a tervezett források megjelölésével.” 

48/D. § (1) A megyei környezetvédelmi program tartalmazza a 48/B. § (2) bekezdésben 

foglaltaknak megfelelően azokat a célokat és intézkedéseket, amelyek elérése, illetve 

megvalósítása megyei szinten hatékony és indokolt.   

(2) A megyei közgyűlés gondoskodik a megyei környezetvédelmi programban foglalt feladatok 

végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban 

foglalt feladatok megoldását. 

 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2018. június 29-i ülésén a 40/2018. (VI. 29.) sz. közgyűlési 

határozatával hagyta jóvá a Heves Megye Környezetvédelmi Programja (2018-2022) 

dokumentumot.  

A Kv tv. 48/D. § (3) bekezdése szerint: „A megyei önkormányzat éves költségvetéséről szóló 

zárszámadásával egyidejűleg be kell számolni a megyei környezetvédelmi program 

végrehajtásának előző évi alakulásáról.” 

A Heves Megyei Közgyűlés elnöke a 9/2020. (V.4.) számú veszélyhelyzeti határozatával – a 

Közgyűlés tagjainak véleményezésre történő előzetes megküldést követően - jóváhagyta az 

Osztály előkészítésében készült, a Heves Megye Környezetvédelmi Programja (2018-2022) 

végrehajtásának előrehaladásáról készült beszámolót. 

 

 

„Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című TOP-

5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosító számú projekt 

 

A Heves Megyei Önkormányzat, a Heves Megyei Kormányhivatal, a Heves Megyei 

Önkormányzati Hivatal, a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. és a 

Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. konzorciumi együttműködés keretében a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban megvalósuló „Heves Megyei 

Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” címmel TOP-5.1.1-15-HE1-

2016-00001 azonosító számmal munkaerő-piaci projektet hajt végre.  

 

A Kormány 1243/2020. (V.18.) számú határozata, valamint az Irányító Hatóság döntése alapján 

az eredetileg a II. ütemre tervezett támogatási összegnek a jelenleg futó projektre történő 

„ráemelésével” a konzorciumi tagok összesen 1.491.000.000 Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesültek. A döntéssel sikerült elérni a projekt folyamatos működését, így mind 

a munkaerő-piaci szolgáltatások, mind az egyéb szakmai tevékenységek (paktumiroda) időbeli 

megszakítás nélkül biztosítottak. A Támogatási szerződés módosításunkban foglaltaknak 

megfelelően a jelenleg futó projektünk véghatárideje – figyelemmel a veszélyhelyzetben életbe 

lépő szabályozásra is – 2022. március 31-re, míg a projekt keretében felhasználható támogatás 

összesen (I. és II. ütem összevonva) 1.491.000.000 Ft-ra módosult a forrásarányos indikátorok 

teljesítési kötelezettsége vállalásával párhuzamosan. A forrás ráemelés eredményeként a közel 

hat éves megvalósítási időszak végére a munkaerő-piaci programokban résztvevők száma (a 

maximális forráslekötés esetén) eléri és várhatóan meg is haladja a 966 főt.  

 

A paktumhoz folyamatosan beérkező vállalkozói igényeknek megfelelően valósul meg a 

paktum képzési és foglalkoztatási programeleme.  
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A program keretében a konzorcium 2018.10.31-ig teljesítendő köztes célértékként 518 fő, 

végső célértékként 2022.03.31-ig 966 fő munkaerő-piaci programban résztvevő személy 

bevonását tűzte ki célul. Ezen kulcsindikátor száma a Heves Megyei Kormányhivatal legutóbbi 

jelentése alapján 850 fő, amely a tervezett létszám 87,99%-a.  

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók számába (PR 25 indikátor) csak a 6 

hónapot meghaladó időtartamú foglalkoztatás számítható bele. Az indikátor végső célértéke 

2022.03.31-ig 599 fő. Az indikátor értéke a tervezett létszám 64,44%-a, 386 fő volt a legutóbbi 

jelentés szerint.  

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatása utáni 180. napon 390 

fő rendelkezett állással (PR 26 indikátor), amely a tervezett létszám 130,43%-a. A 

2022.03.31-ig tervezett végső célérték 299 fő.  

 

A forrás ráemelés eredményeként hatályba lépő Támogatási szerződés módosításunknak 

megfelelően a projekt II. ütemében a következő tevékenységeket tervezzük megvalósítani: 

megyei paktum roadshow, kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó programelemek, befektetés-

ösztönzést segítő kiadványsorozat. Ezen kívül a paktumiroda működése és a 

projektmenedzsment a projekt teljes megvalósítása alatt biztosított. Az új programelemek 

megvalósítására vonatkozó beszerzési eljárások lebonyolítása megtörtént, azok megvalósítása 

- figyelemmel a járványügyi helyzetre és a releváns szabályozásra - a megkötött szerződéseknek 

megfelelően, a projekt előrehaladásával összhangban, ütemezetten valósulnak meg.  

 

 

Az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosító számú „Felzárkózás-politikai együttműködési 

program megvalósítása Heves megyében” című projekt 

 

A Heves Megyei Önkormányzat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 

megvalósuló „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi 

esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című konstrukcióhoz EFOP-1.6.3-17-2017-

00019 kódszámon „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves 

megyében” elnevezéssel támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, mely pozitív 

támogatói döntést nyert és 60 millió Ft összegű, 100 %-os támogatás intenzitású, vissza nem 

térítendő támogatásban részesült. A projekt megvalósulási időszaka: 2018.01.01.-2020.12.31. 

Ez idő alatt 6 felzárkózási fórum (fél évente), 12 munkacsoportülés (negyed évente) és 12 

együttműködést erősítő rendezvény (negyed évente) lebonyolítására kerül sor.  

A projekt keretében korábban végzett tevékenységeket a 2019. december 13-i közgyűlésen az 

azt megelőző féléves időintervallumra vonatkozóan már ismertettük.  

 

A 2019. december 13-i közgyűlés után megvalósított tevékenységek: 

 

➢ V. Heves Megyei Felzárkózási Fórum  

 

2020. február 26-án került sor a Felzárkózási Fórum ötödik ülésére, melynek fő témája a 

Megyei Esélyegyenlőségi Paktum Dokumentum fókuszpontjainak megtárgyalása volt. A 

Fórum résztvevői tájékoztatást kaptak a Szolgáltatási Út Térkép dokumentum összegző 

véleményezése kapcsán. Az anyagot a fórum tagok előzetesen áttekintették és véleményüket 

megküldték a projekt végrehajtói részére. A legtöbb észrevétel formai és stilisztikai hibákra 

mutatott rá, de voltak olyan javaslatok is, melyek tartalmi kiigazítást szorgalmaztak. Az 

észrevételek és javaslatok bedolgozása megtörtént és átvezetésre került. 
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Ezt követően a Megyei Esélyegyenlőségi Paktum tervezete főbb pontjainak ismertetésére került 

sor. Bemutatásra kerültek a feltárt jó gyakorlatok, majd a lehetséges együttműködések, azokról 

alkotott elképzelések ismertetése következett („Családvédelmi kerekasztal”, „Civil 

tudásmegosztás”, „Pénzügyi tudatosság” és a „Megyei szintű foglalkoztatás politikai 

együttműködés”).  

 

➢ VI. Heves Megyei Felzárkózási Fórum  

 

2020. szeptember 29-én került sor a Felzárkózási Fórum hatodik ülésére, amelynek fő témája 

egyrészt a projekt előmenetele volt, másrészt a Megyei Esélyegyenlőségi Paktum 

társadalmasítása eredményeinek bemutatása és a dokumentum végleges elfogadása a Fórum 

tagjai részéről. A Fórum tagjai egyhangú döntésükkel fogadták el a Megyei Esélyegyenlőségi 

Paktum dokumentumát, illetve kinyilvánították, hogy a projekt fenntartási időszakában is 

évente minimum egy alkalommal tevékenyen fogják ellátni a projektben vállalt 

kötelezettségeiket. 

 

A tavasz folyamán kialakult pandémiás helyzet miatt 2020. március 26-án Akadályközlő 

levéllel éltünk a projekt megvalósítása kapcsán az Irányító Hatóság felé, mely az alábbiakat 

tartalmazta: „A 2020. márciusában kialakult COVID-19 pandémiás helyzetre való tekintettel 

több, a projekthez tartozó rendezvényt, munkacsoport ülést nem tudtunk megtartani. Ez 

érintette a külsős szervezetekkel/cégekkel megkötött vállalkozási szerződésekkel lefedett 

tevékenységek közül a közösségi együttműködéseket megvalósítani hivatott 4 db rendezvényt, 

illetve érintheti a Megyei Felzárkózási Fórum 1 db ülésének megszervezését és marketing 

feladatait is.” Szándékunkban állt a veszélyhelyzet elmúlta után bepótolni a fentiekben 

ismertetett, az előállott vis maior helyzet miatt elmaradó rendezvényeinket a projekt megfelelő 

szakmai tartalommal történő végrehajtása érdekében. Ennek érdekében javasoltuk az Irányító 

Hatóságnak a pályázat felhívás módosítását, amivel az egyes szakmai feladatok időbeli 

kötöttségeit feloldják (pl. az egyes tevékenységekhez tartozó alkalmak számát egy éven belül 

kelljen teljesíteni) annak érdekében, hogy a projekt sikeresen lezárulhasson. 2020. május 26-án 

az Irányító Hatóság a fentiekben ismertetett tartalmú levelünkre válaszul azt közölte, hogy 

„egyedileg mérlegeli a negatív irányú változások hatását a projektre és a sikeres 

projektmegvalósítást szem előtt tartva rugalmasan értékeli a kialakult helyzetet a támogatói 

okirat módosítása szempontjából.” Ennek megfelelően a Támogatási Szerződés módosítására 

vonatkozó kérelmet nyújtottunk be, amivel kapcsolatban még nem született döntés az Irányító 

Hatóság részéről. 

 

Megvalósult „Közösségi együttműködést erősítő rendezvények”: 

 

A projekt megvalósítási időszakában évente 4 db, összesen 12 rendezvény került megtartásra. 

A kötelező tevékenységek megvalósítási helyszínei Heves megye különböző települései (város, 

nagyközség és kistelepülés egyaránt). A rendezvények a hátrányos helyzetű célcsoportokhoz 

kapcsolódóan kerültek megszervezésre, széles körű, adott témában érintett lakossági 

bevonással.  

 

A rendezvény szakmai programja: 
 

• Plenáris előadások 

o Korai fejlesztés fontossága 

o Az oktatás és munka, mint érték. A lehetőségek ismertetése 
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• Szekciós előadások 

o Pénzügyi tanácsadás 

o Családi életvezetés 

o Jó példa bemutatása, motivációs beszélgetés 

 

A 2. félévben – a tavasszal kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését és a nyári hónapokat 

követően - 4 db közösségi együttműködést erősítő rendezvény sikeres lebonyolítása történt meg 

az alábbi időpontokban és helyszíneken: 

IX. Közösségi Együttműködést Erősítő Rendezvény –Nagyréde 
2020. szeptember 

09. 

X. Közösségi Együttműködést Erősítő Rendezvény –Erdőtelek 
2020. szeptember 

10. 

XI. Közösségi Együttműködést Erősítő Rendezvény –Füzesabony 
2020. szeptember 

14. 

XII. Közösségi Együttműködést Erősítő Rendezvény – Kápolna 
2020. szeptember 

17. 

 

➢ Heves Megyei Esélyegyenlőségi Paktum kidolgozása 

 

A Heves Megyei Esélyegyenlőségi Paktum (amely a Szolgáltatási Út Térkép figyelembe 

vételével a problémák beazonosítását és a problémák együttműködéseken alapuló megoldási 

javaslatait tartalmazza) című dokumentum elkészítését a megfelelő kiválasztási eljárás 

lefolytatását követően kötött Vállalkozási Szerződés alapján a Forti Pectore Egyesület végezte. 

A tervezés tárgyát képező dokumentumhoz kapcsolódóan a pályázati felhívás keretében 

útmutató nem készült. A tervezés támogatásaként az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkársága, illetve a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság Közösségi Integrációs Főosztálya, majd a Társadalmi 

Esélyteremtési Főigazgatóság szervezett szakmai találkozókat, melyeken pontosításra kerültek 

a szakmai elvárások, továbbá bemutatásra kerültek egyes tervezési jó gyakorlatok.  

 

A Heves Megyei Esélyegyenlőségi Paktum dokumentum a következő fő részeket tartalmazza: 

 

1. Vezetői összefoglaló 

2. Külső koherencia vizsgálat – A Heves Megyei Esélyegyenlőségi Paktumhoz 

kapcsolódó országos és megyei stratégiák, kiemelt programok bemutatása 

3. Problémák összegzése a Szolgáltatási Út Térkép alapján:  

• A településeken megtalálható helyi esélyegyenlőségi program intézkedési 

tervében (HEP-IT) beazonosított esélyegyenlőségi problémák összegzése (járási 

és megyei szinten). 

• A Szolgáltatási Út Térkép alapján a települési szintnél magasabb területi szintű 

megoldást igénylő problémák azonosítása. 

4. Jó gyakorlatok  
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A Heves Megyei Közgyűlés 2020. június 26-án megtárgyalta és a 18/2020. (VI.20.) sz. 

határozatával elfogadta a Heves Megyei Esélyegyenlőségi Paktum (MEP) Dokumentum 

egyeztetési változatát. A dokumentum társadalmasítás céljából elektronikus úton megküldésre 

került a Felzárkózási Fórum tagjai részére, mellyel kapcsolatban az észrevételek megküldésére 

2020. augusztus 17. - szeptember 15. között volt lehetőség. A tagok részéről minimális 

módosítási javaslatok érkeztek, melyek megvitatására és a dokumentum elfogadására – a 

felhívásban foglaltaknak eleget téve – a VI. Felzárkózási Fórum ülésen került sor. 

Szakmai napokon való részvétel: 

2020. december 2-án, a projekt felzárkózási referense vett részt az online szakmai napon, 

melyet a Belügyminisztérium Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Területi Felzárkózási 

Ügyek Főosztálya szervezett. 

 

A projekt fizikai befejezésének dátuma a jelenleg hatályban lévő támogatási szerződés szerint 

2020. december 31. 

 

 

A KEHOP-1.2.0 „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan és 

kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című pályázat 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Heves Megyei Önkormányzat 2016. június 30-án, a 

„Heves Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása és Heves Megye Klímastratégiájának 

kidolgozása” címmel benyújtott pályázatát 30 millió Ft összegű, 100 %-os támogatás 

intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A projekt megvalósítása során 

2018.02.28-ig a klíma alkalmazkodással kapcsolatos szemléletformálási akcióba mintegy 2000 

fő Heves megyei lakos bevonása valósult meg. 

 

2020. január 23-án az 1. számú projekt fenntartási jelentésünket (2019. január 9. – 2020. január 

8.) eljuttattuk az Irányító Hatóság részére. Ezen jelentésünkben szót ejtettünk a projekt 

titkársági feladatainak ellátásáról (koordinációs és konzultációs feladatok), a VI. Klímaplatform 

ülésről, hírlevelek kiküldéséről stb.). A klímavédelmet érintő híreket a hevesmegye.hu 

aloldalán rendszeresen megjelenítjük, féléves időszakonként kiküldésre kerülnek hírlevelek.  

Mindezeken túl az utóbbi években a Heves megyét is érintő időjárási szélsőségekre és az 

éghajlatváltozásra való tekintettel klímavédelmi javaslatokat fogalmaztunk meg a megyei 

területrendezési terv ajánlások munkarészéhez. 

 

Felkészülés a 2021-2027 közötti fejlesztési időszakra 

 

A 2021-2027 közötti programozási időszakra vonatkozóan megkezdtük a tervezési munkát. 

Annak érdekében, hogy a Heves megyei települések igényei beépülhessenek az új operatív 

programba, felmértük az egyes települések fejlesztési elképzeléseit. A települések számára 

jeleztük, hogy a projektelképzelések fontossági sorrendben szerepeljenek a táblázatban, a 

projekt rövid bemutatásánál kértük az általános megfogalmazások elkerülését, valamint a 

projektelemek minél pontosabb körülírását. Mindezeken túl a projekt előkészítettségét és az 

adott projekt kapcsolódását (a településen megvalósult valamely korábbi fejlesztéshez) is 

kértük a településektől. A Pénzügyminisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztálya a 

2021-2027-es időszak tervezésének előkészítéséhez információkat kért a Heves megyei 
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fejlesztési igényekről, melyet a beérkezett adatok alapján megküldtünk a minisztérium részére. 

