
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: 2013. április 26-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről 
 
Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme 
  Eger, Kossuth Lajos utca 9. 
 
Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dudás Róbert, Fekete László, Dr. Gondos 

István, Jáger József, Korózs Lajos, Dr. Nagy Imre, Oroján Sándor, Dr. Ördög 
István, Sveiczer Sándor Péter, Szabó Róbert, Szűcsné Major Ildikó, Tóth Csa-
ba közgyűlési tagok, Dr. Barta Viktor főjegyző, Dr. Kovács Csaba aljegyző, 
valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak 

 
Szabó Róbert 
Köszöntötte a közgyűlés tagjait és a meghívottakat. Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. 
Megállapította, hogy a megyei közgyűlés 15 tagja közül 14 képviselő jelen van, az ülés hatá-
rozatképes. A közgyűlés ülését megnyitotta.  
 
Tájékoztatott, hogy az SZMSZ 24. § (3) bekezdése szerinti határidőben négy sürgősségi in-
dítvány került benyújtásra. Ezek: Sürgősségi indítvány együttműködési tárgyalások megkez-
désére Hargita Megye Tanácsával; Sürgősségi indítvány - Heves megye támogatja a rezsi-
csökkentést; Sürgősségi indítvány a recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszak-
szervezetei által elkövetett rémtetteknek a felnövekvő generációk számára történő hiteles be-
mutatásáról; Sürgősségi indítvány a nemzeti jelképek használatáról Heves megyében. 

 
A sürgősségi indítvány napirendre tűzéséről a közgyűlésnek vita nélkül, egyszerű többséggel 
kell határoznia a napirend elfogadásakor. Az SZMSZ alapján a sürgősségi indítványokat a 
közgyűlés a meghívóban közölt napirendek után tárgyalja. Javasolta, hogy a közgyűlés a sür-
gősségi indítványokról külön-külön szavazzon. 
 
Kérte, szavazzanak a Hargita Megye Tanácsával együttműködési tárgyalások megkezdésére 
irányuló sürgősségi indítvány 19. napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, 
hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
19/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a Hargita Megye Tanácsával együttműködési tárgyalások meg-
kezdésére irányuló sürgősségi indítványt 19. napirendi pontként napirendre veszi azzal,  hogy 
a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. 
 
      Felelős: Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
      Határidő: Azonnal 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak a Heves megye támogatja a rezsicsökkentést című sürgősségi indítvány 
20. napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a 
bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. 
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Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő hatá-
rozatot hozta: 
 
20/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a Heves megye támogatja a rezsicsökkentést című sürgősségi 
indítványt 20. napirendi pontként napirendre veszi azzal, hogy a sürgősségi indítványt a bi-
zottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. 
 

Felelős: Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
      Határidő: Azonnal 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak a recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszervezetei által 
elkövetett rémtetteknek a felnövekvő generációk számára történő hiteles bemutatására irányu-
ló sürgősségi indítvány 21. napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a 
sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő hatá-
rozatot hozta: 
 
21/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszerve-
zetei által elkövetett rémtetteknek a felnövekvő generációk számára történő hiteles bemutatá-
sára irányuló sürgősségi indítványt 21. napirendi pontként napirendre tűzi azzal, hogy a sür-
gősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. 
 

Felelős: Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
      Határidő: Azonnal 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak a Heves megyében nemzeti jelképek használatára vonatkozó sürgősségi 
indítvány 22. napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi in-
dítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 3 igen, 8 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
22/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy a Heves megyében a nemzeti jelképek használa-
tára vonatkozó sürgősségi indítványt nem tűzi napirendre. 
 

Felelős: Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
      Határidő: Azonnal 
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Szabó Róbert 
Tájékoztatta a közgyűlést, hogy az önkormányzat - a bizottsági üléseken elhangzott kezdemé-
nyezésekre is figyelemmel - felkérte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgató-
ságát, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni a megye területét érintő közutak jelenlegi állapotá-
ról, 2013-ban az eddig, illetve az év hátralevő részében elvégzett, elvégezni kívánt útfelújítási 
munkákról és az elkövetkező évek megyei közúthálózatát érintő fejlesztésekről, fejlesztési 
elképzeléseiről. Az erre vonatkozó tájékoztatás megadására - az igazgatósággal történt egyez-
tetéseknek megfelelően - a következő közgyűlésen kerül sor. 
 
Arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy a kormány márciusban hozott határozatával rendel-
kezett a megyei intézményfenntartó központok által a vállalkozásfejlesztési alapítványokban 
gyakorolt alapítói jogok megyei önkormányzatok részére történő átengedésének rendezéséről. 
Erre is tekintettel a Heves Megyei Vállalkozási és Területfejlesztési Alapítvány 20 éves mű-
ködésének évfordulóján ünnepi rendezvényt tart, melyre a közgyűlés tagjait is meginvitálta. 
Kérte, hogy a meghívásnak eleget téve, fél egykor vegyenek részt a képviselők a Bartók téren 
tartandó ünnepi rendezvényen. Amennyiben a közgyűlés az elfogadott napirendjének tárgya-
lását ezen időpontig nem fejezné be, úgy szünet kerül elrendelésre. 
 
Fentiekre tekintettel indítványozta, hogy a meghívóban szereplő azon napirendi pontokat, 
melyekhez meghívott vendégek érkeztek, a közgyűlés az 1. napirendi pont előtt tárgyalja meg. 
 
