Tisztelt Érdeklődő!
Kérem engedje meg, hogy tájékoztassam Önt a Heves Megyei Közgyűlés 17/2019. (IV.26.)
számú határozatával elfogadott Heves Megyei Családvédelmi Akciótervről, valamint
elfogadásának indokairól és az Akcióterv tervezett intézkedési, beavatkozási pontjairól. A
Heves Megyei Családvédelmi Akcióterv jóváhagyása kapcsán a Heves Megyei Közgyűlés előterjesztésem alapján - az alábbi javaslatot tárgyalta meg, és határozatot fogadta el:
„A család hazánk jövőjének és függetlenségének záloga. Minden magyar gyermek kincs, akinek
megszületése hozzájárul a nemzet megmaradásához. A vágyott gyermekek megszületése előtt
álló akadályok elhárítása, a fiatalok felelős életkezdésének és gyermekvállalásának
támogatása, a nagycsaládosok erőfeszítéseinek elismerése, a gyermeket vállaló és nevelő
családok otthonteremtési terveinek könnyítése, a családi élet és a munkavállalás egyensúlyának
biztosítása, valamint a családbarát szemlélet megerősítése közös felelősség, alapvető nemzeti
érdek.”
Egyetértve Magyarország Kormányának a fentiekben kinyilvánított meggyőződésével és az
Országgyűlés támogató döntéseivel, szükségesnek tartom, hogy a Heves Megyei
Önkormányzat a rendelkezésére álló eszközökkel elősegítse a megyében a családalapítás,
gyermekvállalás társadalmi megbecsülését, egyúttal a megyét jellemző demográfiai helyzet és
folyamatok kedvező irányba fordítását. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 27. §-a szerint a megyei önkormányzat területi
önkormányzatként területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs
feladatokat lát el. A terület-, és vidékfejlesztési, valamint koordinációs feladatkörhöz
kapcsolódóan kiemelkedően fontosnak tartom a Heves megyei családok élethelyzetét
könnyíteni hivatott Heves Megyei Családvédelmi Akcióterv kidolgozását és elfogadását.
I. A Megyei Családvédelmi Akcióterv elfogadását szükségessé tevő megyei
demográfiai helyzetkép:
Megyénk lakónépességének száma 2016. december 31-én 296.927 fő volt. Heves megye
lakónépessége a KSH adatok fényében tendenciaszerű csökkenést mutat: 2000-ben a megye
lakosainak száma 327 733 fő volt, tíz évvel később 2010-ben közel 20 000 fővel apadt a
lakónépessége. A millenniumot követő trend napjaink demográfiai viszonyaira is érvényes, a

2010-ben mért 307 985 fős lakónépesség 2016-ra 300 000 fő alá esett (296 927 fő). Látható,
hogy a közel hét év alatt több mint 11 000 fős veszteség következett be. 1 év viszonylatában,
figyelembe véve a 2015. december 31-i adatokat (299.219 fő volt a megye népessége), ez
0,77%-os lakosságszám csökkenést jelez.
Heves megye lakónépessége (2000-2016)
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1. ábra: Heves megye lakónépessége (2000-2016)
forrás: Heves megye statisztikai évkönyve 2016

Megyénk legnépesebb járása az Egri: a megye népességének 28%-a élt itt 2016. december 31én (2. ábra). Heves megyét 11 város, 3 nagyközség, 107 község alkotja (ebből 16 db település
aprófalu - 500 fő alatti település).

2. ábra: Heves megye járásai – a lakónépesség arányában feltüntetve (2016. december 31.)

Megyénk korfáját megtekintve és a hazánk egészét jellemző eredményekkel összevetve az
alábbiakat fontos kiemelnünk:
-

A 65 évnél idősebbek nagyobb létszámot mutattak, mint a 0-14 évesek (100% feletti
öregedési index - elöregedés) megyénk eredményei esetében, melyet a korfa ún. urna alakja
is alátámaszt (a korfa alsó részének a relatíve alacsony részarányú gyermekpopulációból
eredő beszűkülése).

-

A női túlsúly már az 50-54 évesek esetében felismerhető, és ez a sajátosság megyénk és az
ország korfáját mindkét vizsgált évben egyaránt jellemzi.