Az Interreg V-A Szlovák-Magyar Határmenti Együttműködés keretében a 2021-2027 időszak 

tervezésére vonatkozóan három tervezői munkacsoport ülésen vettünk részt, melyek témakörei 

az Örökségmenedzsment, Gazdasági fejlesztések és a Szociális kihívások kezelése voltak. 

 

2020. július végén a 2021-2027 közötti programozási időszakra vonatkozó előkészületek új 

lendületet kaptak. Elindult a helyzetfeltáró, helyzetértékelő dokumentumok frissítése, 

felülvizsgálata a területfejlesztési koncepció előkészítő fázisaként. Mindezek mellett az egyes 

tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 7. § 

(1) bekezdése alapján a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének 

megállapításához kértük a környezet védelméért felelős szervek szakmai véleményét a 

felülvizsgálni kívánt megyei területfejlesztési koncepció és az új megyei területfejlesztési 

program vonatkozásában. Az illetékes környezetvédelmi szervek 2020. szeptember 18-ig 

küldhették meg javaslataikat, észrevételeiket. 

 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2020. szeptember 25-i ülésén hozott 40/2020. (IX.25.) sz. 

határozatával úgy döntött, hogy a Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció 

felülvizsgálatával kapcsolatban az előkészítő fázis elkészült munkarészei megfelelnek a további 

tervezés alapjául. Mindezeken túl a Heves Megyei Közgyűlés elfogadta a Heves Megyei 

Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatához és a Heves Megyei Területfejlesztési Program 

tervezéséhez kapcsolódóan a partnerségi tervet is.  

 

2020. októberében megjelent a TOP-1.5.1-20 pályázati kiírás. A pályázat kiemelt feladata a 

2014-2020 közötti tervezési időszakhoz kapcsolódóan elfogadott, átfogó céljait tekintve 2030-

ig érvényes területfejlesztési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása, módosítása 

(elsődlegesen a 2020-ban lejáró részek kapcsán), valamint a 2020-ig érvényes területfejlesztési 

program megújításával a 2021-2027-es időszakra új területfejlesztési program kialakítása a 

rendelkezésre álló legfrissebb információk alapján.  

 

A projekt területfejlesztési tervezési folyamata az alábbi fő folyamatokból áll: 

▪ a helyzetfeltáró, helyzetértékelő dokumentumok frissítése, elkészítése a 

területfejlesztési koncepció előkészítő fázisaként; 

▪ a területfejlesztési koncepció (javaslattevő fázis) felülvizsgálata és módosítása; 

▪ az új területfejlesztési program (stratégiai és operatív programrész) összeállítása; 

▪ területi (társadalmi, gazdasági, környezeti) hatásvizsgálat készítése; 

▪ a 2021-2027 közötti uniós programozási időszak területfejlesztési operatív 

programjának végrehajtását támogató integrált területi program (ITP 2021-2027) 

összeállítása; 

▪ a tervezési folyamat során a partnerség biztosítása (partnerségi terv kidolgozása és 

végrehajtása);  

▪ területi koordináció ellátása; 

▪ megyei szintű fejlesztési igények, projektötletek összegyűjtése.  
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A pályázat 2020. november 12-én benyújtásra került a Magyar Államkincstár felé. A területi 

tervezéssel párhuzamosan a felülvizsgált/módosított Heves Megyei Területfejlesztési 

Koncepcióhoz és az új Heves Megyei Területfejlesztési Programhoz (2021-2027) Területi 

Hatásvizsgálati dokumentáció is készül, mely feladatot – a jogszabályban rögzített szakértői 

jogosultsági kritériumok okán – külső vállalkozó bevonásával látjuk el. A nyertes Envecon Kft-

vel a vállalkozási szerződés aláírására 2020. november 9-én került sor.  

 

A területi tervezés fő célja, hogy a területi szereplők (Heves Megyei Önkormányzat) kijelöljék 

a legfontosabb területfejlesztési irányaikat, céljaikat, amelyek megalapozzák - többek között - 

az integrált területi programot, és amelyek alapján megfogalmazott beruházások 

megvalósításához források biztosíthatók a területi operatív program, az ágazati operatív 

programok, a hazai költségvetés és egyéb finanszírozás terhére. 

 

Jelenleg a megyei területfejlesztési koncepció és az új megyei területfejlesztési program 

elkészítése zajlik a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal humán erőforrására támaszkodva. A 

két dokumentum társadalmasításának megkezdése 2021. január első felében várható. 

 

Monitoring Bizottsági feladatok 

 

A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének delegálása alapján a Heves Megyei 

Közgyűlés Elnöke Monitoring Bizottsági tagként vesz rész a TOP és az EFOP Monitoring 

Bizottságainak (MB) munkájában. A beszámolóval érintett időszakban több írásbeli szavazásra 

került sor, melyek egy része a kialakult pandémiás helyzetből adódó technikai jellegű döntés 

volt (ügyrend módosítás, OP költségvetés módosítás), ezen kívül egyes felhívások 

módosításának, illetve az OP-k előrehaladását érintő beszámolók jóváhagyását érintette. A 

monitoring bizottsági tagságból adódóan több értékelési eljárásban való részvételre is felkérést 

kaptunk, melyekből az üzleti infrastruktúra, a kármentesítés és a klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodás témaköreiben veszünk részt.  

 

A TOP MB kapcsán 2020. október 5-én az Ügyrendet érintő módosításokról kellett szavazni. 

A TOP MB tagjainak 2020. november 24-ig volt lehetőségük szavazatukat eljuttatni a TOP MB 

Titkárság részére (online) a 2021. évi Kommunikációs Akcióterv elfogadásáról, illetve a 2020. 

június 15-én zárult írásbeli döntéshozatal keretében megtartott ülés jegyzőkönyvének 

elfogadásáról és a 2020. október 5-én zárult írásbeli szavazás eredményét ismertető és hitelesítő 

jegyzőkönyv elfogadásáról. 

 

A covid pandémiás helyzetre való tekintettel az EFOP MB online ülés keretein belül zajlott le 

2020. november 24-én. Az ülésen az EFOP végrehajtásának előrehaladásáról, az Operatív 

Program módosításáról, az EFOP-ot érintő, folyamatban lévő értékelésekről és az ügyrend 

módosításáról hallhattunk előadásokat az EMMI részéről. 

 

Mindezeken túl 2020. második félévében  

 

- az EFOP-1.4.5-20 kódszámú, Fókuszban a gyermek című felhívás értékelési 

szempontrendszeréről; 

- az EFOP-5.2.6-20 kódszámú, Országos intézetek transznacionális és innovációs 

fejlesztései című felhívás értékelési szempontrendszeréről; 

- az EFOP 2019-es éves végrehajtási jelentéséről; 
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- az EFOP-4.1.10-20 kódszámú, Az állami fenntartású köznevelési intézmények 

higiéniás körülményeinek infrastrukturális fejlesztése című felhívás értékelési 

szempontrendszeréről; 

- az EFOP-2.2.22-20 Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése című felhívás 

értékelési szempontrendszeréről; 

- az EFOP-2.2.21-20 kódszámú, Állami egészségügyi intézmények higiénés 

körülményeinek infrastrukturális fejlesztése című felhívás értékelési 

szempontrendszeréről; 

- a TOP 7. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) prioritási tengely 

eddigi megvalósítási tapasztalatairól készült értékelés elfogadásáról is szavazni kellett. 

 

 

Főépítészi tevékenység 

 

A főépítészi tevékenység az érintett időszakban, a településrendezési eszközök véleményezése 

mellett, elsősorban a megyei területrendezési terv módosításának lezárását foglalta magában.  

A 2019-es év második felében zajlott a megyei területrendezési terv kidolgozott módosításának 

véleményezése. A többször meghosszabbított véleményezési határidő hatására, a beérkezett 

vélemények elfogadásáról a Heves Megyei Közgyűlés 2020. január 31-én, a 6/2020. (I.31.) sz. 

közgyűlési határozatával döntött. Az elfogadott véleményösszesítő táblázatnak megfelelően a 

tervezők elvégezték a terv és a környezeti értékelés átdolgozását. 

A digitális egyeztető felületre feltöltött terveket az Állami Főépítész technikai okok miatt nem 

tudta megtekinteni, ezért levélben is megkeresésre került. A miniszteri állásfoglalás megkérése 

is papír alapon, személyes tervátadással történt 2020. február 17-én. A miniszteri állásfoglalás 

2020. március 12-i keltezéssel készült el. A miniszteri állásfoglalás megérkezésével – amelynek 

a tervezési vállalkozási szerződés szerint ütemezett véghatárideje 2020. március 31-e volt – 

teljesült a Miniszterelnökséggel a rendezési terv megalkotásának finanszírozására kötött 

támogatási szerződés. 

A Heves Megyei Közgyűlés elnökének a Közgyűlés hatáskörében eljárva 2020. május 7-én 

hozott 5/2020. (V.7.) számú önkormányzati rendeletével elfogadásra került Heves Megye 

Területrendezési Terve és a 23/2020. (V.7.) elnöki határozat mellékleteként elfogadásra 

kerültek az Ajánlások. 

 

Heves megye új területrendezési terve 2020. július 1-vel lépett hatályba. Azt ezt követően indult 

településrendezési eljárásokban már e jogszabálynak megfelelően készülnek a megyei 

főépítészi vélemények. A megyei főépítészek 2020. július 23-án tartott összejövetelén a 

Miniszterelnökség és Lechner Tudásközpont képviselői is részt vettek. A tanácskozás egyik 

tématerülete a megyei területrendezési tervek szerkeszthető (digitális) állományának 

közzététele volt, hiszen a településtervezők számára nélkülözhetetlen a szerkeszthető állomány 

rendelkezésre állása, az igazoló munkarészek elkészítéséhez. Megyénk álláspontja, hogy a 

megyei tervek digitális állománya a honlapon közzétehető, mert a jogszabályok alapján a terv 

felhasználási joga a megyét illeti. A tanácskozáson mind a Miniszterelnökség, mind a Lechner 

Tudásközpont részéről ezzel ellentétes állásfoglalás született. A települési önkormányzatok 

részére szükséges digitális állomány kivágatokat a Lechner Tudásközpont fogja majd 

előállítani, így a települési önkormányzatok ezeket majd tőlük igényelhetik, hasonlóan az 

ingyenes digitális alaptérképek módjára. A rendszer fölálltáig a megyei önkormányzatok, 

megfelelő felhasználási nyilatkozatok alapján biztosítják a digitális állományokat. Jelenleg a 

megyei tervet készítő tervező cég szerveréről, jelszó megadásával lehet a terv digitális 

állományához hozzáférni. Kérésünkre, a szerver ilyen jellegű használatát 2021. májusáig tudják 
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biztosítani. A megye hivatalos honlapjának megújítása keretében, az eddig lefolytatott 

egyeztetéseinknek megfelelően, az új honlapszerkesztő biztosítani tudja majd a digitális 

állomány jelszóval történő elérését. A megyei terv mielőbbi saját szerverre történő feltöltését 

továbbra is szorgalmazza az osztályunk. 

 

 

II. Pénzügyi Osztály 

 

A Pénzügyi Osztály a Hivatal Ügyrendjében rögzített feladatkörében eljárva 2020. évben 

különösen az alábbi feladatokat látta el:  

 

Jogszabályi környezet: 

• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

• A 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről, 

• 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 

• Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező 

elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet, 

• 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 

 

-  A pénzügyi osztály látta el a pénzügyi feladatokon túl a humánerőforrás gazdálkodással 

kapcsolatos feladatokat, konkrétan a kinevezésekkel, átsorolásokkal, jogviszony 

megszüntetésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat, a Munka törvénykönyve hatálya 

alá tartozó munkavállalók munkaviszony létesítésével együtt járó feladatokat és ezekkel 

összefüggésben a kapcsolattartást a Magyar Államkincstár illetmény számfejtési 

osztályával.  

 

- A köztisztviselők teljesítményértékelésének nyilvántartása a TÉR rendszerben történik, a 

rendszer feltöltése, karbantartása, figyelése az osztály feladatai közé tartozik. 

 

-  Jogszabály írja elő a köztisztviselők éves továbbképzését, ennek rendszerezését, a 

tanfolyamokról szóló tájékoztatást, segítségnyújtást, rögzítést, határidők figyelését a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem által működtetett honlapon az osztály végzi. 

 

- A hivatali dolgozók, köztisztviselők magáncélú telefonbeszélgetéseinek és 

internethasználatának továbbszámlázása, belföldi- és külföldi kiküldetések, munkába-

járás költségének számfejtése is az osztály feladatai közé tartozik. 

 

- A közszolgálati tisztviselők, osztályvezetők, vezetők vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettségeit a pénzügyi osztály tartja számon, valamint ezeket a vagyonnyilatkozatokat 

összegyűjti és őrzi. 

 

Az általános pénzügyi feladatokon túl (számlakezelés, utalások előkészítése, 

könyveléstechnikai feladatok, folyamatos pénztárkezelés, havi, negyedéves adatszolgáltatások) 

a következő feladatokat látta el a Pénzügyi Osztály: 

 

- Megszervezte a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági üléseket. 
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- A 2020. évre vonatkozó költségvetési rendelet elfogadását követően az eredeti 

előirányzatok rögzítésre kerültek a könyvelési rendszerben, illetve a Magyar 

Államkincstár felé az elemi költségvetés elkészítése megtörtént.  

 

- A 2020. évre vonatkozó költségvetés módosításait előirányzó rendelet módosításokat 

előkészítettük. A rendelet módosítás elfogadását követően gondoskodtunk a módosítás 

átvezetéséről a könyvelési rendszerben. 

 

- A Pénzügyi Osztály végzi havi rendszerességgel a Heves Megyei Önkormányzat 

képviselői, bizottsági tagjai tiszteletdíjainak, valamint az elnöki és alelnöki 

költségtérítéseknek a számfejtését, átutalását, egyéb adminisztrációs feladatokat 

(munkáltatói / jövedelem igazolások kiadása). 

 

- Folyamatosan könyvelésre került az Önkormányzat, a Hivatal, valamint a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat számlaforgalma. 

 

- A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájának segítése, közreműködés 

az előkészítő és végrehajtó tevékenységben, a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási 

feladatainak ellátása. Az eddig megtartott nemzetiségi önkormányzati bizottsági és 

közgyűlési üléseken került sor a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

elfogadására, valamint módosításaira, melyeket az Osztály készített elő. 

 

- A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. július 15. napján Hatósági 

szerződést kötött a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályával hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása tárgyában. A szerződés 

keretében 9 fő közfoglalkoztatott alkalmazására került sor, melyhez kapcsolódóan a 

munkavállalók szerződéseit is a Pénzügyi Osztály készítette el. Az adminisztratív 

foglalkoztatottak számára a jelenléti ívek, szabadság nyilvántartások, egyéb nyomtatványok 

rendelkezésre bocsájtása is megtörtént. 

 

- Elkészítettük az időszakos mérlegjelentéseket, illetve pénzforgalmi jelentéseket, melyek 

megalapozásaként a mérlegsorok értékelésre kerültek, a szükséges állományváltozásokat 

könyveltük. 

 

- Elkészítettük a 2020. I. félévére és I-III. negyedévére vonatkozó beszámolót. A 

beszámolók elkészítését megelőzően a szükséges eszköz és forrásbeli változások 

átvezetésre kerültek a megfelelő mérlegsorokon, valamint a szállító és vevőállomány 

egyeztetése megtörtént.  

 

- Elkészült és benyújtásra került a 2020. évre vonatkozó pályázat a megyei önkormányzati 

tartalékra. A 2019. évi rendkívüli önkormányzati tartalék elszámolásának benyújtására 

nyitva álló határidő 2021. január 31. A Magyar Államkincstár ebr42 felületén 2020. 

november 25-én jelent meg az elszámoló űrlap, melyet elkészítettünk, a kapcsolódó 

mellékleteket előkészítettük, a teljes anyag benyújtása november hónapban megtörténik. 