Kérte, szavazzanak a napirendre tűzött sürgősségi indítványokkal kiegészített napirend elfo-
gadásáról úgy, hogy a 15-16-17-18. napirendi pontokat a közgyűlés az 1. napirendi pont előtt 
tárgyalja meg.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő hatá-
rozatot hozta: 
 
23/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2013. április 26-i ülés napirendjét a napirendre tűzött sürgőssé-
gi indítványokkal kiegészítve elfogadta úgy, hogy a 15-16-17-18. napirendi pontokat a köz-
gyűlés az 1. napirendi pont előtt tárgyalja. 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 23. §) 
 
NAPIREND 
 
I. Előterjesztés 
 
1. Elnöki jelentés 
 

Előadó: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
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II. Rendelettervezet 
 

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
RENDELET - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
 

3. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 
24.) önkormányzati rendelet módosításához 
 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
RENDELET - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
 

4. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról 
 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
RENDELET - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
 

4/a. Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi gazdálko-
dásáról szóló beszámolóhoz 
 
Előadó: Vitéz Zsolt 
  VVA Könyvvizsgáló Kft. Vezető könyvvizsgálója 
TUDOMÁSULVÉTEL 
 

5. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és 
adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet és az 
önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 13/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
RENDELET - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 

 
III. Előterjesztések 

 
6. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepció-

jára 
 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
 

7. Javaslat tagi kölcsön nyújtására a Tisza-tó Fejlesztési Kft. részére 
 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
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8. Javaslat könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére 
 

Előadó: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

9. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési tevé-
kenységéről szóló jelentés elfogadására 
 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

10. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának 
2013. évi időbeni ütemezésére 
 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

11. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására 
 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

12. Javaslat a szomszédos megyék területfejlesztési koncepcióinak véleményezésére 
 

Előadó: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 
13. Javaslat a Pétervására Többcélú Kistérségi Társulás támogatási szerződésmódosítás 

kérelme tárgyában 
 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

14. Beszámoló a megyei területfejlesztési koncepció tervezésének előrehaladásáról 
 

Előadó: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 
15. Beszámoló a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2012. évi tevékenységéről a 2011. 

évre nézve szerzett tapasztalatokat is figyelembe véve 
 

Előadó: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
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IV. Tájékoztató 
 
16. Tájékoztató a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2012. évben végzett te-

vékenységéről 
 

Előadó: Völgyi Ferenc 
  Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének Elnöke 
TUDOMÁSULVÉTEL 

 
17. Tájékoztató Heves megye turisztikai helyzetéről 

 
Előadó: Molnár Anita 
  Magyar Turizmus Zrt. 

Észak-magyarországi és Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatóságának 
igazgatója 

TUDOMÁSULVÉTEL 
 
18. Tájékoztató a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség tevé-

kenységéről és az Észak-magyarországi Operatív Program 2007-2013. időarányos vég-
rehajtásáról 

 
Előadó: Gutyán Gergely 
  NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Ügyvezetője 
TUDOMÁSULVÉTEL 
 

19. Sürgősségi indítvány együttműködési tárgyalások megkezdésére Hargita Megye Taná-
csával 
 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 

 
20. Sürgősségi indítvány - Heves megye támogatja a rezsicsökkentést 

  
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

21. Sürgősségi indítvány a recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszerveze-
tei által elkövetett rémtetteknek a felnövekvő generációk számára történő hiteles bemu-
tatásáról 

 
Előadó: Szabó Róbert 

 Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

 
V. Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §) 
 
VI. Kérdések (SZMSZ 40. §) 
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VII. Bejelentések (SZMSZ 41. §) 
 
Szabó Róbert 
Köszöntötte a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság jelenlévő képviselőit, köztük Czinege 
László ezredes urat, Heves megye rendőrfőkapitányát, Dr. Balogh János dandártábornok urat, 
országos rendőr-főkapitányhelyettest.   
 
15. napirend 
Beszámoló a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2012. évi tevékenységéről, a 2011. 
évre nézve szerzett tapasztalatokat is figyelembe véve 
 
A Heves Megyei Közgyűlés 2013. évi munkatervének összeállításakor a rendőrségről szóló 
törvény alapján felkérte Heves megye rendőrfőkapitányát, hogy számoljon be a megye köz-
biztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcso-
latos feladatokról. A megyei rendőr-főkapitány a főkapitányság 2011. évi működési feladatai-
nak végrehajtására is kitérő, 2012. évi tevékenységét összefoglaló jelentését az előterjesztés-
ben foglalt tartalommal elkészítette. A beszámoló bizottsági támogatottságát tartalmazza.  
 
Czinege László 
Külön bemutatta Dr. Balogh János dandártábornok urat, országos rendőr-főkapitányhelyettest, 
továbbá Dr. Széchy Zsolt alezredes urat, a Heves Megyei Rfk rendészeti helyettesét, Nagy 
Zsolt alezredes urat, a Heves Megyei Rfk bűnügyi helyettesét, Bognár József alezredes urat, 
az Egri Rendőrkapitányság vezetőjét, Balogh Tibor alezredes urat, a Gyöngyösi Rendőrkapi-
tányság vezetőjét, Juhász János alezredes urat, a Hatvani Rendőrkapitányság vezetőjét,  Gu-
lyás József alezredes urat, a Hevesi Rendőrkapitányság vezetőjét és Kovács József alezredes 
urat, a Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetőjét. 
 