3. ábra: Magyarország és Heves megye összehasonlító korfája (2013. január 1. a körvonalak, 2017. január 1. pedig a színes
sávok által került megjelenítésre)

A lakosság számában bekövetkező változások végső soron három folyamatra vezethetők
vissza: a születések, a halálozások (együttesen természetes népmozgalom) és a
népességvándorlás eredőjének tekinthetők. A megye demográfiai sajátosságait komolyan
befolyásolja az a tény, hogy 2000 óta, – ugyan hullámzó mértékű – de természetes fogyás
figyelhető meg a megye életében. Heves megye lakossága 2011. év és 2017. év között 13.303
fővel csökkent. Ez - 4,2% nagyságú népességcsökkenést jelent. A természetes népmozgalom
folyamatai közül mindkettő eredményeit, a népességvándorlás kapcsán pedig az ország
határain belüli vándorlást emeljük ki, és ezeket ezer lakosra viszonyított arányszámokkal
mutatjuk be.

Népesség, népmozgalom
2016.
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-

1. táblázat Heves megye és járásainak legfontosabb népmozgalmi mutatói Magyarország átlagának tükrében (2016. évre
számított, zárójelben a 2014-es eredmények)

Megyénket a hazai átlagnál kedvezőtlenebb élveszületési és halálozási mutatók jellemezték,
melyek eredőjeként számított természetes fogyás így szintén kedvezőtlenebb volt az országos
eredménynél. Megyénk járásai igen nagy változatosságot mutatnak mindegyik népmozgalmi
mutató esetében. Megyei szinten a legkisebb elvándorlás az Egri járást jellemezte. A megyei
és országos adatokat összevetve azt láthatjuk, hogy megyénket, illetve hazánkat is csökkenő
élveszületési arányszámok jellemzik, melynek üteme hasonló mértékű. A halálozás kapcsán
szintén kedvezőtlen irányúak a változások, azonban a Heves megyében tapasztaltható eltérés
jelentősebb, amely így a természetes fogyás növekedésében is jellemzi megyénket.

II. A Heves Megyei Családvédelmi Akcióterv beavatkozási pontjai:
1.) Széles körű tájékoztatás az igénybe vehető kedvezményekről és támogatásokról szemléletformálás
A Magyarországot és benne Heves megyét jellemző negatív demográfiai folyamatra
figyelemmel annak mérséklésére és megváltoztatására fogadott el az Országgyűlés 2010 után
több, a magyar családokat központba helyező rendelkezést, amelyek a teljesség igénye nélkül:
az alapvető családi értékeket megszilárdító új Alaptörvénytől kezdve a gyes harmadik évének
visszavezetésén, a családi adókedvezmények rendszerén, az ingyenes gyermekétkeztetésen és
tankönyvellátáson, a bölcsődei férőhelyek bővítésén keresztül a 2019. július elsejével életbe
lépő négy új családvédelmi intézkedésig - babaváró támogatás, nagycsaládosok autóvásárlási
támogatása, családi otthonteremtési kedvezményhez (csok) kapcsolódó hitelek kibővítése és
ingatlanfedezetű jelzáloghitelek mérséklése voltak.
Mindezeken túl a bölcsődei férőhelyek folyamatos bővítése, valamint a 2020. január elsejétől
életbe lépő új intézkedések (a négygyermekes nők személyi jövedelemadó mentessége és a
nagyszülői gyed) véleményem szerint alkalmasak a családok megerősítésére és a kedvezőtlen
demográfiai folyamatok megfordítására. Álláspontom szerint Magyarország és Heves megye
érdekében elengedhetetlen az Országgyűlés és a kormányzat ez ügyben tett erőfeszítéseit
támogatni. Ezért fontosnak tartom, hogy a Heves Megyei Önkormányzat a rendelkezésére