 

 

- Elkészítettük a Magyar Államkincstár rendszerében a 2020. I. félévi és I-III. negyedévi 

beszámolót, valamint szöveges kiegészítéssel határidőben beküldtük azokat a Magyar 

Államkincstárhoz. 
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- A tárgyi eszközök nyilvántartásának kezelését és a vásárolt kis- és nagyértékű tárgyi 

eszközök állományba vételét elvégeztük, melynek alapján a nyilvántartásokba bevezetésre 

kerültek. 

 

- Egyeztetéseket folytattunk az épületüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozóan a 

Kormányhivatal, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei 

Kirendeltségének megfelelő osztályaival. Ellenőriztük a részünkre kiállított üzemeltetési 

költségeket tartalmazó számlák összegszerűségbeli jogosságát, valamint elvégeztük a 

közüzemi díjak továbbszámlázását a Dobó tér 6/a. szám alatt lévő ingatlanban lévő bérlők 

részére. 

 

- Jelentéseket készített az Osztály a Központi Statisztikai Hivatal felé az ingatlanokról, 

tárgyi eszközökről. Aktualizálja a vagyonkatasztert, ingatlankatasztert és a hozzá 

kapcsolódó statisztikai jelentést megküldi a Magyar Államkincstár felé. 

 

- A pénzügyi osztály felel a különböző karbantartási és ellátási feladatok 

megszervezéséért is. 

 

- 2020. év II. félévében a Heves Megyei Önkormányzat több használt laptopot vásárolt, 

ugyanakkor a régi, elavult Office szoftvereket lecseréltük újabb szoftverekre, továbbá 

megújult a Hivatal központilag menedzselt informatikai vírusvédelme, vásároltunk asztali 

számítógépeket, ezek nyilvántartásba vétele, rögzítése megtörtént. 

 

- Elkészítettük a kötelező havi, negyedéves, illetve éves gazdaságstatisztikai jelentéseket. 

Elkészítettük a NAV felé a szükséges havi/negyedéves bevallásokat. 

 

- A pénzügyi osztály munkája során napi szintű kapcsolatot tart a Magyar Államkincstár 

Heves Megyei Igazgatóságával, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, a 

Kormányhivatal egyes szakirodáival. 

 

- A gépjárműpark működőképességének a közlekedési előírásoknak megfelelő biztosítása, 

a tisztségviselők, valamint a hivatali köztisztviselők munkavégzéséhez a kapcsolódó 

üzemanyagkártyák kezelése, új kártyák rendelése, régi kártyák visszavonása, valamint a 

menetlevelek alapján üzemanyag analitika vezetése is az Osztály feladatkörébe tartozik. 

 

- Az elhasználódásuk miatt kieső és értékesített gépjárművek pótlására a Heves Megyei 

Önkormányzat és Hivatala a Porsche Lízing Kft-től operatív lízing keretében két SKODA 

típusú személygépjárművet bérel, mely szerződés kezelése, számlák kiegyenlítése, 

folyamatos nyomon követése is a Pénzügyi Osztály feladata. 

 

-  A meglévő gépjárművek kötelező gépjármű felelősség biztosításának évfordulóra 

történő felmondása, valamint az új biztosítás megkötésének ügyintézése is az Osztály 

feladatai közé tartozik.  

 

-  Hivatal dolgozói számára a 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében 

meghatározott utazási kedvezmények igénybevételéhez szükséges nyomtatványok 

elkészítése megtörtént. 
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- A Heves Megyei Önkormányzat által a Hivatal és az Önkormányzat volt intézményeinek 

dolgozói részére 2011. december 31. előtt nyújtott munkáltatói lakáscélú kölcsönök 

analitikus nyilvántartása is az Osztály feladata. 

 

- A 2019. novemberi ülésén a Közgyűlés által elfogadott 2020. évi Ellenőrzési Terv alapján 

a II. félévben két ellenőrzésre is sort került. 

1. Pénzkezelés szabályszerűségének ellenőrzése a házipénztár vonatkozásában 

2. A Heves Megyei Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 

szabályzatainak felülvizsgálata, a szabályzatok gyakorlatban való alkalmazásának 

vizsgálata 

 

- A civil szervezeteknek nyújtott támogatásokhoz (elnöki keret) kapcsolódó pénzügyi 

ügyintézés, elszámolások pénzügyi ellenőrzése is a Pénzügyi Osztály feladata. 

 

- A belföldi és külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó napidíjak rendelkezésre bocsátása és 

elszámolása is az Osztály feladatát képezi. 

 

- A Heves Megyei Önkormányzat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

keretében megvalósuló „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása 

a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című konstrukcióhoz EFOP-1.6.3-

17-2017-00019 kódszámon „Felzárkózás-politikai együttműködési program 

megvalósítása Heves megyében” elnevezéssel támogatásra irányuló igényt (pályázatot) 

nyújtott be, mely pozitív támogatói döntést nyert és 60 millió Ft összegű, 100 %-os 

támogatás intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt 

megvalósulási időszaka: 2018.01.01.-2020.12.31. A projektben 4 mérföldkő került 

beállításra. A mérföldkövekhez kapcsolódó, valamint az időközi kifizetési kérelmek, 

likviditási tervek elkészítése az osztály feladata. A három évet átívelő projekt során 

támogatási szerződés módosítására is sor került, melyhez kapcsolódó számítások, 

ellenőrzések, projekthez kapcsolódó költségvetés-módosítások elkészítése is az osztály 

feladatai közé tartozik.  

 

- A kialakult járványügyi helyzetben 2020. II. félévében a Heves Megyei Önkormányzat a 

megye településeinek ismételten biztosított fertőtlenítőszereket, melyek számlázásával, 

banki utalások nyomon követésével kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi Osztály látta el. 

 

- 2020. évben a Barkóczy terem bérbeadásával kapcsolatban új szabályzat került kiadásra, a 

kapcsolódó terembérletek számlázása, utalások nyomon követése is az osztály feladatai 

közé tartozik. 

 

- Az Eger, Dobó tér 6/a. szám alatti irodaépület III. emeletén található, a Heves Megyei 

Önkormányzat tulajdonában álló irodaegyüttesben villámcsapás következtében 

tönkrementek a klímaberendezések. A Biztosító társaság felé történő kárrendezés 

ügyintézése, kapcsolattartás, új klímák beszerzésében való közreműködés, elszámolás a 

Biztosító Társasággal a Pénzügyi osztály feladata volt. 

 

- Heves Megye Területrendezési Tervének módosítása tárgyú Támogatási szerződés 

elszámolására 2020. II. félévében került sor. A pénzügyi elszámolás elkészítése, 

hiánypótlásának elkészítése, közreműködve a Területfejlesztési és Területrendezési 

Osztállyal szintén az osztály feladatai közé tartozott. 
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- Elláttuk a 2020. év végi irodaszer beszerzéssel kapcsolatos ügyintézést (igények felmérése, 

rendelés összeállítása, megrendelés). 

 

- A Heves Megyei Önkormányzat vagyonbiztosításának aktualizálásával-, évfordulóval 

kapcsolatos ügyintézés is az Osztály feladatát képezte. 

 

- A TOP-1.5.1-20 azonosító számú, „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű 

előkészítése” című felhívásra, a Heves Megyei Önkormányzat részéről benyújtásra került 

projekt előkészítésében való részvétel. A beadott pályázat költségvetésének elkészítése, 

feltöltése az elektronikus felületre szintén az osztály feladata volt. 

 

- Az EMT-E-19-0201 Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása című projekt a 

veszélyhelyzet újbóli kihirdetése miatt nem zárul le 2020. december 31-én. 2020. évben 

eddig 9 település bonyolította le sikeresen a programokat, melyekhez kapcsolódó 

szerződéseket pénzügyileg áttekintettük, a kifizetéseket teljesítettük. 

 

 

III.  Jogi és Szervezési Osztály 

 

A Jogi és Szervezési Osztály a Hivatal Ügyrendjében rögzített feladatkörében eljárva 2020. 

évben különösen az alábbi feladatokat látta el:  

 

- A Jogi és Szervezési Osztály 2020-ban is gondoskodott a Közgyűlés, valamint az 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatok 

ellátásáról. Ezen túlmenően előkészítette – félévente „gördülő” rendszerben - a Közgyűlés 

első félévi üléstervét, és második félévi ülésterv-tervezetét, majd a júniusi közgyűlési 

ülésre a második félév üléstervére és a 2021. évi első félévre vonatkozó ülésterv-

tervezetére vonatkozó előterjesztést. November hónapban került előkészítésre a 2021. első 

félévi ülésterv, és második félévi ülésterv-tervezet.  

 

- Az Osztály koordinálta a közgyűlési előterjesztések előkészítését, törvényességi 

szempontból figyelemmel kísérte az előterjesztések, döntési tervezetek előzetes bizottsági 

megtárgyalását és a testületi ülések menetét. E feladatkörben eljárva gondoskodott továbbá 

a közgyűlési meghívók, előterjesztések érintettek részére történő eljuttatásáról, az 

üléseket követően pedig az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi 

és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. 

(IV.25.) KIM rendelet 2. §-a alapján a Főjegyző az Osztály útján küldte meg a 

Kormányhivatalhoz a közgyűlés és bizottságai üléseinek jegyzőkönyveit is. Szintén az 

Osztály gondoskodott a Közgyűlés által megalkotott önkormányzati rendeletek 

kihirdetéséről, az Önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztése útján. 

 

- A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglalt 

rendelkezések alapján az Osztály folyamatosan feltölti a Heves Megyei Közgyűlés által 

alkotott önkormányzati rendeleteket, valamint a 2013. július 1. napját megelőzően hatályba 

lépett, de 2013. június 30. napját követően megváltoztatott önkormányzati rendeletek 

módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Nemzeti Jogszabálytárba.  

 

- A fenti feladatok ellátását némileg árnyalta a 2020-ban két alkalommal kihirdetett 

veszélyhelyzet, melynek során a Közgyűlés és annak bizottságai feladat- és hatáskörét a 
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Közgyűlés elnöke gyakorolja, akinek e jogkörben hozott döntései tervezetének előzetes, az 

érintettek részére történő megküldéséről, a meghozott döntések kihirdetéséről és a 

Kormányhivatal részére történő megküldéséről, valamint az önkormányzati rendeletek 

esetében a Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltéséről is az Osztály gondoskodott.  

 

- A Jogi és Szervezési Osztály 2020. évben is ellátta a közgyűlés tagjai – beleértve a 

nemzetiségi közgyűlés tagjai –, valamint a bizottságok nem közgyűlési tag (külsős) tagjai 

vagyonnyilatkozatai megtételével kapcsolatos adminisztratív teendőket.  

 

- A Közgyűlés tagjai és a külsős bizottsági tagok által tett vagyonnyilatkozatok kezelése 

kapcsán az Osztály előkészítésében tárgyalta meg és fogadta el a Közgyűlés a közgyűlés 

és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának új, 5. mellékleteként előkészített 

szabályzatot. 

 

- A Jogi és Szervezési Osztály 2020-ban is aktuális feladatként ellátta az önkormányzati 

törzsadattárban rögzített adatok frissítését.   

 

- Ügykörében eljárva az Osztály folyamatosan szerkeszti és a megyei önkormányzat 

hivatalos honlapján közzé teszi a Heves Megyei Önkormányzat Értesítőjét, valamint 

gondoskodik annak az SZMSZ-ben írt érintettek részére, elektronikus úton történő 

megküldéséről. 

 

- Az Osztály folyamatosan nyilvántartja és éves bontásban őrzi a Közgyűlés – illetve az 

elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt annak feladat – és hatáskörében eljárva, a közgyűlés 

elnöke - által elfogadott önkormányzati rendeletek és határozatok eredeti példányait. 

Változatlanul nyomon követte az aktuális rendelet-tervezetek előkészítését, figyelemmel 

kísérte a rendeletek időszerűségét, a szükséges módosításokra javaslatot tett, különös 

figyelemmel a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatára.  

 

- 2020. első félévében az Osztály készítette elő a papíralapú és elektronikus 

dokumentumokról történő hiteles másolatok készítésének a Heves Megyei Önkormányzati 

Hivatalnál alkalmazandó szabályairól szóló Szabályzatot, valamint a vezetékes és 

mobiltelefon, illetve mobilinternet használatának rendjéről szóló Szabályzat módosítását. 

A második félévben is több szabályzat került kiadásra, elfogadásra az Osztály 

előkészítésében, így a Közgyűlés által elfogadottan, a megújult közbeszerzési szabályzat, 

a Heves Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása, az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság által jóváhagyott hivatali Ügyrend 

módosítása, valamint Heves megye főjegyzője által a 2/2020. (X.13.) számú utasítással 

kiadott Egyedi Iratkezelési Szabályzat. 

 

- A megyei önkormányzatoknak az ASP rendszerhez történő csatlakozása óta az Osztály 

már az iratkezelő szakrendszerben végzi az iratforgalmi feladatok adminisztrációját.  

Ezen túlmenően folyamatosan ellátja a Heves Megyei Önkormányzat szerveinek működése 

kapcsán keletkezett iktatási, postázási és iratselejtezési feladatokat, e feladat 

végrehajtása során – tekintettel a maradandó értékű iratok levéltárba helyezési 

kötelezettségére – folyamatosan kapcsolatot tart a Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei 

Levéltárával. November hónapban került sor a 2020. évi – a Levéltár által engedélyezett – 

aktuális iratselejtezésre. 
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-   A Heves Megyei Önkormányzat által a Hivatal és volt intézményeinek dolgozói részére 

korábban nyújtott munkáltatói lakáscélú támogatásokból adódó kölcsönök 

vonatkozásában 2020-ban a még aktív kölcsönszerződések alapján a volt dolgozók 

törlesztése változatlanul folyamatos. Esetleges fizetési késedelem esetén az Osztály fizetési 

felszólítás megküldéséről gondoskodott. A kint lévő követelések kapcsán folyamatban lévő 

végrehajtási eljárások tekintetében a szükséges intézkedések érdekében szintén folyamatos 

a kapcsolattartás a behajtásra illetékes bírósági végrehajtókkal. Ezen túlmenően az Osztály 

rendszeresen kapcsolatot tart a tartozásokat nyilvántartó hitelintézetekkel, a visszafizetett 

tartozások tekintetében előkészíti a megszűnt tartozást biztosító jelzálogjogok törléséhez 

szükséges ingatlan-nyilvántartási engedélyeket.  

       Mindezen intézkedések ellenére a 2020. évben is szükségessé vált, egyes behajthatatlan 

követeléseknek - az azokról történő Vagyonrendelet szerinti lemondást követő - leírása, 

tekintettel arra, hogy a megtett jogi lépések már további eredményre nem vezettek, illetve 

az azok során felmerült behajtási költségek már nem álltak arányban a követelés 

összegével. Ezen leírások tárgyában a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

Elnöke által hozott veszélyhelyzeti döntések kerültek előkészítésre az Osztály részéről. 

 

- A Jogi és Szervezési Osztály ügykörében eljárva közreműködött a Heves Megyei Rendőr-

főkapitányság beszámolójának, a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 

tájékoztatójának és a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Bródy Sándor 

Városi és Megyei Könyvtár, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei 

Igazgatósága tájékoztatójának a Közgyűlés elé terjesztésében. 

 

- Szintén ügyköri feladatot ellátva a Jogi és Szervezési Osztály folyamatosan előkészíti a 

megyei önkormányzat szerződéseinek tervezetét, a Hivatal részére megküldött 

szerződés-tervezeteket pedig véleményezi. 

 

- 2020. január hónapban teljesítésre került a 2019. évi statisztikai adatszolgáltatás – az erre 

központilag újonnan kialakított elektronikus felületen - a Heves Megyei Kormányhivatal 

részére. 