Beszélt arról, hogy olyan anyag készítése volt a cél, amely tendenciát mutat be öt évre visz-
szamenőleg levonva azokat a következtetéseket, amelyek a Heves Megyei Rendőr-
főkapitányság előtt még feladatként állnak, amiket végre kell hajtani Heves megye lakossága 
érdekében. Beszámolóját kiegészítve szólt a következőkről: Heves megyében az ismertté vált 
bűncselekmények száma 3,34%-kal csökkent. 2012-ben hét emberöléses esemény történt, 
mind a hét elkövető személye felderítésre került. Korábban a vagyon elleni bűncselekmények 
a korábbi évek ismertté vált bűncselekményeinek 60-70%-át tették ki, a vizsgált időszakban 
ez 54%. A rablások száma Heves megyében csökkent, nőtt a felderítési mutató is ezeknél az 
eseteknél. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma jelentős mértékben csökkent. A 
bíróság elé állításokról elmondta, hogy a lakosság elvárása és a rendőrség célja egyaránt az, 
hogy az elkövetők minél hamarabb megkapják jogos büntetésüket. 2012-ben volt a legtöbb 
ilyen intézkedés. Nem titkolt cél, hogy a következő években a bíróság elé állítások száma még 
tovább emelkedjen. A közterületen való jelenlét óraszáma növekedett, köszönhetően annak, 
hogy a végrehajtói állomány létszáma nőtt. A készenléti rendőrség is nagyban hozzájárult a 
mutatók számának emelkedéséhez, a térségben 94 fővel látnak el szolgálatot. Bevezetésre 
került a megyei jogú városok székhelyén a mozgóőri szolgálat, kiemelt hangsúlyt fektetnek a 
gyalogos szolgálat ellátására, üres körzeti megbízotti helyek feltöltésére, szolgálatok össze-
hangolására kapitánysági és szervezeti szinten, a polgárőrökkel közös szolgálat ellátására. 
Örvendetes, hogy a balesetben sérültek száma csökkent, viszont problémát jelent az ittas jár-
művezetés. Míg korábban minden 10. balesetnél volt okozó az ittas járművezető, 2012-ben ez 
már minden 7. balesetnél volt jellemző. A 2013. évi feladatok közé tartozik többek között az 
állomány szakmai felkészültségének fokozása, a szubjektív biztonságérzetet befolyásoló bűn-
cselekmények hatékony felderítése, valamennyi településen folyamatos rendőri jelenlét bizto-
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sítása, a bíróság elé állítások számának emelése, az állampolgárokkal folytatott kommuniká-
ció javítása, a megelőzési tevékenység hatékonyságának növelése elsősorban a gyermek- és 
időskorúak áldozattá válásának a megelőzése érdekében, a társszervekkel és a polgárőrséggel 
folytatott együttműködés fokozása. Beszámolója végén megköszönte azt támogatást, amit a 
rendőr-főkapitányság és állománya részére nyújtott a Heves Megyei Közgyűlés. Hangsúlyoz-
ta, hogy a rendőrség továbbra is törvényesen, esküjéhez híven végzi munkáját az állampolgá-
rok érdekében.  
 
Dudás Róbert 
Frakciója nevében gratulált a mindenre kiterjedő és részletes beszámoló elkészítéséhez. Jól 
látható, hogy a legtöbb bűnelkövetési forma vagy stagnált vagy csökkent, ugyanakkor aggasz-
tónak tartotta a vagyon elleni bűncselekmények körében a felderítettségi mutatók számát, ami 
kb. 22%-ot tett ki. Minden elismerése a rendőrség által végzett munkáért, ugyanakkor min-
denki tudja, hogy milyen helyzetben van Heves megye a közbiztonság tekintetében. Itt utalt a 
dél-hevesi térség kritikus állapotára. Az észak-hevesi részen szinte már ipari méreteket öltött a 
falopások száma állami és magánerdőkből egyaránt.  
 
Fekete László 
Frakciója nevében gratulált a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság munkájához, a tartalmas 
beszámolóhoz. Zagyvaszántó polgármestereként tolmácsolta a testület külön gratulációját a 
hatvani kapitányságvezető úrnak, Juhász Jánosnak, illetve külön köszönet illeti munkájáért a 
körzeti megbízottat, Kis Attilát.  
 
Szűcsné Major Ildikó 
Utalt arra, hogy a statisztika is azt mutatja, Gyöngyös közbiztonságában romlás következett 
be, a bűncselekmények száma emelkedett. A statisztika ugyan kisebb emelkedést mutat, de a 
lakosok úgy érzik, hogy a közbiztonság jelentősen romlott. Az északi városrész esetében már 
civil összefogás vált szükségessé, hogy meg tudják védeni a lakosok a saját házaikat és 
vagyonukat. Az állampolgárok tisztában vannak azzal, hogy a rendőrség mindent megtesz a 
lehetőségein belül. Kérte a főkapitány urat, hogy nyújtsanak támogatást a gyöngyösi 
kapitányságnak, hogy minél hatékonyabban léphessenek fel a bűnelkövetők ellen.  
 
Oroján Sándor 
Gratulált a rendőrség munkájához. Hangsúlyozta, hogy a rendőrségről senki nem feltételezi, 
hogy ne a legjobb tudása szerint járna el tevékenysége közben. Szerinte a közbiztonság 
állapota összességében nem romlott, a mutatókból épp az ellenkezője olvasható ki. A 
beszámolóból hiányolta a közlekedési szabálysértések miatt kiszabott büntetések mértékét 
2012-2013-ban, illetve kíváncsi, hogyan fog alakulni 2014-ben. Jó lenne, ha minden 
állampolgár úgy érezhetné, hogy a rendőrség valóban bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési 
szervként működik és senki nem érezné úgy Magyarországon, hogy már-már az ő zsebükre 
„utaznak” sok esetben ahelyett, hogy a bűnt üldöznék. 
 
Czinege László 
Válaszában Dudás Róbert képviselő úrnak válaszolva elmondta, hogy teljes mértékben igaza 
van, többször szóba került már az a terület, amire utalt a képviselő úr. Sajnos a falopás egész 
Heves megyét érinti. Az anyag tartalmazza, hogy a rendőrség milyen erőfeszítéseket tesz a 
Bükki Nemzeti Parkkal és különböző szervezetekkel - amelyekkel együttműködési 
megállapodása van a rendőrségnek - közösen. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy vannak 
olyan erdőtulajdonosok is, akik azt sem tudják, hogy hol van az adott erdőrészük. Jó lenne, ha 
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a tulajdonos is megtenne minden olyan intézkedést, amely a saját magántulajdonának a 
védelmét szolgálná. 
 