álló eszközökkel elősegítse a családvédelmi intézkedések minél szélesebb körben történő
megvalósulását.
A Megyei Családvédelmi Akcióterv egyik beavatkozási pontjaként rendkívül hasznosnak
tartom azt, hogy a fiatal házasok, a családalapítás előtt állók, az újszülött kisbabát gondozó
családok, szülők – a mindennapi életvitelükhöz igazodóan jól megválasztott csatornákon
keresztül – megfelelő tájékoztatást kaphassanak az őket érintő, életüket és gyermekvállalásukat,
gyermekük nevelését megkönnyítő intézkedések tartalmáról, kedvezmények és támogatások
igénybevételének feltételeiről és módjáról. Ezen információk az egyes kormányzati igazgatási
és a családvédelmi intézkedések lebonyolításába bevont egyéb szereplőknél (Magyar
Államkincstár, Nemzeti Adó és Vámhivatal, pénzintézetek, stb.) jelenleg is rendelkezésre
állnak, azonban összefoglalva, közérhetőbb formában nem vagy nehezebben jutnak el az
érintettekhez. A szóba jöhető családtámogatási eszközök/kedvezmények különösen a
Babaváró támogatás (44/2019. (III.12.) Kormányrendelet alapján 2019. július 1.
napjától kamattámogatás és gyermekvállalási támogatás formájában);
- Jelzáloghitel-elengedés: már a második gyermek születésekor 1 millió forintot, a
harmadik gyermek születésekor 4 millió forintot, minden további gyermeknél 1-1
milliót vállal át az állam a lakáscélú jelzáloghitelből (16/2016. (II. 10.)
Kormányrendelet);
- Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK): bővül a CSOK kedvezményes hitele, a
két- és többgyerekes családok használt lakás vásárlására is felhasználhatják;
- Családi adókedvezmény;
- Családi pótlék;
- Munkahelyvédelmi Akció;
- Első házasok adókedvezménye;
- Gyermek után járó szabadság;
- Csecsemőgondozási díj (CSED);
- Anyasági támogatás;
- Gyermekek Otthongondozási Díja (GYOD);
- Étkezési díjkedvezmény;
- Gyermekgondozási díj (GYED);
- Gyermekgondozási díj - diplomások (Diplomás GYED);
- Gyermekápolási táppénz;
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény;
- Gyermeknevelési támogatás (GYET);
- Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES);
- Nagycsaládosok autóvásárlási támogatása a 45/2019. (III.12.) Kormányrendelet
alapján;
- Bölcsődei, óvodai ellátás;
- Nők 40;
- Négy gyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége;
-

Nagyszülői GYED;
- Falusi CSOK bevezetése: A támogatás felújításra, korszerűsítésre, használt és új lakás
vásárlására egyaránt felhasználható. A Falusi CSOK maximális összege 1 gyermek után
600.000 Ft, 2 gyermek után 2.600.000 Ft, 3 vagy több gyermek után 10.000.000 Ft. A
falusi CSOK azokon az 5.000 fő alatti településeken lesz elérhető, ahol a 2003. január
elsejei adatokhoz képest a népességcsökkenés nagyobb, mint az országos átlag. A
jogosultság nem attól függ, hogy az adott település falu vagy város települési
besorolású, hanem a lélekszám és a népességcsökkenés mértéke a meghatározó. A
Falusi CSOK 104 Heves megyei települést érint végül.
-

Ennek megfelelően kezdeményeztem, hogy a megyében élő családok, családalapítás és
gyermekvállalás előtt állók segítése érdekében a Heves Megyei Közgyűlés fogadjon el
tájékoztatásra és szemléletformálásra irányuló programot, melynek keretében támogassa és
tegye lehetővé többek között:
Családvédelmi intézkedésekre vonatkozó információk, adatok összegyűjtését;
Tájékoztató dokumentumok elkészítését és az elérhető célcsoportok (pl.: frissen
házasulandók, újszülöttet váró és kisgyermekes szülők, stb.) részére történő közvetlen
eljuttatását;
- Tájékoztató kiadványok elkészítését és a megye lakosai részére történő széleskörű
közvetítését.
-

2.) Önkormányzati és/vagy civil szféra családvédelmi, családtámogatási ’jó gyakorlatainak’
feltérképezése, népszerűsítése, bevezetésének támogatása
Számos - a megyében és az országban található - települési önkormányzat, valamint az ott
tevékenységét kifejtő civil szervezet jelenleg is folytat követésre és megyénkbeli
megvalósításra érdemes családvédelmi, családtámogatási tevékenységet a közfeladat-ellátás és
a közszolgáltatások megszervezése terén. Ezen ’jó gyakorlatok’ egészen az egyszerűbb, kisebb
forrásigényű – inkább gondolkodás- és hozzáállásbeli megközelítést igénylő – megoldásoktól
a komplexebb, rendszerben elhelyezett és megvalósított megoldásokig terjednek. Ezek
feltérképezése, összegyűjtése, elemzése és ötletként történő kiajánlása a Heves megyei
önkormányzati és/vagy civil aktoroknak előmozdíthatja a Heves Megyei Családvédelmi
Akcióterv elfogadása alapmotívumának teljesülését, amely jó gyakorlatok helyi bevezetéséhez
a Megyei Önkormányzat lehetőségeihez mérten – elsősorban intézményi és országos
kapcsolatai révén - szakmai segítséget is tud nyújtani. Ezen – máshol már működő - családbarát
és családvédelmi jó gyakorlatok összegyűjtése, elemzése, a rögzített jó gyakorlatok
népszerűsítése, rendezvényeken és kiadványainkon keresztül történő bemutatása hasznos lehet
a megye lakossága számára: a máshol már gyermekbetegségein túlesett, működő és elfogadott,
valamint fenntartható jó gyakorlatok bevezetése lerövidíti a bevezetés időszükségletét,
mérsékelheti a megvalósíthatóság kockázatát, valamint csökkenti forrásszükségletét.