  

- A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében 2020-ban – a tavasszal 

és ősszel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel - összesen három testületi ülés összehívására 

kerülhetett sor, melyet az Együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően a 

Jogi és Szervezési Osztály készített elő, együttműködve a Pénzügyi Osztállyal. Ezeken az 

üléseken került sor többek között a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

elfogadására, a szervezeti és működési szabályzat módosítására. A nemzetiségi 

önkormányzat működése során számos szervezettel folytatott tárgyalásokat 

együttműködési megállapodások létrehozása érdekében, melyek közül több (pl. az Egri 

Főegyházmegyével) már aláírásra is került. A nemzetiségi önkormányzat több, Heves 

megyében tartott rendezvényt támogatott, bár ezek száma az idei év során kétszer is 

elrendelt veszélyhelyzet miatt lényegesen kevesebb volt. Így sajnos elmarad a 

hagyományos Mikulás-napi program is, melynek révén felszabaduló forrást a Heves 

megyei roma lakosság megfelelő védőeszközökkel (maszk, fertőtlenítőszer) való ellátására 

kívánják felhasználni. 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzat 

között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján létrejött 

megállapodás módosítását az alapul szolgáló törvényi rendelkezésnek 2020. július 1. 

napjával történt módosítása okán, mindkét fél az Osztály előkészítésében tárgyalta. 
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A fenti megállapodás alapján a Jogi és Szervezési Osztály a nemzetiségi önkormányzat 

Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti irodája részére 2020-ban is szükség szerint gondoskodott a 

működéshez szükséges irodaszerek, tárgyi feltételek biztosításáról, igény esetén jogi 

tanácsadásról. 

 

- Az Osztály folyamatosan ellátta a Hivatal informatikai rendszereinek üzemeltetését és 

karbantartását, a Hivatalban működő munkaállomások javítását, karbantartását. Ennek 

keretében 2020. márciusától a rendszergazdai feladatokat az AGRIA Informatika Kft. 

helyett már az OCTET Informatikai Kft. látja el.  

       A közelmúltban bérlet útján került beüzemelésre három nagy teljesítményű, új 

multifunkciós fénymásoló, amelyekkel megoldottá vált két régi készülék cseréje.  

       A folyamat részeként sikerült a Hivatal informatikai hálózatának vírusirtását, valamint a 

munkaállomások Office és Windows programjait – az elavultság fokához mérten – 

megújítani. 

A Hivatal információtechnológiai eszközeinek állapotfelmérése és a szükség szerint 

felmerülő karbantartás ellátása folyamatos feladat, melynek keretében felmerülő 

eszközpótlások és –cserék a költségvetési források függvényében biztosítottak.  

 

- A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet által kialakított 

térítésmentes sérülékenységvizsgálati szolgáltatás igénybevétele kapcsán, a megyei 

önkormányzatnak a Szakszolgálatnál 2020. I. félévben történt regisztrációja alapján 

végzendő vizsgálata és az annak keretében nyújtott monitoring a közeljövőben 

remélhetőleg erősíti majd azt a tendenciát, hogy elkerülhetővé váljanak a 2012-ben a Heves 

Megyei Önkormányzat Hivatalában üzemeltett IP alapú telefon alközpont rendszerét ért 

támadásokhoz hasonló incidensek. Ez utóbbi támadás kapcsán az ismeretlen tettes ellen 

tett feljelentés nyomán a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság 

Bűnügyi Osztály Gazdaságvédelmi Alosztálya a 2020. március 6. napján hozott 

határozatával az eljárást megszüntette, tekintettel arra, hogy a Magyarországon folytatott 

nyomozás mellett jogsegély útján igénybe vett svéd és cseh bűnügyi hatóságok által 

elvégzett nyomozati cselekmények során sem merült fel olyan adat, amely a 

bűncselekmény elkövetőjének személyére nézve tartalmazott volna releváns 

információkat. A határozat indoklása szerint a bűncselekményt külföldi távközlési 

szolgáltatók láncolatának igénybevételével követték el, de azok újabb jogsegély keretében 

történő megkeresésétől sem volt várható érdemi eredmény, ezen szolgáltatók rendszerében 

tárolt hívásadatok időközbeni törlése miatt. A fenti bűncselekmény kapcsán kár a Heves 

Megyei Önkormányzatot nem érte. 

 

-     A Heves Megyei Önkormányzat mobiltelefon flottájával kapcsolatos feladatok ellátása 

folyamatosan ellátott feladatként jelentkezett 2020-ban is, a hivatali és a megyei 

önkormányzat többségi vagy kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok dolgozói 

és közeli hozzátartozóik előfizetéseinek kezelésével. 

 

-    Törvényben előírt akadálymentesítési kötelezettségnek eleget téve újul meg a Heves Megyei 

Önkormányzat hivatalos honlapja, a www.hevesmegye.hu. Ehhez is kapcsolódóan, az 

Osztály szervezési feladatai körében a megyei önkormányzat internetes oldalán 

közzétett közérdekű adatokat folyamatosan frissítette.  

 

- 2020. júniusában az Osztály közreműködésével újult meg a MikroVoks szavazó 

rendszer, a szolgáltató Globomax Zrt. munkatársai új, a működést biztosító számítógép 

http://www.hevesmegye.hu/
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beüzemelése mellett frissítették a programot. Ezzel egyidejűleg ún. „Prémium Support” 

szerződés aláírására került sor, amelynek köszönhetően a rendszer további frissítései a 

jövőben is megoldottak lesznek. 

 

- A veszélyhelyzet időtartama alatt érkezett a Heves Megyei Önkormányzathoz a 

HospInvest Egészségügyi Befektetési Zrt. „f.a.” felszámolási eljárásában eljáró Fővárosi 

Törvényszék azon végzése, amelyben a bíróság a felszámolási eljárás befejezéséről és a 

HospInvest Egészségügyi Befektetési Zrt. „f.a.” jogutód nélküli megszüntetéséről 

rendelkezett. Az eljárásban a felszámolóként kirendelt TM-LINE Felszámoló és Gazdasági 

Tanácsadó Zrt.-vel korábban az Osztály tartott kapcsolatot a még 2009-ben bejelentett 

hitelezői igénnyel kapcsolatban. A felszámoló által nyilvántartott összesen 275 hitelezői 

igényből a Heves Megyei Önkormányzat által bejelentett követelés az alábbi tételekből 

tevődött össze: tőke 154.658.420,-Ft (F kategória), kötbér 15.460.000,-Ft (G kategória), 

kamat 10.983.526,-Ft (G kategória), regisztrációs díj 100.000,-Ft (F kategória), összesen: 

181.201.946,-Ft. A Törvényszék által megküldött végzés szerint a 2019. augusztus 16-i 

fordulónapra készített zárómérlegében az eszköz oldalon 291.329e Ft pénzeszközt tartott 

nyilván, a forrás oldalon a nyilvántartásba vett hitelezői igények és a felszámolási 

költségek szerepeltek, amelyből a vonatkozó Csődtörvény 57. § (1) bekezdés a) 

kategóriába, és d) kategóriába sorolt hitelezői igények részbeni kiegyenlítése történhetett 

meg. Ezek között a Heves Megyei Önkormányzat által határidőben bejelentett hitelezői 

igény nem szerepelt.  A hitelezői igény vonatkozásában könyvvizsgálói javaslat alapján 

2017-ben már értékvesztés elszámolására került sor a Közgyűlés döntése nyomán 

tekintettel arra, hogy a felszámolótól kapott írásbeli nyilatkozat és a Számviteli törvény 15. 

§ (8) bekezdése szerint „nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel 

pénzügyi realizálása bizonytalan” (óvatosság elve). 

 

- Az Osztály 2020-ban is ellátta a Heves Megyei Önkormányzat kizárólagos, illetve többségi 

tulajdonában álló gazdasági társaságokat érintő változások alapjául szolgáló tulajdonosi 

döntések jogi előkészítését, illetve az ezek kapcsán szükséges cégbírósági eljárásokkal 

kapcsolatos feladatokat. 

 

- Főjegyzői megbízás alapján a Jogi és Szervezési Osztály minden dolgozója változatlanul 

tagja a Heves Megyei Területi Választási Irodának (TVI). Ennek alapján az Osztály 

dolgozói a 2019. évi helyhatósági és nemzetiségi választásokat követően négy településen 

kitűzött időközi nemzetiségi választás előkészítésében láttak el szakmai feladatokat. Az 

érintett települések: Bükkszentmárton, Ecséd, Csány és Szűcsi voltak, ahol végül jelöltek 

hiányában az időközi nemzetiségi önkormányzati választásokat megtartani nem lehetett, 

amely az érintett nemzetiségi önkormányzatok megszűnéséhez vezetett. 

       A fentiek mellett az Osztály TVI tagjai a személyi változásokhoz igazodóan folyamatosan 

előkészítik a helyi választási irodák vezetői személyében bekövetkezett változás 

függvényében, az új jegyzők HVI vezetői eskütételét. Mivel a Nemzeti Választási Iroda 

számos logisztikai és adatfrissítési feladatot tűz ki az általános választások közötti 

időszakban is, így azok területi szintű koordinálása is az Osztály közreműködése révén 

megy végbe. 
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IV. Elnöki Kabinet 

 

Folyamatosan ellátott feladatok: 

 

- Az elnöki és alelnöki protokoll- és eseménynaptár naprakész kezelése, események 

időpontjainak egyeztetése. 

- Az elnöknek, alelnököknek érkező felkérések és meghívók megválaszolása, 

köszönetnyilvánítások, kapcsolatfelvételt kezdeményező levelek megírása. 

- Protokolltalálkozók, rendezvények sajtónyilvánosságának biztosítása, sajtóközlemények 

összeállítása, sajtótájékoztatók szervezése, reprezentatív ajándékcsomagok összeállítása, 

sajtókérdések megválaszolása 

- A Heves Megyei Közgyűlés által alapított díjak adományozásának előkészítése és 

lebonyolítása Heves Megye Önkormányzatának kitüntető díjakról és adományozásuk 

rendjéről szóló rendelete alapján. 

- A www.hevesmegye.hu weboldal kezelése, aktualizálása. 

- Reprezentatív és szóró-ajándéktárgyak beszerzése, raktározása, kiadása 

- A megyeháza Barkóczy termében zajló rendezvények koordinálása, teremhasználati 

engedélyek adminisztrálása és kapcsolattartás a programgazdákkal. 

- A Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ koordinálása, az ügyfélszolgálat 

működtetése, rendezvények és tájékoztatók szervezése, kiadványok rendelése és eljuttatása 

a célcsoportok részére. 

- Az Európai Régiók Bizottságával kapcsolatos feladatok ellátása. 

- A Heves Megyei Értéktár Bizottsággal kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

Eseti feladatok: 

 

Január 
 

Egyeztető megbeszélést szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke részére a Megyei 

Rendezési Terv tárgyában tartott megbeszélésen a megyeházán. 

Egyeztető megbeszélést készítettünk elő a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Szabó József, a 

Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetségének elnöke részvételével.  
 

Egyeztetést készítettünk elő a Heves Megyei Közgyűlés elnöke, Zambó Péter, földügyekért 

felelős államtitkár és Dobre-Kecsmár Csaba, az Egererdő Zrt. újonnan kinevezett 

vezérigazgatója részvételével a megyeházán.   
 

Előkészítettük és lebonyolítottuk az Europe Direct Tájékoztató Központ EU kommunikációval 

foglalkozó megyei szervezetek meghívásával rendezett partnertalálkozóját. A megbeszélésen a 

Heves Megyei Kormányhivatal EURES tanácsadója, az Enterprise Europe Network, az 

Eszterházy Károly Egyetem dokumentációs központja, az Új Nemzedék Közösségi Tér és a 

Civil Információs Centrum munkatársai vettek részt.  
 

Egyeztető megbeszélést készítettünk elő a Heves Megyei Közgyűlés elnöke, Tóth Péter 

közlekedéspolitikáért felelős helyettes-államtitkár, dr. Busi László r. ezredes, a Tiszai 

Vízirendészeti Kapitányság vezetője, Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 

elnöke, valamint a Belügyminisztérium, illetve a Vízügyi Közlekedési hatóság képviselői 

részvételével az Innovációs és Technológiai Minisztériumban. 
 

http://www.hevesmegye.hu/
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Egyeztetést szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Zay Ferenc, a Magyar 

Államkincstár egri igazgatója részvételével. 
 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjének megtartását a Heves Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági Évnyitó rendezvényén, Gyöngyösön. 
 

Az Europe Direct Tájékoztató Központ információs standot működtetett a megyeházán az Egri 

Norma Alapítvány rendezvénye alkalmával. 
 

Egyeztetést készítettünk elő a Heves Megyei Közgyűlés elnöke, Karkus János, a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara Heves megyei általános agrárgazdasági ügyekért felelős alelnöke és 

Jakab Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei Igazgatósága igazgatója 

részvételével. 
 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnöke megemlékező beszédét a XX. Doni Hősök 

Emléktúra ünnepségen, Egerszalókon. 
 

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsa elnökének meghívására megszerveztük a Heves 

Megyei Közgyűlés elnöke részvételét és köszöntőjének megtartását, valamint a Felsőtárkányi 

Hagyományőrző Néptáncegyüttes „Mankucka” kamaraegyüttesének produkcióját a Magyar 

Kultúra Napi rendezvényen, Sepsiszentgyörgyön. 
 

Megszerveztük az Év Heves Megyei Sportolója kitüntető díjak átadását a Megyei Közgyűlés 

ülését megelőzően. 
 

Koordináltuk a Heves Megyei Közgyűlés januári ülésének előkészítését. A közgyűlést 

előkészítő bizottságok és a közgyűlés ülésére elkészítettük az elnöki jelentést, a Heves Megyei 

Közgyűlés elnöke 2020. évi szabadságütemezésének elfogadására, továbbá a Heves Megyei 

Rendészeti és Közbiztonsági és a Heves Megyei Klímabarát díj adományozására vonatkozó 

javaslatokat. 
 

Egyeztetést szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Dr. Kovács Zita, a Hortobágyi 

Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója részvételével, Debrecenben. 
 

Egyeztetést készítettünk elő a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Kovács János, az Örökzöld 

Nyugdíjas Klub elnöke részvételével, a megyeházán. 
 

Munkaebédet szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke, Papp Zsolt György, 

vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár, valamint Ignácz Balázs, a Heves Megyei 

Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának főosztályvezetője 

részvételével. 
 

Egyeztetés szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és ifj. Jámbor Dénes, a Magyar 

Nemzeti Vidéki Hálózat Heves Megyei Területi felelőse részvételével a megyeházán. 
 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjének megtartását a Heves Megyei 

Tűzmegelőzési Bizottság ülésén.  
 

Megbeszélést készítettünk elő a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Deé András, a Széchenyi 

Programiroda Nonprofit Kft. Nemzeti Programok Igazgatóság, Északkelet-magyarországi 

Térség térségi igazgatóhelyettese részvételével.  
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Megbeszélést készítettünk elő a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Dobre-Kecsmár Csaba, az 

EGERERDŐ Erdészeti Zrt.  vezérigazgatója részvételével. 
 

Egyeztetést szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Ballagó Zoltán, az Egri 

Tankerületi Központ igazgatója részvételével. 
 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjének megtartását az Eger Sikeréért 

Egyesület „Kapcsolatot teremtünk!” mottóval a Civilek Napja alkalmából szervezett szakmai 

fórumán a megyeházán. 

 

 

Február 
 

Találkozót szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Tóth József, Tiszanána, Turó 

Tamás, Kömlő, valamint Bozsik Csaba, Besenyőtelek települések polgármesterei részvételével 

az érintett településeken.   
 

Megbeszélést készítettünk elő a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Hubai Imre, Jász-

Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlésének elnöke részvételével, a megyeházán.  
 

Találkozót szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke, Jámbor Dénes, Átány és Rajna 

Kálmán Dormánd települések polgármesterei részvételével az érintett településeken.   
 

Előkészítettük és lebonyolítottuk az Europe Direct Tájékoztató Központnak az Eszterházy 

Károly Egyetem hallgatói részére rendezett tájékoztatóját az Európai Unió által biztosított 

mobilitási lehetőségekről. 
 

Találkozót szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Nagy Csaba polgármester 

részvételével Füzesabonyban. 
 

Találkozót szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke, Bornemissza János, Poroszló, 

Zsebe Zsolt, Újlőrincfalva, valamint Tilcsik István, Sarud települések polgármesterei 

részvételével az érintett településeken.   
 

Megbeszélést készítettünk elő a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és a Halmozottan Sérült 

Gyermekek Szülői Szervezetének képviselői részvételével a megyeházán. 
 

Egyeztetést készítettünk elő a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Sinka Zsolt, a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltsége igazgató-helyettese 

részvételével a megyeházán. 
 