Fekete László úr elismerő szavait megköszönte, majd megígérte, hogy a május 29-i héten 
keresni fogja.  
 
Szűcsné Major Ildikót tájékoztatta arról, hogy április 25-én került sor a gyöngyösi 
önkormányzatnál a kapitány beszámolójára. A több mint egy órás időtartam alatt 
„átbeszélték”, hogy miben és hogyan lehet segíteni a gyöngyösi kapitányságot. A rendőrség 
ismeri a különböző városrészekben felmerülő problémákat, a megerősítésre nagy segítséget 
kapnak a készenléti rendőrség erőitől, illetve a külterületeken a lovasrendőri szolgálat 
megerősítésével igyekeznek a feladatot ellátni.  
 
Oroján Sándor úrhoz szólva elmondta, hogy az országos rendőrfőkapitány elvárása is az, hogy 
ne polgárpukkasztó módon kerüljön sor a közlekedésrendészeti intézkedésekre. A cél az, hogy 
a közlekedési balesetekben minél kevesebb ember váljon áldozattá. A sebességmérések 
tervezése a közlekedésbiztonságnak megfelelően történik. Nem pénzbehajtásról van szó, 
hanem a jogkövetés kikényszerítéséről. Ha a közlekedők önkéntesen a jogkövetés útjára 
lépnének, nem kellene a rendőrségnek intézkednie.  
 
Dr. Balogh János 
Elmondta, hogy az országos rendőrfőkapitánynak és a vezetésnek egyaránt az a hitvallása, 
hogy nem lehet statisztikai számok alapján az emberek érzéseit megállapítani, meg kell 
kérdezni őket. A közelmúltban egy kérdőívet küldött a rendőrség az önkormányzatok 
vezetőinek, amiben a lakosság szubjektív biztonságérzetével kapcsolatban várt visszajelzést. 
Akadtak szélsőséges vélemények, de az általános tapasztalat az volt, hogy alapvetően 
pozitívan értékelik a rendőrség munkáját országos szinten. Az ország különböző részeiben 
felmerülő problémákra nem lehet egységes választ adni, éppen ezért a készenléti rendőrség 
erői nagy létszámban erősítették és erősítik a jövőben is a Heves Megyei Rendőr-
főkapitányság munkatársait. A jövőben a lovas szolgálat mellett kerékpáros járőrök is segítik 
a munkát. Kérése a közgyűlésen keresztül a megye lakosságához, hogy segítsék a rendőri 
munkát, hiszen a lakosok nélkül nem tudnak hatékonyak lenni sem a megyei rendőrök, sem a 
készenléti rendőrök, akik viszonylag kevés hely- és személyismerettel rendelkeznek. Éppen 
abban van a készenléti rendőrség ereje, előnye, hogy nem is kötik őket azok a konvenciók, 
amik adott esetben egy helyi közösségben korábban kialakulhattak. Főkapitány úr részben 
utalt arra, hogy Heves megye az elmúlt évben valamennyi emberölés elkövetőjét elfogta. 
2013-ban elkövetett valamennyi emberölés elkövetőjét a magyar rendőrség Magyarországon 
elfogta és előzetes letartóztatásba helyezte. Szerinte az a jogszociológiai vélekedés, ami a 
büntetések súlyossága kontra büntetési valószínűség között függ, ténykérdéssé válhat. 
Ugyancsak fontos - különösen - az idősek, egyedülállók sérelmére elkövetett rablásokkal 
szembeni hatékony rendőri fellépés. 2012-ben a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság minden 
négy elkövetés esetén három elkövetőjét elfogta, ami nem rossz eredmény, de további 
eredményekre sarkallják a megyét. Az országos rendőrfőkapitány úr elvárása ebben a 
kérdésben az, hogy egy-egy kapitányság úgy kezelje a területén elkövetett rablásokat, mint 
egy megye az emberölést, tehát nagyon kiemelt, nagyon súlyos bűncselekményként, hiszen a 
lakosság szubjektív biztonságérzetére ez az egyik leginkább ható cselekmény. Nem lehet 
megfeledkezni a kisebb súlyú, tulajdon elleni szabálysértésekről, bűncselekményekről, 
lopásokról sem, ezek ellen is meg kell találni a hatékony fellépést. Ehhez szükség van a civil 
összefogásra és a polgárőrökre is.  
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Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
24/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2012. évi tevékenységé-
ről szóló beszámolót elfogadta. 
 
     Felelős: Szabó Róbert 
       Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
     Határidő: Azonnal 
 
Szabó Róbert 
Megköszönte tábornok úr jelenlétét és minden segítségét, ami Heves megye felé irányul. 
Szintén köszönetet mondott főkapitány úr és a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság pozitív 
munkájáért.  
 
16. napirend 
Tájékoztató a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2012. évben végzett tevé-
kenységéről 
 
A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsé-
ge elkészítette a tevékenységéről szóló tájékoztatót. A napirend tárgyalásánál köszöntötte 
Völgyi Ferenc urat, a szövetség elnökét. 
 
Völgyi Ferenc 
A tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítést nem tett. 
 
Fekete László 
Gratulált a polgárőrök munkájához. Településén az egyik legfontosabb civil szervezetté nőtte 
ki magát a polgárőrség, minden rendezvényen részt vesznek, azok sokkal nyugodtabban zaj-
lanak. A tájékoztatóból az derült ki számára, hogy a megyei önkormányzat nem támogatja a 
polgárőrséget. Miért nem kapnak támogatást? Mennyire fontos a munkájuk, mit tesz az ön-
kormányzat, hogy még jobban támogassa a polgárőrséget?  
 