A ’jó gyakorlatok’ országos feltérképezéséhez jó alapot és lehetőséget ad önkormányzatunknak
a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségében (MÖOSZ) betöltött tagsága is.

3.) Heves Megyei Családokért Kitüntető Díj megalapítása és adományozása:
Azok a megyében működő szervezetek (települési önkormányzatok, intézmények, civil és
gazdálkodó szervezetek) és magánszemélyek, akik/amelyek a döntéseik meghozatala,
fejlesztéseik megvalósítása, valamint minden napi működésük, tevékenységük során
figyelembe veszik és alkalmazzák a családok életét könnyítő, támogató szempontokat
érdemesek a nyilvános megbecsülésre. Ez irányú tevékenységük elismerésére javasoltam a
Heves Megyei Családokért Díj megalapítását - annak a Heves Megyei Önkormányzat által
alapított kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (III. 30.) önkormányzati
rendeletbe, valamint a kitüntető díjak odaítélésének kialakított gyakorlatába történő
beillesztésével - és adományozását. A Díj odaítélése évente, három kategóriában történne:
-

magánszemély,
települési önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek,
munkáltatók

kategóriában.

4.) Heves megyei Szolgáltatási Út Térkép (SZÚT) fejlesztése:
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-1.6.3-17-201700019 kódszámon „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves
megyében” elnevezéssel pályázatot nyújtott be, mely pozitív támogatói döntést nyert és a
megvalósítás 3 évére összesen 60 millió Ft összegű, 100 %-os támogatás intenzitású, vissza
nem térítendő támogatásban részesült. A projekt megvalósulási időszaka 2018 – 2020 évek. A
felzárkózás-politikai együttműködési projekt 6 célcsoportja a mélyszegénységben élők, a
romák, a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők.
A projektben többek közt létrehozásra kerül a Megyei Szolgáltatási Út Térkép elnevezésű
elemző dokumentum, melynek célja a megyében meglévő szolgáltatások lakossághoz való
elérésének vizsgálata, különös tekintettel a helyi szinten hiányzó szolgáltatásokra. A
Szolgáltatási Út Térkép jelenleg az adatgyűjtés fázisában van megyénkben. A dokumentum
alapját képező problémák feltérképezése elindult Heves megye területén: vizsgáljuk az
oktatáshoz, a munkavállaláshoz, az egészségügyi ellátásokhoz, a lakhatáshoz és alapvető
szolgáltatásokhoz (kiemelten a gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz, valamint

a roma felzárkózást célzó szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségeit, de az egyéb műszaki
és humán infrastruktúrákhoz való hozzáférés lehetőségeit is).
Figyelemmel a célcsoportokra is, a projekt és az általam javasolt program között horizontális
átfedés van: példának okáért a felzárkózáspolitika nem problémaként kezeli a roma
közösségeket, és a családpolitika sem a családokat, hanem erőforrásként tekint rájuk.
Javasoltam, hogy a projektben foglalt követelményeken túl a Heves Megyei Szolgáltatási Út
Térkép nagymértékben vegye figyelembe és segítse elő a megyében élő családok
szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Az elkészült, hiánypótló Heves Megyei Szolgáltatási Út
Térkép dokumentuma így 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, továbbá a jelen előterjesztésben foglalt program további
részleteinek meghatározásához, kiterjesztéséhez nyújt elengedhetetlenül szükséges
információkat.