Elkészítettük az Europe Direct Tájékoztató Központ 2019. évi működéséről szóló beszámolót, 

mely a határidő lejárta előtt megküldésre került az Európai Bizottság Magyarországi 

Képviselete részére. 
 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara Heves Megyei Igazgatósága képviselőivel folytatott találkozón, illetve az azt követő 

sajtótájékoztatón a Kamara székházában.    
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Találkozót szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Petrik László, Egerfarmos, Bóta 

József, Szihalom, valamint Tóthné Szabó Anita Mezőtárkány polgármesterei részvételével az 

érintett településeken.   

 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a hatvani Grassalkovich-

kastélyban megrendezett évértékelőn. 
 

Találkozót szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Sári László, Kerecsend, Fodor 

Gábor, Demjén, valamint Varga István, Egerszalók polgármesterei részvételével az érintett 

településeken.   
 

Találkozót szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Hanuszik Csaba, Maklár, Orosz 

József, Nagytálya, valamint Verebélyi György Egerszólát polgármesterei részvételével az 

érintett településeken.   
 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Kerekesszékes Vívó 

Világkupa megnyitó ünnepségén a Hotel Egerben. 
 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a hatvani Grassalkovich-

kastélyban megrendezett jótékonysági bálon. 
 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét Orbán Viktor, miniszterelnök 

évértékelő beszédén a Várkert Bazárban. 
 

Találkozót szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Szabóné Balla Marianna, 

Szarvaskő, Varga Tibor, Egerbakta, Szabó Péter Noszvaj, valamint Szántósi Rafael, 

Felsőtárkány polgármesterei részvételével az érintett településeken.   
 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Szlovák-Magyar Határmenti 

Együttműködés keretén belül működő, a Via Carpatia EGTC által vezetett Kisprojekt Alap 

Monitoring Bizottságának 4. ülésén, Miskolcon. 
 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Megyei Önkormányzatok 

Országos Szövetsége felügyelő bizottsági ülésén. 
 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét az Egri Tankerületi Tanács 

ülésén az Egri Tankerületi Központban. 
 

A Heves Megyei Agrárkamara és a MAGOSZ meghívásának eleget téve előkészítettük a Heves 

Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjének megtartását az Ifjú Gazda Fórumon, Mezőszemerén. 
 

Találkozót szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Böjt László, Ostoros és Demkó 

Gábor, Novaj polgármesterei részvételével az érintett településeken.   
 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Heves Megyei Rendőr-

Főkapitányság beszámolóján. 
 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Novaji Remélésen. 
 

Találkozót szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Mudriczki József, Parád község 

polgármestere részvételével Parádon.  
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Egyeztetést készítettünk elő a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Danyi Sándor, a Heves 

Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke részvételével a megyeházán.  

 

Foglalkoztatásügyi egyeztetést szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke, Göbölös 

László, a Belügyminisztérium képviselője, Medve István, Csány, valamint Bozsik Csaba, 

Besenyőtelek polgármesterei részvételével a megyeházán.  

 

Egyeztetést készítettünk elő a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Stiller Tamás részvételével 

az Ovikert programról a megyeházán.  

 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Megyei Önkormányzatok 

Országos Szövetségének közgyűlésén, Budapesten. 

 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjének megtartását a Heves Megyei 

Önkormányzat EFOP 1.6.3-17-2017-00019 számú „Felzárkózás-politikai együttműködési 

program megvalósítása Heves megyében” című projektje keretén belül megrendezésre került 

Felzárkózási Fórum V. ülésén.   

 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnöke tájékoztatójának megtartását a szezonnyitó 

kerékpáros naphoz kapcsolódóan a Tisza-tavi Kerékpáros Centrumban megrendezett 

sajtótájékoztatón.  

 

 

Március 

 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés Elnökének riportját a Magyar Televízió riporterével 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló Heves 

megyei fejlesztésekről. 

 

Találkozót szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Barczi Zsolt, Andornaktálya és 

Jakab Gábor, Mezőszemere polgármesterei részvételével az érintett településeken. 

 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnöke nőnapi köszöntőjének megtartását az 

Örökzöld Nyugdíjasklub megyeházán megtartott ünnepségén. 

 

Az Europe Direct Tájékoztató Központ koordinálásával előkészítettük és lebonyolítottuk a 

Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnak az EU kohéziós politikájának bemutatására 

vonatkozó kiegészítő pályázatában tervezett rendezvényeit Hevesen, Füzesabonyban és 

Egerben.  

 

Stúdióbeszélgetést szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke részére a füzesabonyi 

televízióban.   

 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Magyar Nemzeti Vidéki 

Hálózat által szervezett klímavédelmi fórumon Hevesen. 

 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Sarudi Disznótoros 

rendezvényen. 
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Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnöke, mint a rendezvény fővédnöke 

köszöntőjének megtartását a Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége XI. 

jótékonysági bálján. 

 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Heves Megyei 

Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportjának ülésén. 

 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Magyar Nemzeti Vidéki 

Hálózat, a Heves Megyei Önkormányzat és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara rendezésében 

zajlott 3. Gazdatájékoztatón Szarvaskőben. 

 

Folyamatos egyeztetetéseket végeztünk a Heves megyei települések polgármestereivel a 

veszélyhelyzetet érintően. Gondoskodtunk a Belügyminisztérium és a rendkívüli jogrendben 

feladatokat ellátó hivatalos szervezetek tájékoztató anyagainak eljuttatásáról a megye 

valamennyi települése részére, illetve egyedi telefonos és email megkeresések alapján 

konzultációt biztosítottunk a rendkívüli jogrend vonatkozásában. Sajtótájékoztatókat 

szerveztünk a Heves Megyei Önkormányzat tevékenységének – a járványügyi veszélyhelyzet 

idején végzett – tevékenységeinek ismertetése céljából. 

 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Heves Megyei Védelmi 

Bizottság ülésén. 
 

 

Április 

 

Folyamatos egyeztetetéseket végeztünk a Heves megyei települések polgármestereivel a 

veszélyhelyzetet érintően. Gondoskodtunk a Belügyminisztérium és a rendkívüli jogrendben 

feladatokat ellátó hivatalos szervezetek tájékoztató anyagainak eljuttatásáról a megye 

valamennyi települése részére, illetve egyedi telefonos és email megkeresések alapján 

konzultációt biztosítottunk a rendkívüli jogrend vonatkozásában.  

 

A Covid 19 megbetegedést okozó koronavírus járvány megelőzése, illetve következményeinek 

enyhítése és elhárítása érdekében igényfelmérést végeztünk és előkészítettük a felület és kéz 

fertőtlenítésére alkalmas szerek megrendelését a MOL –LUB Kft-től. A megrendelés célja a 

vonatkozó fertőtlenítő szerek beszerzési áron történő továbbértékesítése az e tárgyban vételi 

szándékkal élő Heves megyei települési önkormányzatok részére. 

 

A humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek enyhítése és elhárítása érdekében 

ugyancsak igényfelmérést végeztünk és előkészítettük háromrétegű orvosi maszkok 

beszerzését, valamint közreműködtünk azok vonatkozásában az igényt benyújtó Heves megyei 

települési önkormányzatok részére történő kiosztásában. 

 

Megszerveztük a Béres Gyógyszergyár által felajánlott Béres Csepp immunerősítők átadását a 

települések polgármesterei részére. 

 

Segítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének azon tevékenységét, melynek során a Megyei 

Önkormányzatok Országos Szövetségével történt egyeztetés alapján a megyei közgyűlések 

elnökeinek közös kérését tolmácsolta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszer 

részére a határon túli magyar lakta területek koronavírussal kapcsolatos erőfeszítéseinek 

segítésére.  
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Megszerveztük a Béres Gyógyszergyár által felajánlott Béres Csepp immunerősítő átadását az 

Egri Rendőrkapitányság közterületi állománya és az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport 

részére. 

 

Elkészítettük az Europe Direct Tájékoztató Központnak az „EU kohéziós politikával 

kapcsolatos tevékenységek” témájú kiegészítő projekt beszámolóját és az a határidő lejárta előtt 

megküldésre került az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete részére.  

 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlése elnökének, Szabó Róbert és Tóth Csaba 

alelnökökkel együttes személyes egyeztetését Budapesten Oláh Gáborral, a 

Pénzügyminisztérium regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkárával a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló Heves megyei 

fejlesztésekről, és a következő uniós fejlesztési ciklus lehetőségeiről. 

 

Elkészítettük a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 3/2020. (IV. 22.) számú 

veszélyhelyzeti határozatát a Heves Megyei Közgyűlés által alapított díjak adományozásának 

2020. évi időbeni ütemezéséről szóló 69/2019. (XI. 29.) sz. közgyűlési határozat l., 2., 3., és 4. 

pontjai módosításának vonatkozásában.  

 

 

Május 

 

Folyamatos egyeztetetéseket végeztünk a Heves megyei települések polgármestereivel a 

veszélyhelyzetet érintően. Gondoskodtunk a Belügyminisztérium és a rendkívüli jogrendben 

feladatokat ellátó hivatalos szervezetek tájékoztató anyagainak eljuttatásáról a megye 

valamennyi települése részére, illetve egyedi telefonos és email megkeresések alapján 

konzultációt biztosítottunk a rendkívüli jogrend vonatkozásában.  

 

Megszerveztük és közreműködtünk a MOL –LUB Kft-től megrendelt, felület és kéz 

fertőtlenítésére alkalmas szereknek a leszállításában, elhelyezésében, készletezésében, és az 

igényt benyújtó Heves megyei települési önkormányzatok részére történő kiosztásában. 

 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének tájékoztatóját a Magyar Országos 

Horgász Szövetség szervezésében tartott sajtótájékoztatón a rendkívüli haltelepítési akció 

utolsó állomásán, Tiszafüreden. 

  

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének online eszmecseréjét az Eszterházy 

Károly Egyetem turizmus szakos hallgatóival a világjárványnak Heves megye turizmusára 

kifejtett hatásairól, illetve a megoldási lehetőségekről. 

 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a poroszlói Vass Lajos 

Általános Iskola sarudi tagintézményében megvalósuló intézményfejlesztési projekt 

nyitótalálkozóján. 

 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Nagy István miniszter találkozóját az 

Agrárminisztériumban. 
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Június  

 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének sajtótájékoztatóját a megyeházán. 

  

Szerződést készítettünk elő a Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális Egyesület 

támogatására a veszélyhelyzetben dolgozók munkájának elismeréseként tartott kulturális 

esemény lebonyolítása céljából. 

 

Egyeztetést szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Szabó Zsolt országgyűlési 

képviselő részvételével. 

 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének stúdióbeszélgetését a Szent István 

Rádióban. 

 

Konzultáció megtartását készítettünk elő a Heves Megyei Közgyűlés elnöke részére Sarud 

településen a Tisza-tóra vonatkozó jogi szabályozás tárgyában. 

 

Megbeszélést szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és ifj. Jámbor Dénes, a Magyar 

Nemzeti Vidéki Hálózat Heves Megyei Területi felelősének részvételével. 

 

Egyeztetést szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Kalina Tímea, a Gyöngyösi 

Várostérség Fejlesztő Kft. ügyvezető helyettesének részvételével. 

 

Megbeszélést szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Deé András, a Széchenyi 

Programiroda Nonprofit Kft. Nemzeti Programok Igazgatóság, Északkelet-magyarországi 

Térség térségi igazgatóhelyettese részvételével. 

 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének stúdióbeszélgetését a Gyöngyösi 

Televízióban.  

 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és György László gazdaságstratégiáért és 

szabályozásért felelős államtitkár részvételével a munkahelyvédelmi bértámogatásról szóló 

támogatói okiratok átadását az egri ZF Hungária Kft. és a felsőtárkányi Bambara Hotel 

cégvezetői részére. 

 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Megyei Önkormányzatok 

Országos Szövetsége rendkívüli ülésén Szigetszentmiklóson. 

Megbeszélést szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és a Magyar Államkincstár Heves 

Megyei Igazgatósága képviselőinek részvételével. 

 

 

Július  

 

Egyeztetést szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Horváth Richárd, Hatvan város 

polgármestere részvételével a megyeházán.  

 

Egyeztetést készítettünk elő a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Farkas Attila, a Heves 

Megyei Nyugdíjas Szövetség elnökének részvételével a megyeházán. 
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Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét az M25-ös gyorsforgalmi út 

ünnepélyes átadásán. 

 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Heves Megyei 

Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportjának ülésén. 

 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét az EGERERDŐ Zrt. 

szálláshelybővítési beruházásának ünnepélyes átadásán Rudolftanyán. 

 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Mahart képviselőivel a 

Tisza-tóra vonatkozó jogi szabályozás tárgyában Kiskörén folytatott egyeztetésen. 

 

Előkészítettük és lebonyolítottuk az Europe Direct Tájékoztató Központnak Gyöngyösön a 

Honvéd Kaszinóban nyugdíjasok részére rendezett tájékoztatóját az Európai Unió 

aktualitásairól. 

 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Simon családi gazdaság dió 

feldolgozó és gyümölcslé üzemének ünnepélyes átadásán Hatvanban. 

 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét Heréden a települést 

Lőrincivel és a 21-es főúttal összekötő út felújított utolsó szakaszának átadásán. 

 

Közreműködtünk az Europe Direct Tájékoztató Központ információs tevékenységében 

Egerben a Dobó István Gimnázium udvarán a Babszem Jankó Gyermekszínház előadása 

alkalmával. 

 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét az Eszterházy Károly 

Egyetem Delta épületének átadó ünnepségén. 

 

Koordináltuk a Heves Megyei Közgyűlés júliusi, soron kívüli ülésének előkészítését. 

Sajtótájékoztatót szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke részére az ülést követően. 

 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Regionális Fejlesztési 

Operatív Programok Irányító Hatósága képviselőivel folytatott egyeztetésen a 

Pénzügyminisztériumban. 

 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Noszvaj Piac átadó 

ünnepségén. 

 

 

Augusztus  

 

Stúdióbeszélgetést szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke részére a gyöngyösi és a 

füzesabonyi televízióban.   

 

Előkészítettük és lebonyolítottuk az Europe Direct Tájékoztató Központnak az Örökzöld 

Nyugdíjas Klub tagjai részére rendezett tájékoztatóját az Európai Unió aktualitásairól. 
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Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét Sarudon, a Magyarok Kenyere 

Programon. 

 

Magyar-cseh konferencia előkészítő egyeztetést szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés 

elnöke részére a megyeházán. 

 

Előkészítettük és lebonyolítottuk az Europe Direct Tájékoztató Központ információs és 

ismeretterjesztő tevékenységét, megjelenését az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 

által koordinált regionális rendezvénysorozat első állomásaként Füzesabonyban, az Európai 

Családi Nap rendezvényen. 

 

 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Tisza-tó Térségi Fejlesztési 

Tanács soros ülésén Tiszafüreden. 

  

Közreműködtünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Előadó-művészeti 

szervezetek többlettámogatása megnevezésű, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 

EMT-E-19-0201 azonosítószámon nyilvántartásba vett pályázat végrehajtásában.  

 

 

Szeptember  

 

Egyeztetést szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Szabó Zsolt országgyűlési 

képviselő részvételével. 

 

Egyeztetést szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Dr. Jakab Istvánné részvételével 

a Dr. Jakab István Emlékgyűrű adományozása tárgyában. 

 

Előkészítettük és lebonyolítottuk az Europe Direct Tájékoztató Központ kitelepülését 

információs standdal Egerben a Nyugdíjasok Sportnapjának helyszínére. 

 

Előkészítettük és lebonyolítottuk az Europe Direct Tájékoztató Központ vezetőjének az 

Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Gimnáziumában megrendezett tájékoztatóját a fiatalok 

mobilitási lehetőségeiről az Európai Unióban címmel. 

 

A megyeházán sajtótájékoztatót, a Szent István Rádióban interjút, valamint az Eger Városi 

Televízióban stúdióbeszélgetést szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke részére. 

 

Előkészítettük és lebonyolítottuk Erdőtelek és Füzesabony településeken az Europe Direct 

Tájékoztató Központ informatív előadásait, amelyek az Európai Uniónak a COVID-19 

megbetegedést kiváltó humánjárvány megfékezése érdekében tett intézkedéseiről szóltak.  