Szabó Róbert 
A megyei önkormányzat anyagilag nem támogatja a polgárőr szövetséget, egyéb támogatást 
nyújtott régebben is részükre. Az a tapasztalata, hogy a polgárőr szervezeteknek „nincs elen-
gedve a kezük”, az Országos Polgárőr Szövetségnek nyújtott kormányzati támogatások nőttek 
az elmúlt években, a szervezetek megyei szinten is finanszírozottak. Mivel ez nem a megyei 
önkormányzatok feladata, ezért nem folyt bele ebbe a munkába. A Völgyi úrral folytatott be-
szélgetésében szóba került, hogy az önkormányzat nem anyagi támogatással, hanem pl. helyi-
ség biztosításával és egyéb támogatási formákkal segíti munkájukat.  
 
Fekete László 
Szerinte, ha arab alapítványt és hasonlókat támogat az önkormányzat, valamint sok egyéb 
szervezettel köt együttműködési megállapodást, akkor a polgárőrséget is lehetne annyira fon-
tosnak tartani, hogy támogatást kapjon. A tájékoztatóban az szerepel, hogy „együttműködési 
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megállapodás megkötését kezdeményeztük a megyei önkormányzattal és a megyei kormány-
hivatallal is, de a megkeresésünkre semmilyen érdemi válasz nem érkezett és a szövetségünk 
ezen szervezetektől semmilyen támogatást nem kapott.” Véleménye szerint a polgárőrség 
ettől sokkal többet érdemel bármilyen szinten, önkéntesen és ingyen végzik a munkájukat, 
elvéve a szabadidejükből és a családjuktól az időt. Ha ez fontos a megyei önkormányzat szá-
mára, akkor együttműködési megállapodást kellene a szervezettel kezdeményezni. Javasolta, 
hogy valamilyen módon támogassa a közgyűlés a polgárőr szervezetet. 
 
Szabó Róbert 
Hivatkozott a kormányportál adataira, miszerint 2014-ben egy milliárd forintra nő a polgárőr-
ség támogatása 750 millió forintról. Véleménye szerint az önkormányzatnak nem finanszíro-
zási oldalon kell beszállni a támogatásba, mert erre lehetőség nincs, egyéb formában azonban 
ez megtörténik, ahogy eddig is sor került rá. Mindenfajta együttműködési megállapodásra 
nyitott az önkormányzat. Véleménye szerint a kapcsolat jó a szövetséggel, minden megkere-
sésre válaszol. Érthetetlenek számára a képviselő úr mondatai, amelyben úgy próbálja beállí-
tani a megyei önkormányzatot, mintha nem ugyanúgy tekintene a polgárőr szövetségre, aho-
gyan a képviselő úr is. Nem vitatható, hogy a rendőrség mellett kiemelten fontos olyan civil 
képződményről van szó, ami a lakosság szubjektív biztonságérzetét nagymértékben javítja. 
Saját tapasztalata is az, hogy a településeken nagy segítséget nyújtanak a rendezvények biz-
tonságos lebonyolításában. 
 
Völgyi Ferenc 
Megköszönte az elismerő szavakat, előre köszönetet mondott az egyéb területen nyújtandó 
támogatásért. Valóban igaz, hogy az Országos Polgárőr Szövetséget a kormány jelentős 
pénzösszeggel támogatja, viszont ez megyékre lebontva nem olyan nagy összeg, Heves 
megye 23 millió forintot kapott, ebből 19 millió forintot a megyei polgárőr szövetség 
továbbutal a 102 egyesület felé. Ez évi 160-170 ezer forint mindössze, ebből kellene 
finanszírozni többek közt a gépkocsi üzemeltetést, a telefonköltségeket és egyéb kiadásokat.  
 
Fekete László 
Elnök úr azt mondta, hogy az önkormányzat megtesz mindent, bár anyagi támogatást nem tud 
nyújtani, irodai elhelyezést és technikai eszközöket biztosít, viszont mindezidáig ebben sem 
történt előrelépés. Akkor mi az a terület, ahol segítséget kapott a szervezet? Az 
együttműködési megállapodás pl. nem pénzkérdés, miért nem lett ilyen kötve?  
 
Szabó Róbert 
Az önkormányzat természetesen akar együttműködési megállapodást kötni a polgárőrökkel, 
kapcsolatfelvétel után a közgyűlés elé terjeszti az anyagot. Egyetértett azzal, hogy meg kell 
vizsgálni, az önkormányzat lehetőségeihez mérten miben tudja támogatni a szervezetet. 
 
Elmondta, hogy a tájékoztatót az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta és az ab-
ban foglaltakat tudomásul vette. 
 
Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.  
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Szabó Róbert 
 
17. napirend 
Tájékoztató Heves megye turisztikai helyzetéről 
 
A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi 
Regionális Marketing Igazgatóság elkészítette a tevékenységéről szóló tájékoztatót. A napi-
rend tárgyalásánál köszöntötte Molnár Anita igazgatót. 
 
Molnár Anita 
A tájékoztatóhoz nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Szabó Róbert 
A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az ab-
ban foglaltakat tudomásul vette. Megköszönte a tájékoztató összeállítását, további jó munkát 
kívánt az igazgató asszony részére. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Szabó Róbert 
 
18. napirend 
Tájékoztató a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség tevé-
kenységéről és az Észak-magyarországi Operatív Program 2007-2013. időarányos vég-
rehajtásáról 
 
A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fej-
lesztési Ügynökség elkészítette a tevékenységéről szóló tájékoztatót. A napirend tárgyalásánál 
köszöntötte Gutyán Gergely ügyvezető urat. 
 
Gutyán Gergely 
Elmondta, hogy 2013. február 5. óta vette át a NORDA ügyvezetői pozícióját. Tájékoztatott, 
hogy az ügynökség tevékenységében a forráskihelyezések ideje zárul, a végrehajtásé a 
főszerep. Elsődleges szempont, hogy minden projekt szabályosan befejeződjön. Ehhez az 
ügynökség minden segítséget megad a kedvezményezettek számára.  
 