5.) A TOP Heves megyére allokált forrásainak a Megyei Családvédelmi Akcióterv céljaihoz
illeszkedő felhasználása; a 2021–2027-es uniós fejlesztéspolitikai ciklus tervezés alatt lévő
területi operatív programja Heves megyei beavatkozási pontjainak priorizálása
Heves megyében számos - a 2014-2020 fejlesztéspolitikai időszak Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programja (TOP) keretében megvalósuló - fejlesztés segíti a
családok mindennapjait a kisgyermekes családokat érintő intézményhálózat korszerűsítésén,
kapacitásbővítésén keresztül. A TOP-1.4.1 kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című
felhívás egyrészről a bölcsődei (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), másfelől az óvodai
ellátás fejlesztését célozta. A felhívás támogatja a nevesített alapellátásokhoz való jobb
hozzáférést, a szolgáltatások minőségi fejlesztését, a kisgyermeket nevelők munkavállalását,
különös tekintettel a hátrányosabb helyzetű térségekre. A konstrukció lehetőséget nyújt a
meglévő intézmények esetében férőhelybővítésre, átalakításra, felújításra, indokolt esetben új
intézmény létesítésére, udvar, játszóudvar korszerűsítésére, illetve szocializációt, fejlesztést,
mozgást elősegítő helyiségek, főzőkonyha kialakítására, felújítására. Az infrastrukturális
korszerűsítések mellett a projektgazdáknak módjában áll az elnyert pályázat segítségével
bútorok, udvari játékok, fejlesztő eszközök és informatikai berendezések, szoftverek
beszerzésére is. Heves megyében a TOP forrásainak felhasználásával összesen 41
településen kezdődhettek meg bölcsődéket és óvodákat érintő fejlesztések a megítélt majd
3,4 milliárd forint támogatási összegből.
A Magyar Közlöny 2019. évi 19. számában megjelent „a 2021–2027 közötti időszakra
vonatkozó európai uniós kohéziós források versenyképességet növelő felhasználásának
tervezéséről” szóló 1023/2019. (II.11.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat). A
Korm. határozat 2. pontja a területfejlesztés stratégiai tervezéséért viselt kormányzati

felelősségi körében felhívja a pénzügyminisztert, hogy készítse el a Magyarország gazdasági
és társadalmi versenyképességének növelését szolgáló, területfejlesztés szektorális fejlesztési
tervét. Ezzel párhuzamosan a megyei önkormányzatokra, mint a területfejlesztés területi
szereplőire kiemelt feladat és felelősség hárul a 2021-2027-es uniós fejlesztéspolitikai
ciklus forrásainak és fejlesztéseinek megtervezésében. Magyarország érdeke az, hogy a
területfejlesztés szektorális fejlesztési terv és a 2021-2027-es fejlesztési ciklust megalapozó
fejlesztési dokumentumok az ország egyes térségéit a legjobban ismerő szervezetek – így a
megyei önkormányzatok, mint területi szereplők - közreműködésével készüljenek el, amely az
Önkormányzat testületeinek, tisztségviselőinek és a Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint
az Önkormányzat köztulajdonban álló nonprofit gazdasági társaságai valamennyi
munkatársának aktív szakmai közreműködését igényli.
Kértem, hogy a Közgyűlés hatalmazzon fel arra, hogy a Heves Megyei Családvédelmi
Akcióterv keretei között a tervezés alatt álló 2021-2027-es fejlesztési ciklus területi
operatív programjának, Heves megyére allokált forrásainak és az egyes intézkedések,
konstrukciók tartalmának előkészítése során hangsúlyosan képviseljem a Heves megyei
családok érdekeit, a családok élet- és munkalehetőségeit szolgáló fejlesztések fókuszba
helyezése révén.

6.) A Magyar Falu Program megvalósításának támogatása:
A Magyar Falu Program egy olyan lehetőség, amellyel az 5000 fő alatti települések – és általuk
a megye kistelepülésein élő lakosság, családok - élhetnek. A program célja a kis lélekszámú
települések infrastrukturális fejlesztése és szolgáltatási portfóliójának bővítése, amely többek
között magába foglalja a polgármesteri hivatalok felújítását, az orvosi szolgálathoz kapcsolódó
eszközbeszerzést, bölcsődék és óvodák építését, valamint a helyi közösségi terek fejlesztését.
6/1. A programban az Akcióterv elfogadásáig az alábbi területeknél kerültek kiírásra pályázati
felhívások:
A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése
- A nemzeti és helyi identitástudat erősítése: támogatás igényelhető a kulturális
intézmények tereinek építésére, felújítására, kultúrát segítő személy
programszervező foglalkoztatására, valamint egyéb programszervezésre, és a
programokhoz
kapcsolódó
eszközbeszerzésre
és
programokhoz
kapcsolódóműködési költségekre.
- Orvosi eszközök beszerzése: a kiírás támogatja a települések számára orvosi
eszközök beszerzését működő rendelők esetében.
- Orvosi rendelő: a kiírás támogatja új többcélú egészségügyi létesítmény létesítését
vagy már meglévő létesítmény átalakítását, felújítását, korszerűsítését, bővítését,
illetve az ezzel kapcsolatos berendezések, eszközök beszerzését.
-