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét az Eszterházy Károly 

Egyetemen szervezett pedagógusnapi ünnepségen. 

 

Egyeztetést szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona, az 

Eszterházy Károly Egyetem rektorának részvételével az Eszterházy Károly Egyetemen. 
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Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét az Értelmi Fogyatékosok és 

Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Szemléletformáló Napján Egerben, a 

Nemzedékek terén. 

 

Előkészítettük és megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnöke részvételét és köszöntő 

beszédének megtartását a Miniszterelnökség és az Eger Sikeréért Egyesület szervezésében 

megvalósult a Nemzeti Együttműködési Alap 2021. évi pályázatai kapcsán tartott tájékoztatón 

a megyeházán. 

 

Közreműködésünkkel az Europe Direct Tájékoztató Központ információs standot biztosított a 

megyeházán a Civil Információs Centrum 2021. évi NEA tájékoztatójának ideje alatt. 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Heves Megyei 

Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportjának ülésén. 

 

Közreműködésünkkel az Europe Direct Tájékoztató Központ az Európai Bizottság 

Magyarországi Képviselete regionális rendezvénysorozatának újabb állomásaként 

ismeretterjesztő tevékenységével részt vett Balatonban, a „Krumplifesztivál” rendezvényen. 

 

Egyeztetést szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Fodor Géza, Demjén község 

polgármestere, valamint Dr. Kiss Sándor címzetes főjegyző részvételével. 

 

Egyeztetést szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke, Papp Zsolt György, 

vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár és Ignácz Balázs, a Heves Megyei 

Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály főosztályvezetőjének 

részvételével. 

 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjének megtartását a Felnémeti 

Szüreti Napok című rendezvényen Egerben a Pásztorvölgyi Általános Iskolában. 

 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét az Északkelet-magyarországi 

Gazdaságfejlesztési Zónáról az Innovációs-és Technológiai Minisztériumban tartott 

egyeztetésen.    

 

A Heves Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére elkészítettük az elnöki jelentést, valamint a 

Dr. Jakab István Emlékgyűrű adományozása és a Markhot Ferenc Kórház Támogatására 

Alapítvány részére nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámoló és elszámolás 

elfogadása tárgyában a javaslatokat. 

  

A Közgyűlést megelőzően megszerveztük és ezt követően lebonyolítottuk a Heves Megye 

Nagykövete címek, a Heves megyéért kitüntető díjak, a Heves Megyei családokért díjak, 

valamint a Telekessy István területfejlesztési díjak átadását.  

 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Tisza-tó Térségi Fejlesztési 

Tanács ülésén. 

 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét az Északkelet-magyarországi 

Gazdaságfejlesztési Zóna Versenyképességi Munkacsoportjának első ülésén Miskolcon. 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Magyar Falu Program 

keretében elkészült fejlesztések átadóján Felsőtárkányban. 
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Közreműködtünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Előadó-művészeti 

szervezetek többlettámogatása megnevezésű, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 

EMT-E-19-0201 azonosítószámon nyilvántartásba vett pályázat végrehajtásában.  

 

 

Október 

 

Két alkalommal megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét az 

Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna 2030-ig szóló stratégiájának tárgyában 

tartott egyeztetésen az Eszterházy Károly Egyetemen. 

 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Megyei Önkormányzatok 

Országos Szövetségének rendkívüli megbeszélésén Budapesten. 

 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét az Északkelet-magyarországi 

Gazdaságfejlesztési Zóna Irányító Bizottságának ülésén Miskolcon. 

 

A Covid 19 megbetegedést okozó koronavírus járvány megelőzése, illetve következményeinek 

enyhítése és elhárítása érdekében újra igényfelmérést végeztünk és előkészítettük a felület és 

kéz fertőtlenítésére alkalmas szerek megrendelését a MOL –LUB Kft-től. A megrendelés célja 

a fertőtlenítő szerek beszerzési áron történő továbbértékesítése az e tárgyban vételi szándékkal 

élő Heves megyei települési önkormányzatok részére. Közreműködtünk továbbá a 

fertőtlenítőszereknek az e- vonatkozásban igényt benyújtó Heves megyei települési 

önkormányzatok részére történő kiosztásában. 

 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének a megyeházán az Eszterházy Károly 

Egyetem turizmus szakos hallgatóinak megtartott, a turizmus fejlesztésének forrásrendszeréről 

szóló előadását.  

 

Egyeztetést szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Deé András, a Széchenyi 

Programiroda Nonprofit Kft. Nemzeti Programok Igazgatóság, Északkelet-magyarországi 

Térség térségi igazgatóhelyettesének részvételével a megyeházán. 

 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét és köszöntő beszédének 

megtartását a Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlésén.  

 

Két alkalommal szerveztünk egyeztetést a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Dr. Ruszkai 

Csaba, az Eszterházy Károly Egyetem Innorégió Tudásközpont igazgatójának részvételével az 

Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónát érintően. 

 

Találkozót szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona, az 

Eszterházy Károly Egyetem rektora, valamint Dr. Zupkó Gábor, az Európai Bizottság 

Magyarországi Képviselete vezetőjének részvételével.  

 

Az Europe Direct Tájékoztató Központ keretein belül előkészítettük és koordináltuk Dr. Zupkó 

Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete vezetőjének programját, így különösen 

a Füzesabonyi Városi Televízióban készített riport műsort és az Eszterházy Károly Egyetem 

hallgatói részére tartott „az Európai Unió jövője” című előadást. 
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Egyeztetést szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Jordán Péter, a Civil Információs 

Centrum szakmai vezetőjének részvételével. 

 

Előkészítettük és lebonyolítottuk az Europe Direct Tájékoztató Központ online EU totó 

kvízjátékát. 

 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét Révész Máriusz, aktív 

Magyarországért felelős kormánybiztos felkérésére tartott, a Heves megyei kerékpáros 

fejlesztésekkel és tervezendő kerékpárutakkal foglalkozó videókonferencián. 

 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének egyeztetését az Aktív- és Ökoturisztikai 

Fejlesztési Központ munkatársaival Budapesten a Heves megyei kerékpáros és aktív turisztikai 

fejlesztésekről a Tisza-tó környéki beruházásokkal kapcsolatban.  

 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét az Északkelet-magyarországi 

Gazdaságfejlesztési Zóna Irányító Bizottságának ülésén. 

 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a 15 millió búzaszem 

program Heves megyei Adományozó Ünnepségén a megyeházán. 

 

Közreműködtünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Előadó-művészeti 

szervezetek többlettámogatása megnevezésű, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 

EMT-E-19-0201 azonosítószámon nyilvántartásba vett pályázat végrehajtásában.  

 

 

November  

 

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Tisza-tó Térségi Fejlesztési 

Tanács online egyeztetésén. 

 

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Heves Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara újraválasztott elnökségének alakuló elnökségi ülésén Sirokban. 

 

Részt vettünk az Europe Direct Tájékoztató Központ országos hálózat tagjai részére rendezett 

online képzéssel egybekötött találkozón. 

  

Megszerveztük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét a Tisza-tó Térségi Fejlesztési 

Tanács ülésén Miskolcon. 

 

Egyeztető megbeszélést szerveztünk a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Szalóki Flórián, 

környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár 

részvételével az Innovációs és Technológiai Minisztériumban. 

 

Elkészítettük az Europe Direct Tájékoztató Központnak az „EU kohéziós politikával 

kapcsolatos tevékenységek” témájú kiegészítő projekt beszámolóját és az a határidő lejárta előtt 

megküldésre került az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete részére  

Előkészítettük a Heves Megyei Közgyűlés elnökének részvételét az Egri Tankerületi Tanács 

ülésén. 
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Elkészítettük a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 51/2020. (XI.23.) számú 

veszélyhelyzeti határozatát a Heves Megyei Közgyűlés által alapított díjak adományozásának 

2020. évi időbeni ütemezéséről szóló 69/2019. (XI. 29.) sz. közgyűlési határozat 6., 7., és 8. 

pontjai módosításának vonatkozásában. 

 

Elkészítettük a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 52/2020. (XI.23.) számú 

veszélyhelyzeti határozatát a Heves Megyei Közgyűlés által alapított díjak adományozásának 

2021. évi időbeni ütemezéséről.  

 

Összeállítottuk a Heves Megyei Közgyűlés 2021. I. félévi üléstervéhez és 2021. II. félévi 

ülésterv-tervezetéhez kapcsolódó javaslatokat az Elnöki Kabinet előkészítésében és 

koordinálásában készülő napirendekről. Elkészítettük továbbá az Elnöki Kabinet 

tevékenységeinek bemutatását a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. év II. félévi 

tevékenységéről szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan. 

 

Eger, 2020. december 16. 

 

 dr. Barta Viktor 

 Heves Megye Főjegyzője 

 

 

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 61/2020. (XII.18.) számú  

veszélyhelyzeti határozata 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus 

világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Heves Megyei 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.) 

önkormányzati rendelete 12. §-ának (4) bekezdésében rögzített feladat- és hatáskörében eljárva, 

az alábbi veszélyhelyzeti alapítói határozatot hozom: 

 

1. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító feladat- és hatáskörében eljárva 

kizárólagos önkormányzati tulajdonú, egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapításáról 

szóló döntést hozok, Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Korlátolt Felelősségű Társaság 

néven, 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. szám alatti székhellyel. A Heves Megyei 

Önkormányzat Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva hozzájárulást adok ahhoz, hogy a 

megalapításra kerülő gazdasági társaság székhelyeként az önkormányzat tulajdonában álló 

3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. szám alatti ingatlan (Megyeháza) kerüljön bejegyzésre a 

cégnyilvántartásba. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladat- és hatáskörében 

eljárva egyúttal nyilatkozok, hogy a megalapított gazdasági társaság cégnevében szerepeltetett 

„Heves Megyei” földrajzi név a Heves Megyei Önkormányzat érdekeit nem sérti, annak 

cégnévként a cégnyilvántartásba történő bejegyzéséhez hozzájárulok. 

 

2. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító részéről a Heves Megyei 

Fejlesztési és Koordinációs Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát jelen határozat 

mellékletét képező tartalommal elfogadom. 
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3. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító részéről a Heves Megyei 

Fejlesztési és Koordinációs Korlátolt Felelősségű Társaság első ügyvezetőjének Gál Erzsébet 

(anyja neve: Póka Teréz, születési helye, ideje: Egerfarmos, 1958. november 15.) 3000 Hatvan, 

Horváth Mihály út 12. 5/23. szám alatti lakosnak a 2020. december 18. napjától kezdődő 2025. 

december 17. napjáig tartó határozott időszakra történő megválasztásáról szóló döntést hozok 

azzal, hogy az ügyvezető feladatát megbízásos jogviszonyban látja el. Az ügyvezetővel kötendő 

megbízási szerződés aláírására és az azzal kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére a 

Közgyűlés elnöke jogosult. Az ügyvezető feladatát díjazás nélkül, ingyenesen látja el. 

 

4. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító részéről a Heves Megyei 

Fejlesztési és Koordinációs Korlátolt Felelősségű Társaság első felügyelő bizottsága tagjainak 

 

- dr. Stankovics Éva (anyja neve: Vági Ilona) 1023 Budapest, Mecset utca 8. 2/3. szám 

alatti lakos,  

 

- Tóth Zsolt (anyja neve: Szalóki Margit) 3000 Hatvan, Jókai utca 22. szám alatti lakos, 

 

- Balázs József (anyja neve: Korsós Mária) 3214 Nagyréde, Árpád út 48. szám alatti lakos 

 

2020. december 18. napjától kezdődő, határozott, 2025. december 17. napjáig tartó 

időszakra történő megválasztásáról szóló döntést hozok. A felügyelőbizottság tagjai 

feladatukat díjazás nélkül, ingyenesen végzik. 

 

5. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító részéről a Heves Megyei 

Fejlesztési és Koordinációs Korlátolt Felelősségű Társaságot főtevékenységeként ellátandó 

„Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése” feladattal bízom meg.  

 

6. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító részéről a Heves Megyei 

Fejlesztési és Koordinációs Korlátolt Felelősségű Társaság alapításához szükséges 3 000 000 

Ft összegű törzsbetétnek (törzstőkének) pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában történő 

rendelkezésre bocsátásáról szóló döntést hozok. Az összeg fedezete a Heves Megyei 

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet I. 

Fejezet/ Általános kiadások/ 13. Általános kiadások címsoron / Részesedések beszerzése 

(Beruházás) soron biztosított. A törzstőke rendelkezésre bocsátásához szükséges intézkedések 

megtételére a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító részéről a Közgyűlés 

elnöke jogosult. 

 

7. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító részéről a Heves Megyei 

Fejlesztési és Koordinációs Korlátolt Felelősségű Társaság alapításához és működése 

megkezdéséhez szükséges okiratok és dokumentumok (különösen az alapító okirat, székhely 

használat jogcímét igazoló okirat) aláírására a Közgyűlés elnöke jogosult. 

 

 Felelős:  dr. Juhász Attila Simon 

   Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

   dr. Barta Viktor  

   Heves megye főjegyzője, kamarai jogtanácsos 

 Határidő: azonnal 
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Melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének a 61/2020. (XII. 18.) számú 

veszélyhelyzeti határozathoz 

 

 

HEVES MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS  

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

Alulírott Heves Megyei Önkormányzat, mint alapító jelen okirattal a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvénynek a gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel 

gazdasági tevékenységét rendszeresen végző, jogi személyiséggel rendelkező, egyszemélyes 

korlátolt felelősségű társaságot hoz létre, melynek alapító okiratát a következők szerint állapítja 

meg:  

 

I.1. A társaság elnevezése 

Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Korlátolt Felelősségű Társaság 

I.2. A társaság rövidített neve: 

HMFK Kft. 

 

II. A társaság székhelye 

3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. 

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 

 

III. A társaság alapítója 

Heves Megyei Önkormányzat (nyilvántartási száma: 728944, székhelye: 3300 Eger, Kossuth 

Lajos u. 9., képviseletre jogosult neve, lakcíme: Dr. Juhász Attila Simon, Heves Megyei 

Közgyűlés Elnöke, 3324 Felsőtárkány, Fenyő u. 4.) 

 

IV. 1. A társaság főtevékenysége 

 84.13 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 

 

IV.2. A társaság egyéb tevékenységi körei: 

 18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység        

 18.20 Egyéb sokszorosítás    

 41.10 Épületépítési projekt szervezése        

 58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 

 58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása           

 58.19 Egyéb kiadói tevékenység      

 58.29 Egyéb szoftverkiadás 

 59.11 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás 

 59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása 

 62.01 Számítógépes programozás 

 62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás      

 62.03 Számítógép-üzemeltetés          

 62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás             

 63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás           

 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
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 70.10 Üzletvezetés      

 70.21 PR, kommunikáció     

 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás            

 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  

 71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés     

 72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés    

 72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés  

 73.11 Reklámügynöki tevékenység  

 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás    

 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység             

 78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás          

 81.10 Építményüzemeltetés  

 82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás             

 82.19  Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

 84.11 Általános közigazgatás 

 85.51 Sport, szabadidős képzés 

 85.52 Kulturális képzés 

 85.59 M.n.s. egyéb oktatás 

 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység 

 93.19 Egyéb sporttevékenység 

 94.12 Szakmai érdekképviselet 

 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 

V. A társaság működésének időtartama 

A társaság működésének időtartama határozatlan. 

 

VI. A társaság törzstőkéje 

A társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint, amely 3.000.000,-Ft, azaz 

hárommillió forint készpénzből áll. 

 

A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 

 

VII. A tag törzsbetétje 

A Heves Megyei Önkormányzat alapító törzsbetétjének összege: 3.000.000,-Ft, azaz 

hárommillió forint.  

A törzsbetét összetétele: 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint készpénz. 

Az alapító a bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a teljes pénzbeli 

hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátja, a társaság pénzforgalmi számlájára történő 

befizetéssel. 

 

VIII. Az üzletrész 

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a 

társaság bejegyzésével keletkezik.  