Bolyki András 
A pályázók segítésével és a kommunikációs tevékenységgel kapcsolatban elmondta, hogy 
arról olvasott, hogyan fogják megkeresni és tájékoztatni a kis- és középvállalkozásokat a 
lehetőségeikről. Kisvállalkozó lévén saját tapasztalata, hogy ez a legtöbb emberhez nem  jut 
el. Szerinte a leghatékonyabb megoldás az lenne, ha személyesen kerülne sor a tájékoztatásra, 
nem elég a levélküldés vagy az internetes tájékozódás.  
 
Szabó Róbert 
Hangsúlyozta, hogy a Széchenyi Programiroda erre a célra jött létre. A NORDA-nak 
közreműködői szervezeti feladatai vannak, a tájékoztatásban korlátozottan vesz részt.  
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Gutyán Gergely 
A NORDA egy olyan közreműködő szervezet, amely az EU-s források felhasználásának 
közreműködésében vesz részt. Ahogyan az elnök úr is mondta, a Széchenyi Programiroda 
hivatott a vállalkozók megkeresésére. 
 
Dr. Nagy Imre 
Véleménye szerint az elmúlt időszakban a NORDA-nak kiemelt és fontos szerepe volt a 
térség fejlesztésében. Megkérdezte, lehet-e tudni valamit az ügynökség jövőjéről. Lesz 
NORDA, lesz feladata? 
 
Gutyán Gergely 
A képviselő úr kérdése időszerű és jogos, sajnos pillanatnyilag semmi konkrét választ nem 
tud adni. 2015. december 31-ig a szervezet biztosan működik, mert a 2013-ban kötött 
támogatási szerződések megvalósítására két év van. Ahhoz, hogy a 2014-2020-as időszak 
működjön, intézményrendszert kell akkreditálni, újra kell akkreditálni a szervezeteket, az 
operatív programokat. Ennek az előkészítése kormányzati szinten folyamatban van, az 
eredménye még nem ismert.  
 
Fekete László 
Hogyan tudja a NORDA megkönnyíteni a kisvállalkozások pályázati rendszerben való 
részvételét? Az a tapasztalata, hogy településén, akik gondolkodtak a NORDA-ban, mind azt 
mondták, hogy nincs hozzáférési lehetőség, vannak pályázatíró cégek, akik ezt megoldják. A 
kifizetések megkönnyítése érdekében milyen lépéseket tervez az ügynökség?  
 
Gutyán Gergely 
A NORDA azt tapasztalja a beadott pályázatok számából, hogy a kisvállalkozások 
hozzáférnek a lehetőségekhez és élnek is vele. Igaz, hogy a kisvállalkozásnak nehezebb egy 
pályázati konstrukcióban részt venni, hiszen pályázatírói segítséget kell igényelnie, azonban 
nyertes pályázat esetén ezek a költségek elszámolhatóak. Kockázat nélkül nincs haszon, tehát 
áldozni kell arra, hogy a pályázat beadható legyen. A kifizetésekkel kapcsolatban valóban 
szokott panasz felmerülni. Az ügynökség jelenlegi ügyvezetőjeként elmondta, hogy az 
ügynökség minden kollégája készséggel áll a kedvezményezettek rendelkezésére és 
mindenben segítséget nyújtanak, az ügyintézők személyesen is felkereshetők az 
ügyfélszolgálaton.  
 
Szabó Róbert 
A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az ab-
ban foglaltakat tudomásul vette. 
 
Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Szabó Róbert 
 
1. napirend 
Elnöki jelentés 
 
Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően tájékoztatja a közgyűlést a fonto-
sabb elnöki intézkedésekről és a közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról.  
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Elmondta, hogy a Tervezés Hete néven területfejlesztési fórumsorozatot rendezett a Heves 
Megyei Önkormányzat március 25. és 29. között. A megye járásközpontjaiban rendezett kon-
zultációkon arra kérték fel a helyieket, hogy fejtsék ki véleményüket a készülő megyei terület-
fejlesztési koncepcióval kapcsolatban. A rendezvénysorozaton rendkívül hasznos tudást sike-
rült összegyűjteni, hiszen a fórumsorozat állomásain közel 200 résztvevő, több mint 50 javas-
lata volt hallható a koncepció szakmai iránymutatásaival kapcsolatban. A legtöbb esetben a 
hozzászólók elismerésüket fejezték ki a dokumentum alaposságát és megállapításainak he-
lyességét illetően.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
25/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámo-
lót elfogadja.   
 
       Felelős: Szabó Róbert 
         Heves Megyei Közgyűlés Elnöke  
       Határidő: Azonnal 
 
Szabó Róbert 
 
2. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Az előterjesztés három tárgykörben tesz javaslatot a rendelet módosítására, amelyek az 
anyagban és a bizottsági üléseken részletesen ismertetésre kerültek. Az előterjesztés bizottsági 
támogatottságát tartalmazza.  
 
A közgyűlésnek az előterjesztésről az SZMSZ 37. §-a alapján minősített többséggel kell dön-
tenie.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Heves Megyei Önkormányzat 
3/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a 

Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  
5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint 
annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltaknak való meg-
felelés céljából – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésé-
ben és 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az alábbi rendeletet alkotja: 
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1. § 
 
A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdés b. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„b.) a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága hatáskörébe tartozik, amennyiben 
a vagyontárgy nettó forgalmi értéke meghaladja a 100.000,-Ft-ot, de nem éri el az 5.000.000,- 
forintot.” 
 

2. § 
 
A Rendelet) 6. § (2) bekezdése a következő c.) ponttal egészül ki: 
 
„(2) c.) a Megyei Közgyűlés Elnökének hatáskörébe tartozik, amennyiben a vagyontárgy net-
tó forgalmi értéke nem haladja meg a 100.000,-Ft-ot.” 
 