-

Orvosi szolgálati lakás: az alprogram célja az önkormányzatoknál vagy
önkormányzati társulásoknál orvosi (kizárólag háziorvos, házi gyermekorvos)
feladatot ellátó személy részére lakhatás biztosításának támogatása. Az
önkormányzat számára ingatlanvásárlást, illetve ezen ingatlanon a támogató által
biztosított tervek alapján új lakóingatlan építését segíti, amely ingatlant az orvos (és
családja) számára az önkormányzat szolgálati lakásként rendelkezésre bocsát a
közfeladat betöltésének idejére.

6/2. A programban az Akcióterv elfogadásáig még meg nem jelent pályázati kiírások:
-

-

-

Bölcsőde, óvoda program 2 célterülettel:
1. célterület: „Bölcsőde”:
• újonnan létrehozandó önkormányzati tulajdonú bölcsődék, mini bölcsődék
megépítése;
• férőhelyhiánnyal küzdő, meglévő bölcsődék, mini bölcsődék kapacitás
bővítése és ehhez kapcsolódó átépítése; korszerűsítése, valamint tárgyi
eszköz és berendezés fejlesztése;
• jelenleg nem bölcsődei funkciót ellátó épületek bölcsődei, mini bölcsődei
férőhelyek céljából történő átalakítása
2. célterület: „Óvoda”:
• azon helyi önkormányzatok esetében, akik nem rendelkeznek óvodával,
támogatás új óvoda építésére;
• korábbi években bezárt óvodai épület újra nyitása, felújítással, átalakítással;
• meglévő, de funkció nélküli épület óvodává történő átalakítása és felújítása;
• támogatási forrás biztosítása a már működő óvodák férőhelybővítésére, a
meglévő óvodák felújítására, férőhelybővítés nélkül, a jogszabály szerinti
eszközök és felszerelések beszerzésére.
Belterületi járdafelújítás anyagtámogatása, és belterületi útfelújítás
Eszközfejlesztés közterület karbantartására: lehetőséget teremt önkormányzatok és
önkormányzati társulások számára új eszközök/munkagépek beszerzésére, amelyek
hozzájárulnak a közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák, járda
melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához.
Falubusz (falu- és tanyagondnoki szolgálat) fejlesztése
Óvoda udvar program
Óvodai sport program: önkormányzati tulajdonú óvodák sportpályájának kialakítása
az „Irány a pálya program” keretében
Polgármesteri hivatal felújítása program
Temető fejlesztése program

A Heves Megyei Önkormányzat a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai időszak TOP forrásainak
ütemezett és szabályszerű felhasználása céljából komoly szakmai humánerőforrást hozott létre
a projektek projektmenedzsmenti feladatainak kötelező ellátása céljából az erre a célra
létesített, vagy korábban már meglévő nonprofit gazdasági társaságainak keretei között.

Javasoltam, hogy a települések erre irányuló megkeresése esetén – kapcsolódva a Heves
Megyei Családvédelmi Akcióterv eredeti célkitűzéseihez, kiemelten segítve ezáltal a megye
kistelepülésein élő családokat – a Heves Megyei Önkormányzat nonprofit gazdasági
társaságai útján nyújtson szakmai segítséget a Magyar Falu Program keretében
megpályázott települési projektek megvalósításához.

7.) Heves Megyei Családvédelmi Kerekasztal létrehozása:
A családokat, a családalapítás és gyermekvállalás előtt állókat érintő problémák és átfogó
megoldási javaslatok, valamint a jó gyakorlatok és tapasztalatok összegyűjtése, értékelése,
elemzése, illetve a megoldási lehetőségek megvalósulásának előmozdítása érdekében
javasoltam az érintett hatóságok, intézmények, önkormányzatok, szakmai és civil
szervezetek bevonásával a Heves Megyei Családvédelmi Kerekasztal létrehozását.

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!
A családok megbecsülésének ügyét - figyelemmel az e körben tartott nemzeti konzultációra is
- a magyar emberek és köztük tapasztalataim szerint a Heves megyei emberek jelentős része is
támogatja. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ebben a törekvésünkben nemzeti egység van
Magyarországon. Kérem Önt, támogassa a Heves Megyei Családvédelmi Akcióterv sikeres
megvalósítását!