 

Az üzletrész 100%-ban a Heves Megyei Önkormányzat alapító tulajdonában van. 
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IX. Az egyszemélyes társaság működése 

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

Az üzletrész csak átruházás esetén osztható fel. A felosztáshoz az alapító hozzájárulása 

szükséges. 

 

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új 

tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági 

szerződésre módosítani. 

 

X. A nyereség felosztása 

A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a 

társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad 

eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját 

tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, 

ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét. 

Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni. 

 

I.1. A társaság legfőbb szerve 

A társaság egyszemélyes társaságként alakul, ezért esetében taggyűlés nem működik, a legfőbb 

szerv hatáskörét az alapító gyakorolja. 

 

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazon kérdések, amelyeket a Ptk. a legfőbb 

szerv kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

A szavazatok 100%-a a Heves Megyei Önkormányzat alapítót illetik meg.  

 

XI.2. Az alapítói határozat  

A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az 

ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

 

Az ügyvezető köteles az alapító által hozott határozatokat a határozatok könyvében 

nyilvántartani. Az alapító által meghozott határozatokat meghozataluk után késedelem nélkül 

be kell vezetni a határozatok könyvébe. 

 

XII. Az ügyvezető 

A társaság ügyeinek intézését, valamint a társaság képviseletét a határozott időtartamra 

megválasztott ügyvezető látja el. Az ügyvezető feladata kiterjed minden olyan tevékenység 

elvégzésére, amelyet jogszabály feladatául kijelölt, illetőleg minden olyan kérdésben eljárhat, 

amelyet jogszabály nem tilt. 

          A Társaság ügyvezetője: Gál Erzsébet 

       születési helye és ideje: Egerfarmos, 1958. november 15. 

                                                  anyja születési neve: Póka Teréz  

                                                  lakcíme: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. 5/23. 

 

Az ügyvezető megbízása határozott időre, 2020. december 18. napjától 2025. december 17.  

napjáig szól. 

 

Az alapító az ügyvezetőnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani. 
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Az ügyvezető ügyvezetési feladatait személyesen, az ilyen tisztséget betöltő személytől 

elvárható fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. 

Az ügyvezető nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan 

gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, 

mint a társaság. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség 

elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni a társaságot.  

 

Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet 

saját nevében vagy saját javára a társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket. 

  

Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a társaságnak okozott károkért a 

szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a társasággal szemben. 

 

Az ügyvezető a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el. 

 

XIII. A cégjegyzés módja 

A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy 

nyomtatott nevéhez az ügyvezető a nevét önállóan aláírja, úgy ahogyan azt az okiratszerkesztő 

kamarai jogtanácsos vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta tartalmazza. 

 

XIV.1. A felügyelőbizottság 

A társaságnál a törvény erejénél fogva felügyelőbizottság létrehozása kötelező.  

 

A társaságnál háromtagú, nem ügydöntő felügyelőbizottság működik. 

 

A határozott időre, 2020. december 18. napjától 2025. december 17. napjáig választott 

felügyelőbizottság tagjai: 

 

- dr. Stankovics Éva  

születési helye, ideje: Pápa, 1974. szeptember 13. 

anyja neve: Vági Ilona  

lakóhelye: 1023 Budapest, Mecset utca 8. 2/3. szám,  

 

- Tóth Zsolt 

születési helye, ideje: Gyöngyös, 1964. január 9. 

anyja neve: Szalóki Margit 

lakóhelye: 3000 Hatvan, Jókai utca 22. szám, 

 

- Balázs József  

születési helye, ideje: Gyöngyös, 1965. október 1. 

anyja neve: Korsós Mária 

lakóhelye: 3214 Nagyréde, Árpád út 48. szám. 

A felügyelőbizottság köteles az alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket 

megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. 

 

A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a 

vezető tisztségviselőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési 

számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és 

szakértővel megvizsgáltathatja. 
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A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő 

teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség 

szabályai szerint felelnek a társasággal szemben. 

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a 

felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni. 

 

A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság alapítója csak a felügyelő 

bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.  

 

Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba vagy az alapító 

okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a   

társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését 

e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében. 

  

XIV.2. A felügyelőbizottság működése 

A felügyelőbizottság testületként működik, az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével 

bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. 

 

A felügyelőbizottság saját tagjai közül elnököt választ. 

 

A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van, határozatait a 

jelenlévők szótöbbségével hozza.   

 

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt 

venni. A felügyelőbizottság tagjai a társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során 

nem utasíthatóak. 

 

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a társaság alapítója hagyja jóvá. 

 

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az alapító okiratban megállapított szám alá csökken, 

az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében 

köteles összehívni az alapító legfőbb szervének ülését, vagy ülés tartása nélküli 

határozathozatalt kezdeményezni. 

 

XV. A társaság megszűnése: 

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon 

az alapítót illeti meg. 

 

XVI. Egyéb rendelkezések 

A társaság működésével összefüggésben az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagjai, illetve a 

társaság munkavállalói kötelesek valamennyi tudomásukra jutott információt az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartása 

mellett, üzleti titokként kezelni. 

 

Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a 

társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a saját 

honlapján tesz eleget. 
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A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit, és az egyéb 

vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Jelen alapító okiratot az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. 

(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 

Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. 

(II. 24.) önkormányzati rendelete 12. §-ának (4) bekezdésében rögzített feladat- és hatáskörében 

eljárva, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 61/2020. (XII.18.) számú 

veszélyhelyzeti határozatával fogadta el. 

 

 

Kelt: Eger, 2020. december 18. 

 

 Az alapító aláírása: 

 

 ………………………………….. 

 dr. Juhász Attila Simon  

 Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

 

Ellenjegyzem: 

 

 

Eger, 2020. december 18. 

 

Dr. Barta Viktor Tamás 

kamarai jogtanácsos 

KASZ: 36075194 

Kamarai lajstromszáma: KJT-017. 

Heves Megyei Önkormányzat   

Cím: H-3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 
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A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 62/2020. (XII.18.) számú  

veszélyhelyzeti határozata 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus 

világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Heves Megyei 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.) 

önkormányzati rendelete 12. §-ának (4) bekezdésében rögzített feladat- és hatáskörében eljárva, 

az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom: 

 

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító feladat- és hatáskörében eljárva 

meghozott 61/2020. (XII.18.) számú veszélyhelyzeti határozattal alapított Heves Megyei 

Fejlesztési és Koordinációs Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.; székhelye: 

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.) alapítója részéről a Kft. javadalmazási szabályzatát jelen 

határozat mellékletét képező tartalommal elfogadom azzal, hogy felhatalmazom a Kft. 

ügyvezetőjét arra, hogy a szabályzatot annak elfogadásától számított harminc napon belül a 

cégiratok közé letétbe helyezze.  

 

Felelős: dr. Juhász Attila Simon 

           a Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

           dr. Barta Viktor  

           Heves megye főjegyzője, kamarai jogtanácsos 

           Gál Erzsébet 

           Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Kft., ügyvezető 

Határidő: azonnal, illetve a cégbírósági letétbe helyezésre 30 nap 
 

 

Melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 62/2020. (XII.18.) számú 

veszélyhelyzeti határozatához 
 

 

A Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Korlátolt Felelősségű Társaság  

 JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA 
  

Alulírott Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.), mint a Heves 

Megyei Fejlesztési és Koordinációs Korlátolt Felelősségű Társaság (3300 Eger, Kossuth 

Lajos u. 9., a továbbiakban: Társaság) alapítója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően – figyelemmel a 

köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 

törvény 5. §-a rendelkezéseire is – a Társaság 62/2020. (XII.18.) számú veszélyhelyzeti 

(alapítói) határozattal elfogadott javadalmazási szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) a 

következők szerint állapítja meg:  
 

1. § 

 

(1) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság Ügyvezetőjére, mint a kft. vezető 

tisztségviselőjére és a Felügyelőbizottság tagjaira. 



93 

 

(2) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság Ügyvezetőjének és Felügyelőbizottsága 

tagjai javadalmazásának módja, mértéke és rendszere főbb elveinek meghatározására. 
 

(3) A Szabályzat időbeli hatálya: a Szabályzat annak elfogadásától annak az alapító részéről 

történő visszavonásáig hatályos. 
 

(4) A mindenkor hatályos Szabályzatot annak elfogadását/ módosítását követő 30 napon belül 

a Társaság Ügyvezetője köteles a cégnyilvántartást vezető Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál 

a cégiratok közé letétbe helyezni. 
 

(5) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése alapján a 

Társaság alapítójának, a Heves Megyei Önkormányzatnak a kizárólagos hatáskörébe tartozik a 

Szabályzat hatálya alá tartozó személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, 

premizálásának, egyéb munkabérelemeiknek és a munkaviszony vagy a megbízás 

megszűnésével kapcsolatos juttatásaiknak, továbbá egyéb juttatásainak) a megállapítása. 
 

(6) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. törvény 5. § (4) bekezdése alapján a törvény és a Szabályzat rendelkezéseitől 

érvényesen eltérni nem lehet. 
 

2. § 
 

A Társaságnál működő Felügyelőbizottság a Szabályzat hatálya alá tartozó személyi kör 

javadalmazása vonatkozásában az alábbi hatáskört gyakorolja: 
 

a. előzetesen – kötelező jelleggel - megtárgyalja és állást foglal az Ügyvezető 

prémiumfeladatainak, teljesítménykövetelményeinek megállapítása, prémiumfeladatok 

- teljesítménykövetelmények teljesítésének kiértékelése és a juttatások kifizetése 

tárgyában. Véleményét a Szabályzat hatálya alá tartozó alapítói döntés meghozatala 

előtt az alapítói joggyakorló részére a Felügyelőbizottság elnöke szóban ismerteti, vagy 

a Felügyelőbizottság írásbeli véleményét az Ügyvezető közreműködésével az alapító 

részére előzetesen megküldi; 
 

b. előzetesen – a Felügyelőbizottság saját kezdeményezésére, valamint az Ügyvezető vagy 

az alapító kérésére - megtárgyalhatja és állást foglalhat az Ügyvezető 

bérfejlesztésének/megbízási díja módosításának, az a) pont alá nem tartozó egyéb 

juttatásainak és a jogviszony megszűnése/megszüntetése esetére biztosított/biztosítandó 

juttatások megállapítása és kifizetése tárgyában. Véleményét a Szabályzat hatálya alá 

tartozó alapítói döntés meghozatala előtt az alapítói joggyakorló részére a 

Felügyelőbizottság elnöke szóban ismerteti, vagy írásbeli véleményét az Ügyvezető 

közreműködésével az alapító részére előzetesen megküldi; 
 

c. véleményezheti a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak a Szabályzat hatálya alá 

tartozó juttatásai megállapításával és kifizetésével kapcsolatos alapítói döntések, 

határozati javaslatok tervezetét. 
 

3. § 
 

(1) A Társaság Ügyvezetőjének éves prémiumfeladatait és teljesítménykövetelményeit 

(együttesen a továbbiakban: prémiumfeladatok) a Felügyelőbizottság véleményének 

ismeretében – az éves üzleti terv elfogadását követően vagy azzal párhuzamosan – az alapítói 

joggyakorló határozhatja meg. 
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(2) Az alapító az éves prémiumfeladatok kitűzése esetén – azzal egyidejűleg - meghatározza a 

prémiumfeladat teljesítése esetén járó prémium mértékét. A prémiumkiírás nem megfelelő 

teljesítése esetén az arra a feladatra megállapított prémiumrész összege arányosan 

csökkenthető, illetve előre meghatározott minimumteljesítmény nem teljesítése esetén a 

feladatra megállapított prémiumrész nem fizethető ki az Ügyvezetőnek. A prémium összege 

prémiumfeladatra eső arányos csökkentésének mértékéről és egzaktan meghatározható 

feltételeiről az alapítói joggyakorló a prémiumfeladatok kitűzésekor dönt. 

Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel 

határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal 

való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. 

 

(3) Az Ügyvezető éves prémiumát – amennyiben prémiumfeladatok kitűzésére sor kerül - az 

éves alapbére/megbízási díja százalékos mértékének megfelelően kell meghatározni. Több 

részfeladat kiírása esetén meg kell határozni az adott részfeladat teljesítése esetén az 

Ügyvezetőt megillető prémiumhányadot is. 

 

(4) A prémiumfeladatok értékeléséről és a prémium fizetéséről az alapítói joggyakorló – 

amennyiben az adott prémiumfeladat sajátosságaiból eredően a prémiumkiírás elfogadása során 

ettől eltérő döntést az alapító nem hozott – a számviteli törvény szerinti beszámoló 

elfogadásakor dönt. 

 

(5) A Társaság veszteséges gazdálkodása esetén az Ügyvezető részére prémium nem fizethető 

ki és veszteséges gazdálkodás esetére prémiumfeladat nem állapítható meg. 

 

4. § 

 

(1) Jelen Szabályzat rendelkezéseit első alkalommal a 2021-es üzleti év során megállapítható 

prémiumfeladatok/ teljesítménykövetelmények elfogadása és teljesítése kapcsán kell 

alkalmazni. 

 

(2) Az alapító felhívja a Társaság Ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a Szabályzatnak az illetékes 

cégbírósághoz történő eljuttatása és a cégiratok közé történő letétbe helyezése iránt. 

 

Záradék: A Szabályzatot a Társaság alapítója, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

feladat- és hatáskörében - az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. 

(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - eljárva a Heves Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke a 62/2020. (XII. 18.) számú veszélyhelyzeti határozatával hagyta jóvá. 

 

Eger, 2020. december 18. 

 

 

 dr. Juhász Attila Simon 

 Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

 Heves Megyei Önkormányzat  

 alapító képviseletében 
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A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 63/2020. (XII.18.) számú 

veszélyhelyzeti határozata 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus 

világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és 

hatáskörében eljárva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom: 

 

1. A Heves Megyei Önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvényben nevesített és a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 

1996. évi XXI. törvényben részletezett területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, 

valamint koordinációs közfeladatai ellátásába a Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs 

Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.) jelen 

határozat mellékletét képező megállapodásban részletezett feltételek szerinti bevonásáról 

szóló döntést hozok azzal, hogy a Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Korlátolt 

Felelősségű Társasággal kötendő közfeladat-ellátási megállapodás kapcsán szükséges 

intézkedések megtételére, a közfeladat-ellátási megállapodás aláírására a Heves Megyei 

Közgyűlés elnöke jogosult. 

 

Felelős:  dr. Juhász Attila Simon 

           Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

 Határidő: 2020. december 31.    

 

 

2.  A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Heves Megyei Fejlesztési és 

Koordinációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.) 

alapítójának és egyben legfőbb szervének a feladat- és hatáskörében eljárva egyetértek azzal, 

hogy a Heves Megyei Önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvényben nevesített és a területfejlesztésről és a területrendezésről 

szóló 1996. évi XXI. törvényben részletezett területfejlesztési, vidékfejlesztési, 

területrendezési, valamint koordinációs közfeladatainak ellátásában a Kft. részt vállaljon. 

Erre tekintettel jelen alapítói határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyom a Heves 

Megyei Önkormányzattal kötendő Közfeladat-ellátási megállapodást, és felhatalmazom a 

Kft. ügyvezetőjét annak aláírására. 

 

Felelős:  Gál Erzsébet 

Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs 

Kft., ügyvezető  

      Határidő:  2020. december 31. 
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Melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 63/2020. (XII.18.) számú 

veszélyhelyzeti határozatához 

 

 

Közfeladat ellátási megállapodás 

 

 

Amely létrejött egyrészt 

Heves Megyei Önkormányzat (3300 Kossuth Lajos u. 9., képviseli: dr. Juhász Attila Simon, 

a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, adószáma: 15728946-2-10, statisztikai jelzőszáma: 

15728946 8411 321 10), mint önkormányzat, a továbbiakban Önkormányzat,  

másrészről 

Heves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 

Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviseli: Gál Erzsébet, ügyvezető), mint Kft, a továbbiakban Kft. 

között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel: 

 

1./ Előzmények: 

1.1. Felek rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 27. § (1) bekezdése alapján Önkormányzat, mint megyei önkormányzat olyan területi 

önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint – kötelező feladatként - 

területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.  