3. § 
 

A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A nettó 100.000,-Ft-ot meghaladó, de nettó 5.000.000,-Ft-ot meg nem haladó forgalmi 
értékű korlátozottan forgalomképes vagyontárgyat és a nettó 3.000.000,- Ft-ot meghaladó, de 
nettó 10.000.001,- Ft-ot meg nem haladó forgalmi értékű üzleti vagyon körébe tartozó va-
gyontárgyat csak nyílt licites eljárással lehet értékesíteni.” 
 

4. § 
 
A Rendelet 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(7) A nettó 100.000,-Ft-ot meg nem haladó forgalmi értékű korlátozottan forgalomképes 
vagyon körébe, illetve a nettó 3.000.000,-Ft-ot meg nem haladó forgalmi értékű, üzleti va-
gyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítéséről a 6. § (2) bekezdés c), illetve a (3) bekezdés 
c) pontja alapján – a Megyei Önkormányzat tulajdonosi érdekeinek szem előtt tartása mellett 
– a Közgyűlés Elnöke jogosult dönteni, melynek során a vagyontárgy értékesítésére vonatko-
zóan a Megyei Önkormányzat honlapján felhívás tehető közzé.” 
 

5. § 
 
A Rendelet 13. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, a korábbi (2)-(6) bekezdések szá-
mozása (3)-(7) bekezdésekre változik: 
 
„(2) E rendelet ajánlatkérésre vonatkozó, 13. §-ban meghatározott rendelkezéseit nem kell 
alkalmazni - így nem kell eljárást lefolytatni - azokra a nettó 2.000.000,-Ft-ot meghaladó ér-
tékű, de közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzésekkel érintett megállapodások-
ra, amelyeket a Megyei Önkormányzat és olyan gazdálkodó szervezet köt egymással, amely-
nek részvényei vagy üzletrészei kizárólag a Megyei Önkormányzat és más, a közbeszerzések-
ről szóló törvény - ajánlatkérői oldalon - személyi hatálya alá tartozó szervek tulajdonában 
vannak.” 
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6. § 
 
A Rendelet a következő 13/A. §-sal egészül ki: 
 
„13/A. § A rendelet hatálya kiterjed a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal tulajdonában 
lévő ingóságokra is, mely ingóságok a Hivatal feladat-ellátásához szükséges, kötelező leltáro-
zási ciklusonként felülvizsgált és aktualizált, külön leltári jegyzék szerint korlátozottan forga-
lomképes ingó vagyontárgynak minősülnek és ekként a Rendelet 2. számú mellékletének ré-
szét képezik.  
A Hivatal tulajdonában lévő ingó vagyontárgyak tekintetében a Rendelet vonatkozó rendelke-
zéseit – különösen, de nem kizárólagosan a vagyon hasznosítására vonatkozó 5. § (2) bekez-
dését, a vagyon elidegenítésére vonatkozó 6. § (2) bekezdését, a 8. § (4) bekezdését és a köz-
beszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzésekre vonatkozó 13. §-át – megfelelően al-
kalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a hatáskörrel rendelkező és döntésre jogosult szemé-
lyén a Hivatal képviseletében eljáró személyt kell érteni.” 
 

7. § 
 

A Rendelet – a korlátozottan forgalomképes törzsvagyont nevesítő - 2. számú melléklete az 
alábbi táblázattal egészül ki: 
 

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal ingó vagyona 
A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal feladat-ellátásához szükséges, kötelező leltározási cik-
lusonként felülvizsgált és aktualizált, külön leltári jegyzék szerinti korlátozottan forgalomképes 
ingó vagyontárgyak.  

 
8. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatá-
lyát veszti.  
 

Szabó Róbert            Dr. Barta Viktor 
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                           Heves Megye Főjegyzője 
 
Szabó Róbert 
 
3. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet módosításához 
 
Az előterjesztés tartalmazza azokat a szükséges előirányzat módosításokat, melyek megala-
pozzák a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évre vonatkozó éves beszámolóját. A bevételi 
és a kiadási oldalon is 45.795 eFt előirányzat módosítás vált szükségessé, melynek eredmé-
nyeképp a bevételi és a kiadási előirányzatok is megemelésre kerültek. Az előterjesztés bizott-
sági támogatottságát tartalmazza.  
 
A közgyűlésnek az előterjesztésről az SZMSZ 37. §-a alapján minősített többséggel kell dön-
tenie.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 



17 
 

 
Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő 
rendeletet alkotta: 
 

Heves Megyei Önkormányzat  
4/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 

a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
 4/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az állam-
háztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, 
valamint Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény alapján a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. 
(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja: 
 

1. §  
A Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.24.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban R.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 „3.§ (1)  A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetését 

     1 799 961  e Ft bevétellel 
     1 799 961 e Ft kiadással 
      0 e Ft forráshiánnyal 

állapítja meg.” 

 
2.§ 

(1) A R. 1.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép. 
(2) A R. 2.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 2.sz. melléklete lép. 
(3) A R. 3. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3.sz. melléklete lép. 
(4) A R. 4.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 4.sz. melléklete lép. 
(5) A R. 7.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 7.sz. melléklete lép. 
(6) A R. 8.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 8.sz. melléklete lép. 
 

3.§ 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 Szabó Róbert       Dr. Barta Viktor 
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke        Heves Megye Főjegyzője 
 
(A rendelet mellékleteit jelen jegyzőkönyv 1. sz. alatt csatolt melléklete tartalmazza.) 
 