Eger, 2019. május 15.
Tisztelettel,
Szabó Róbert sk.
a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

A Heves Megyei Közgyűlés 17/2019. (IV.26.) számú határozata:
1. A Heves Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Heves Megyei Családvédelmi Akcióterv
kidolgozásáról és elfogadásáról szóló előterjesztést, amely alapján a Heves megyei
családok, családalapítás előtt állók, gyermekvállalást tervező leendő- és gyermeket
nevelő szülők megbecsülése érdekében szükségesnek tartja és támogatja a vázolt
Heves Megyei Családvédelmi Akcióterv részletes kidolgozását, tartalmi elemeinek
végrehajtását a Közgyűlés tájékoztatása mellett.
2. A Heves Megyei Családvédelmi Akcióterv keretében a Közgyűlés:
a) fontosnak tartja azt, hogy a fiatal házasok, a családalapítás előtt állók, az
újszülöttet gondozó, gyermeket nevelő családok, szülők – a mindennapi
életvitelükhöz igazodóan jól megválasztott csatornákon keresztül – megfelelő
tájékoztatást kaphassanak az őket érintő, életüket és gyermekvállalásukat,
gyermekük nevelését megkönnyítő intézkedések tartalmáról, kedvezmények és
támogatások igénybevételének lehetőségéről és feltételeiről. Ennek biztosítására a
Közgyűlés a megyében élő családok, családalapítás és gyermekvállalás előtt állók
segítése érdekében tájékoztatásra és szemléletformálásra irányuló programot
fogad el, melynek keretében támogatja és lehetővé teszi többek között:
➢ Családvédelmi és támogatási intézkedésekre vonatkozó információk,
adatok összegyűjtését;
➢ Tájékoztató dokumentumok elkészítését és az elérhető célcsoportok
(különösen a frissen házasulandók, újszülöttet váró és kisgyermekes
szülők, stb.) részére történő közvetlen eljuttatását;
➢ Tájékoztató kiadványok elkészítését és a megye lakosai részére
történő széleskörű közvetítését;
➢ A Heves Megyei Önkormányzat honlapján olyan intézkedés-tár,
illetve kapcsolódó elektronikus dokumentumtár feltöltését, melyről
részletekbe menően elérhetők az adott intézkedésekhez kapcsolódó
iratminták, kitöltendő dokumentumok listái, kitöltési segédletei.
Felelős: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés
Elnöke
Határidő: Folyamatos
b) egyetért a megyében és az országban található települési önkormányzatok,
valamint az ott tevékenységüket kifejtő civil szervezetek által folytatott
családvédelmi, családtámogatási tevékenységeknek, mint ’jó gyakorlatoknak’ a
feltérképezésével, összegyűjtésével, elemzését követően azok ötletként történő
kiajánlásával a Heves megyei önkormányzati és/vagy civil szereplőknek. Ezen jó
gyakorlatok helyi bevezetéséhez a Heves Megyei Önkormányzat lehetőségeihez

mérten – elsősorban intézményi és országos kapcsolatai, valamint saját szakmai
apparátusa révén - segítséget kíván nyújtani. A Közgyűlés hasznosnak ítéli meg a
máshol már működő családbarát és családvédelmi ’jó gyakorlatok’ összegyűjtése,
elemzése, a rögzített jó gyakorlatok népszerűsítése, rendezvényeken és
kiadványain keresztül történő bemutatása révén a működő és elfogadott, valamint
fenntartható ’jó gyakorlatok’ megyében történő bevezetését, mely ezáltal lerövidíti
a bevezetés időszükségletét, valamint csökkenti forrásszükségletét és a
megvalósíthatóság kockázatát. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a jelen
alpontban foglaltak teljesítése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés
Elnöke
Határidő: 2019. december 31.
c) elhatározza a Heves Megyei Családokért Díj megalapítását. A Díjat azok a
megyében működő szervezetek (települési önkormányzatok, intézmények, civil és
gazdálkodó szervezetek) és magánszemélyek kaphatják, akik/amelyek a döntéseik
meghozatala, fejlesztéseik megvalósítása, valamint mindennapi működésük,
tevékenységük során figyelembe veszik és alkalmazzák a családok életét könnyítő,
támogató szempontokat, amik alapján érdemesek a nyilvános megbecsülésre. A
Díj odaítélése évente, három kategóriában (magánszemély/ települési
önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek/ munkáltatók) történne. Ez
irányú tevékenységük elismerésére a Heves Megyei Családokért Díj megalapítását
- annak a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és
adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletbe,
valamint a kitüntető díjak odaítélésének kialakított gyakorlatába történő
beillesztésével – szükséges előkészíteni.
Felelős: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés
Elnöke
Határidő: a Közgyűlés 2019. június 28-i ülése, és az azt
megelőző bizottsági ülések időpontjai
d) egyetért azzal, hogy az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 kódszámú „Felzárkózáspolitikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” elnevezésű
projektben foglalt követelményeken túl a Heves Megyei Szolgáltatási Út Térkép
kiemelten vegye figyelembe és segítse elő a Heves megyében élő családok
szolgáltatásokhoz való hozzáférését és a szolgáltatási hiányosságok feltérképezését.
Az elkészült, hiánypótló Heves Megyei Szolgáltatási Út Térkép dokumentuma így
alapul szolgálhat 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, továbbá