 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény értelmében  

→ a területfejlesztés és területrendezés feladata: 

a) a térségi és helyi közösségek területfejlesztési és területrendezési kezdeményezéseinek 

elősegítése, összehangolása az országos célkitűzésekkel; 

b) fejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozása, meghatározása és megvalósítása, 

a társadalom, a gazdaság és a környezet dinamikus egyensúlyának fenntartása, illetve javítása 

érdekében; 

c) a nemzetközi együttműködés keretében az Európai Unió regionális politikájához illeszkedés 

elősegítése, valamint a regionális együttműködésben rejlő kölcsönös előnyök hasznosítása és a 

határmenti (különösen a hátrányos helyzetű határmenti) térségek összehangolt fejlesztésének 

elősegítése. 

→ a területfejlesztés feladata különösen: 

a) az ország különböző adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság megújulását 

elősegítő, a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika kidolgozása, összehangolása és 

érvényesítése; 

b) az elmaradott térségek felzárkóztatásának és fejlődésének elősegítése; 

c) a gazdaság szerkezeti megújulásának elősegítése az egyes ipari és mezőgazdasági jellegű 

térségekben, a munkanélküliség mérséklése; 

d) az innováció feltételeinek javítása a megfelelő termelési és szellemi háttérrel rendelkező 

központokban, és az innovációk térségi terjedésének elősegítése; 

e) a kiemelt térségek sajátos fejlődésének elősegítése; 

f) a befektetők számára vonzó vállalkozói környezet kialakítása. 

→ a területrendezés feladata különösen: 
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a) a környezeti adottságok feltárása és értékelése; 

b) a környezet terhelését, terhelhetőségét és a fejlesztési célokat figyelembe vevő 

területfelhasználásnak, az infrastrukturális hálózatok területi szerkezetének, illetve 

elhelyezésének - az ágazati koncepciókkal összhangban történő - megállapítása; 

c) az országos és térségi, továbbá a területrendezéssel kapcsolatos településrendezési célok 

összehangolása. 

A területfejlesztési és területrendezési feladatokat az állami szervek, az önkormányzatok, és 

egyéb érintett szervezetek összehangoltan, egymással együttműködve látják el. 

 

1.2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) értelmében 

közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat. A közfeladatok 

ellátása költségvetési szervek alapításával és működtetésével vagy az azok ellátásához 

szükséges pénzügyi fedezet e törvényben meghatározott eszközökkel, részben vagy egészben 

történő biztosításával valósul meg. A közfeladatok ellátásában államháztartáson kívüli 

szervezet jogszabályban meghatározott rendben közreműködhet. 

Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat 100 %-os tulajdonosi részesedésével működő Kft. fő- és 

egyéb tevékenységi köreinek keretében rendszeresen végzett gazdasági tevékenységével 

elsődlegesen, de nem kizárólagosan az alapító Heves Megyei Önkormányzat részére 

jogszabályban meghatározott területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint 

koordinációs, projektmenedzsmenti, projekt-előkészítési és projekt-megvalósítási közfeladatai 

ellátásában működik közre. 

 

1.3. Az integrált területi program összeállításáért felelős megyei önkormányzat, mint - területi 

szereplő  

a) kidolgozza az ITP szintű kiválasztási kritériumokat, figyelembe véve az operatív 

programban és a vonatkozó jogszabályban meghatározott horizontális követelményeket, 

b) a kiválasztási kritériumok alapján összeállítja az ITP-t és kezdeményezheti annak 

módosítását, 

c) véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást és megadja a területi szempontú 

értékelési szempontokat, 

d) a vonatkozó jogszabályban meghatározott esetben szavazati joggal részt vesz a döntés-

előkészítő bizottság ülésén, vagy meghatározott esetben a területi szempontú értékelési 

szempontokat értékeli és az irányító hatóság elé terjeszti, 

e) adatot szolgáltat az irányító hatóság részére az éves fejlesztési keret összeállításához, 

f) végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a kedvezményezettektől és az irányító hatóságtól 

a támogatott projektekről adatszolgáltatást kérhet, részt vehet (jogszabályban meghatározott 

esetben részt kell vegyen) a projektfejlesztésben és a kedvezményezett kérelmére a 

projektmenedzsment tevékenységek ellátásában. 

 

A 2021-2027-es európai uniós fejlesztési időszak területi tervezéséhez kapcsolódóan és megyei 

programdokumentumainak megalapozásaként a Heves Megyei Önkormányzat a megye összes 

települését, továbbá az operatív programok potenciális kedvezményezettjeit érintő 

projektgyűjtést hajt végre. Az integrált területi programok összeállítása és annak végrehajtása 

is a megyei önkormányzatok, mint területi szereplők feladata.  

 

Önkormányzat a területi szereplők részére meghatározott közfeladatokat a Kft. bevonásával 

látja el, ennek alapján Felek a 2021-2027 programozási időszakot előkészítő és a 2021-2027 

fejlesztési ciklusra eső projekt-előkészítéssel kapcsolatos és a projektmenedzsmenttel, projekt-
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megvalósítással, projekt végrehajtással összefüggő feladatok ellátása során együttműködnek 

egymással, úgy a fejlesztési időszak tervezéséhez kapcsolódóan, mint a rendelkezésre álló 

források előírásszerű felhasználása vonatkozásában. 

 

Felek előtt ismert, hogy az integrált területi programmal kapcsolatban meghirdetésre kerülő 

felhívások egy részére kizárólag területi szereplőként az Önkormányzat vagy az általa vezetett 

konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet. 

 

Ezen túlmenően, a korábbi szabályozással összhangban a megyei önkormányzat a területén 

található települési önkormányzatoknak a 2021-2027-es európai uniós programozási időszak 

hatálya alá tartozó uniós támogatásokból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei 

projektmenedzsment tevékenységének, valamint egyéb tevékenységek ellátásában köteles részt 

venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes 

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 

5.) Korm. rendelet hatálya alatt a közreműködés a települési önkormányzat és a megyei 

önkormányzat, vagy olyan gazdálkodó szervezet között létrejött konzorciumi 

együttműködésben történhetett, amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy 

külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezett. 

A megyei önkormányzatok a területükön található települési önkormányzatoknak a 2021-2027-

es európai uniós programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló jogszabály hatálya alá tartozó támogatásból 

megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában a 

továbbiakban is részt vesznek, ha azt a települési önkormányzat kéri. 

 

1.4. Felek rögzítik, hogy Kft. az Önkormányzatnak, mint a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény 5. § (1) bekezdés szerinti ajánlatkérőnek minősülő szervezet kizárólagos 

tulajdonában álló olyan gazdasági társaság, amely vonatkozásában a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) 

pontjában foglalt körülmények – úgy, mint tulajdoni viszony, közvetlen magántőke-részesedés 

hiánya, strukturális és gazdasági függés, árbevételre vonatkozó követelmény – fennállhatnak. 

 

1.5. A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet szerint a megyei önkormányzat – figyelemmel 

Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény rendelkezéseire – a nettó 2.000.000,-Ft-

ot meghaladó értékű, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzései (építési 

beruházás, árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés) esetén – a beszerzés sajátosságaira, 

körülményeire és az írásos ajánlatok beszerzésének időszükségletére is figyelemmel – a 

Közgyűlés Elnökének – a Szervezeti és Működési Szabályzatban biztosított, átruházott 

hatáskörön alapuló – döntése alapján 3 írásos ajánlat (ajánlatkérés) beszerzésére jogosult. 

Ezen rendelkezés alól kivételt képez, így az előzőekben hivatkozott önkormányzati rendelet 

alapján nem kell eljárást lefolytatni azokra a nettó 2.000.000,-Ft-ot meghaladó értékű, de 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzésekkel érintett megállapodásokra, 

amelyeket a Megyei Önkormányzat és olyan gazdálkodó szervezet köt egymással, amelynek 

részvényei vagy üzletrészei kizárólag a Megyei Önkormányzat és más, a közbeszerzésekről 

szóló törvény ajánlatkérői oldalon személyi hatálya alá tartozó szervek tulajdonában vannak. 

 

2./ Megállapodás tárgya: 

2.1. Jelen Közfeladat Ellátási Megállapodás alapján – figyelemmel az 1.2. pontban foglaltakra 

is - Felek vállalják, hogy a 2021-2027-es európai uniós programozási időszak hatálya alá tartozó 

uniós, illetve a hazai forrásból megvalósuló támogatások települési önkormányzatok általi 
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megszerzésére irányuló pályázatok előkészítését megelőző folyamatokban, majd ezen 

fejlesztési projektek előkészítésében, valamint a projektek fejlesztésében és 

megvalósításában egymással együttműködnek, Önkormányzat ezen feladatok 

megvalósításába a Kft-t bevonja különösen az alábbi feladatokba: 

 

- a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzat között létrejött Együttműködési 

megállapodások, települési önkormányzatoktól érkező felkérések és egyéb - a 

feladatellátásra létrejövő - szerződések keretében az Európai Uniós, illetve a hazai 

forrásból megvalósuló támogatások megszerzésére irányuló pályázatai előkészítését 

megelőző feladatok ellátása,  

- ezen fejlesztési projektek előkészítése, 

- nyertes pályázat esetén projektmenedzsmenti feladatok ellátása, 

- nyertes pályázat esetén beszerzési, közbeszerzési, beszerzés és közbeszerzés 

koordinációs feladatellátás, 

- közreműködés a kötelező nyilvánossággal, tájékoztatással kapcsolatos feladatok 

ellátásában, 

- közreműködés a projekt megvalósítására vonatkozó esetlegesen felmerülő, további 

feladatok ellátásában.  

 

Kft. tudomásul veszi, hogy a fentiek szerinti feladatellátásának, közreműködésének költsége 

elsősorban a projekt keretében nevesített költségként (projekt-előkészítés költségei, 

projektmenedzsment költségei, közbeszerzési eljárások lefolytatása, nyilvánosság biztosítása, 

stb.) kerül elszámolásra. 

 

2.2. A 2.1. pontban foglaltakon túl jelen Közfeladat Ellátási Megállapodás alapján – 

figyelemmel az 1.2. pontban foglaltakra is – Kft vállalja, hogy az Önkormányzat területi 

operatív programokból (TOP/ VMOP) származó támogatások, és egyéb európai uniós források 

elnyerésére irányuló pályázataiban (ágazati operatív programok, közvetlen brüsszeli források, 

interregionális együttműködési programok, stb.), továbbá nemzeti finanszírozású pályázataiban 

részt vesz, ideértve különösen, de nem kizárólagosan  

- megyei gazdaságfejlesztési akciók végrehajtását, 

- megyei társadalomfejlesztési programok végrehajtását a foglalkoztatás-bővítés 

elősegítése érdekében, 

- gazdaság- és társadalomfejlesztési célú pályázatok, tanulmányok, stratégiák készítését, 

- megyei befektetés-ösztönzési tevékenységek ellátását. 

 

2.3. A Kft. a fentebb részletezett forrásokra benyújtandó – az Önkormányzatnak a megyei 

területfejlesztési koncepciójában, a megyei területfejlesztési programban, vagy a Heves Megyei 

Integrált Területi Program dokumentumokban megfogalmazott céljai megvalósítását szolgáló, 

vagy az Önkormányzat jogszabályban rögzített feladatellátásához kapcsolódó, azt elősegítő - 

pályázatok kapcsán kedvezményezetti (egyedüli pályázó, konzorciumvezető, konzorciumi 

partner) minőségben (ide nem értve a pályázatokhoz kapcsolódó, konzorciumi formában 

kedvezményezetti minőségben biztosított projekt-előkészítési, projektmenedzsmenti és egyéb 

feladatokat) az Önkormányzattal előzetesen egyeztetve, vele egyetértésben vesz részt. 

 

2.4. Felek megállapodnak abban is, hogy az Önkormányzat által pályázóként benyújtandó 

pályázatok előkészítésében és megvalósításában a Kft. saját erőforrásai felhasználásával, 

valamint az ezen cél szem előtt tartásával is lefolytatott közbeszerzésein lekötött kapacitások 

igénybevételével részt vállal. Az együttműködés feltételeit a Felek esetileg alakítják ki, az 
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elszámolhatóságot, a beszerzések jogszerűségét biztosító előírások és jogszabályi 

rendelkezések figyelembe vételével, a hatékony és gazdaságos projekt-megvalósítás céljának 

biztosíthatósága mellett. 

2.5. Amennyiben a 2.1., 2.2., 2.3., valamint a 2.4. pont szerinti feladatellátás vonatkozásában 

annak szükségessé felmerül, a Kft. feladatellátásba történő bevonása az 1.4., valamint az 1.5. 

pontok szerinti eljárásrend keretében történhet. 

 

3./ Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Megállapodást, valamint annak végrehajtását 

érintő fejlesztési elképzelésekről, annak változásairól, továbbá az azokra vonatkozó jogszabályi 

változásokról, döntésekről folyamatosan tájékoztatják egymást.  

 

4./ Felek között jelen Megállapodás határozatlan időre jön létre. Felek a Megállapodást 60 

napos felmondási idővel írásban, a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal 

felmondhatják, mely esetben kötelesek a folyamatban lévő feladatok ellátásáról – a pályázatok 

zökkenőmentes megvalósítását szem előtt tartó – egyeztetést folytatni, és a feladatellátás 

biztonságát nem veszélyeztető megoldást találni. 

 

5./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtása céljából az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a 2021-2027 fejlesztési időszakra vonatkozó – 

azonos tárgykörben megalkotandó - kormányrendelet rendelkezéseinek messzemenő betartása 

mellett kölcsönösen együttműködnek, melynek során kapcsolattartásra az alábbi személyeket 

jelölik ki: 

  

Önkormányzat részéről:  Név:  Domján Róbert, Területfejlesztési és  

Területrendezési Osztály vezetője 

                                                       Tel. szám:  36/521-334 

 

Kft részéről:    Név:   Gál Erzsébet, ügyvezető 

                                                       Tel. szám:         …..  

 

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek az együttműködést érintő bármely 

körülményről haladéktalanul egymást értesíteni és kezdeményezni a szükséges intézkedést. 

 

6./ Felek jelen Megállapodás teljesítésével kapcsolatban egymás tudomására jutott, a másik fél 

bármely gazdasági, pénzügyi adatát, üzleti ismereteit kötelesek bizalmasan kezelni, azokat a 

másik fél előzetes engedélye nélkül semmilyen formában nem hozhatják nyilvánosságra, illetve 

harmadik személy tudomására, kivéve, ha arra őket jogszabály kötelezi. 

7./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodást csak közös megegyezéssel, írásban 

módosíthatják. 

8./ A Megállapodás magyar nyelven 3 eredeti példányban készül és a Felek kölcsönös 

aláírásával lép hatályba. Önkormányzat 2, Kft. 1 eredeti példányt kap. 

 

9./ Minden, a jelen Megállapodás keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott 

formában kell történnie.  
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10./ 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 Megállapodásnak Önkormányzat részéről tartalmaznia kell a pénzügyi 

ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását. 

 

11./ Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodásból eredő jogvitákat elsősorban tárgyalás 

útján rendezik. Ennek eredménytelensége esetén Felek a per tárgyának értékétől függően 

kikötik az Egri Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

12./ Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

Jelen Megállapodást Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, aláírják. 

 

Eger, 2020. december 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

............................................. 

Heves Megyei Fejlesztési és 

Koordinációs Kft. 

Gál Erzsébet 

Ügyvezető 

 

........................................... 

Heves Megyei Önkormányzat 

dr. Juhász Attila Simon 

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
  

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Eger, 2020. december 18. 

........................................... 

Bocsi Mónika 

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi Osztály 
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A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 64/2020. (XII. 18.) számú 

veszélyhelyzeti határozata 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus 

világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és 

hatáskörében eljárva a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 

11. § (1) bekezdés aa) pontjában foglaltakra is tekintettel az alábbi veszélyhelyzeti határozatot 

hozom: 

 

A Heves Megye Területfejlesztési Programja (2021-2027) előkészítő fázisban elkészült 

munkarészei megfelelnek a további tervezés alapjául, azokat elfogadom. 

 

 Felelős: dr. Juhász Attila Simon 

   Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

   dr. Barta Viktor 

   Heves megye főjegyzője 

   Domján Róbert 

   HMÖH Területfejlesztési és Területrendezési 

   Osztály, osztályvezető 

 Határidő: folyamatos, az előírt tervezési ütemezés szerint 
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