a Heves Megyei Családvédelmi Akcióterv további részleteinek meghatározásához,
kiterjesztéséhez.
Felelős: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés
Elnöke
Határidő: 2019. december 31., illetve folyamatos
e) kinyílvánítja, hogy „a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó európai uniós
kohéziós források versenyképességet növelő felhasználásának tervezéséről” szóló
1023/2019. (II.11.) Korm. határozatban meghatározott, a területfejlesztés
stratégiai tervezéséért viselt kormányzati felelősséggel párhuzamosan a Heves
Megyei Önkormányzatra, mint a területfejlesztés területi szereplőjére kiemelt
feladat és felelősség hárul a 2021-2027-es uniós fejlesztéspolitikai ciklus Heves
megyére allokált forrásainak és fejlesztéseinek megtervezésében. Magyarország és
Heves megye érdeke az, hogy a területfejlesztés szektorális fejlesztési terve és a
2021-2027-es fejlesztési ciklust megalapozó fejlesztési dokumentumok az ország
egyes térségéit a legjobban ismerő szervezetek – így a megyei önkormányzatok,
mint területi szereplők - közreműködésével készüljenek el, amely az
Önkormányzat testületeinek, tisztségviselőinek és a Megyei Önkormányzati
Hivatal, valamint az Önkormányzat köztulajdonban álló nonprofit gazdasági
társaságai valamennyi munkatársának aktív szakmai közreműködésével
biztosítható. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a Heves Megyei
Családvédelmi Akcióterv keretei között a tervezés alatt álló 2021-2027-es uniós
fejlesztési ciklus területi operatív programjának, azon belül Heves megyére
allokált forrásainak és az egyes intézkedések, konstrukciók tartalmának
előkészítése során hangsúlyosan képviselje a Heves megyei családok érdekeit, a
családok élet- és munkalehetőségeit szolgáló fejlesztések fókuszba helyezése révén.
Felelős: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés
Elnöke
Határidő: Folyamatos, a 2021-2027-es uniós fejlesztési
ciklus központilag koordinált tervezéséhez
igazodóan
f) támogatja azt, hogy valamennyi települési önkormányzat erre irányuló
megkeresése esetén – kiemelten segítve ezzel a kisebb, pályázatírói, projektvezetési
kapacitáshiánnyal küzdő települési önkormányzatokat – a Heves Megyei
Önkormányzat nonprofit gazdasági társaságain keresztül nyújtson segítséget a
Magyar Falu Program pályázatainak benyújtásában, projektek menedzselésében.
Felelős: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés
Elnöke

Határidő: Folyamatos
g) elhatározza, hogy a családokat, a családalapítás és gyermekvállalás előtt állókat
érintő problémák és átfogó megoldási javaslatok, valamint a jó gyakorlatok és
tapasztalatok összegyűjtése, értékelése, elemzése, illetve a megoldási lehetőségek
megvalósulásának előmozdítása érdekében az érintett hatóságok, intézmények,
települési önkormányzatok, szakmai és civil szervezetek bevonásával létrehozza és
működteti a Heves Megyei Családvédelmi Kerekasztalt.

Felelős: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés
Elnöke
Határidő: a Megyei Családvédelmi Kerekasztal
tagjainak felkérésére, az alakuló ülés
megtartására 2019. december 31., illetve
folyamatos
3. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a Heves Megyei
Családvédelmi Akciótervben foglaltak további részleteit dolgozza ki, azok
megvalósításának feltételeiről és módjáról döntsön, a megvalósításhoz esetleg
szükséges megállapodásokat megkösse és intézkedéseket megtegye.
Felelős: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés
Elnöke
Határidő: Értelem szerint