Szabó Róbert 
 
4. napirend 
Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról 
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4/a. Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi gaz-

dálkodásáról szóló beszámolóhoz 
 
Az államháztartásról szóló törvény értelmében a főjegyző által elkészített zárszámadási rende-
lettervezetet az elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a 
közgyűlés elé. A közgyűlés a zárszámadásról rendeletet alkot. A zárszámadás az elfogadott 
költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti rendnek 
megfelelően elkészített jelentés.  
Az előterjesztés részletesen tartalmazza az önkormányzati feladatellátás általános értékelését, 
a bevételi forrásokat és azok teljesítését, a kiadások alakulását, a vagyon alakulását, a pénz-
maradvány felosztását, a közvetett támogatásokat. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát 
tartalmazza.  
 
A közgyűlésnek az előterjesztésről az SZMSZ 37. §-a alapján minősített többséggel kell dön-
tenie.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat-
ról. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő hatá-
rozatot hozta: 
 
26/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésben foglalt pénzmaradvány-felosztási javaslatot 
megtárgyalta és következőképp támogatja: 
 

- a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal pénzmaradványából 6.600.000 Ft kerül-
jön elvonásra, az ezen felüli szabad pénzmaradvány beépítésre kerülhet a Hivatal 
dologi kiadási előirányzatai közé. 

- a Heves Megyei Önkormányzat pénzmaradványából 17.303.000 Ft kötött pénz-
maradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak megfelelően szükséges 
felhasználni. A további szabad pénzmaradvány a következőképp kerül beépítésre 
a 2013. évre vonatkozó költségvetés kiadási előirányzatai közé, figyelembe véve a 
Heves Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.8.) ön-
kormányzati rendelet 3. § (14) bekezdésében foglaltakat is: 
A)I.3.1.1.1.3 Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció címsor előirányzatának 
megemelése 3.000 eFt összegben 
A.)IV.1.1.1.1.6 Szervezeteknek adott támogatás címsor előirányzatának megeme-
lése 1.500 eFt-tal 
A.)I.1.1.1.2. Egyéb területfejlesztési feladatok címsor előirányzatának megemelé-
se 15.106 eFt-tal 
A lakásalap záró egyenlege a felhalmozási tartalék közé kerül beépítésre. 
 

     Felelős:  Szabó Róbert 
       Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
       Dr. Barta Viktor 
       Heves Megye Főjegyzője  
     Határidő:     Értelem szerint  
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Szabó Róbert 
Kérte a könyvvizsgálói jelentésben foglaltak tudomásulvételét. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat tudomásul vette.  
 
Az előbbiekben hozott határozatra is figyelemmel, valamint a könyvvizsgálói jelentésben fog-
laltakat tudomásul véve kérte, szavazzanak a rendelet elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő ren-
deletet alkotta: 
 

Heves Megye Önkormányzatának 
 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 

a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról 
 

Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az állam-
háztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 
alapján a következő rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 
(1) A Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolóját az alábbiaknak 

megfelelően elfogadja: 

- Egyszerűsített mérleget 438 947 ezer Ft főösszeggel az 12. sz. melléklet sze-
rint, 

- Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 1 741 500 ezer Ft kiadási és 1 765 283 
ezer Ft bevételi főösszeggel a 11. sz. melléklet szerint, 

- Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást 75 691 ezer Ft módosított pénzma-
radvánnyal a 13. sz. melléklet szerint. 

 
(2) A Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról készült be-

számolót a 1. sz. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá: 
 
                         2012. évi tényleges bevétel  1 765 283 ezer Ft 
                         2012. évi tényleges kiadás   1 741 500 ezer Ft 
 
(3) A bevételek részletezését az 3. sz. melléklet, további részletezését tartalmazza. 
 
(4) A kiadások részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
 
(5) A Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi létszámadatait a Közgyűlés a 14. sz. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 
 
 
(6) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló tájékoztatást a 9. sz. mel-

léklet vagyonmérlege és a 10. sz. melléklet vagyonkimutatása szerint elfogadja. 
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2. § 

 
  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
        Szabó Róbert                                                                    Dr. Barta Viktor 
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                                             Heves Megye Főjegyzője 
 
(A rendelet mellékleteit jelen jegyzőkönyv 2. sz. alatt csatolt melléklete tartalmazza.) 
 
Szabó Róbert 
 
5. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és 
adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet és az 
önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 13/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
 
A módosítás egyrészt a Heves Megye Nagykövete cím adományozásának körét érinti, más-
részt a díjak adományozása során alkalmazott eljárási rend egyértelművé tételét célozza. A 
módosítás harmadik része a Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj alapítására irányul az 
előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal. Az előterjesztés mellékletét képező rendelet-
tervezet a bizottsági üléseken megfogalmazott, valamint rendőrfőkapitány úr által jelzett és 
utólag írásban pontosított módosítási javaslatokat tartalmazza. 
 
Az előterjesztés - tájékoztatás céljából az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság ülésén elhang-
zott javaslatra is figyelemmel - tartalmazza továbbá a díjrendeletben megjelölt emlékéremről 
készített látványtervet és annak leírását is. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták és 
támogatták a rendelettervezet közgyűlési tárgyalását. 
 
Fekete László 
Megkérdezte, hogy a Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjat a bizottság dönti el vagy a 
rendőrség is részt vesz benne? 
 
Szabó Róbert 
A díjat a közgyűlés ítéli oda és adja át. A jelölőszervezetek köre meghatározott, a rendőrség is 
tehet erre javaslatot, a rendelet ad lehetőséget arra, hogy más szervezetek is jelölhetőek 
legyenek, így pl. a polgárőrök, egyéb védelmi szervek.  
 
A közgyűlésnek az előterjesztésről az SZMSZ 37. §-a alapján minősített többséggel kell dön-
tenie.  
 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
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Heves Megyei Önkormányzat 
6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 

a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és  
adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet és  

az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló  
13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Heves Megye Közgyűlése Magyarország Alaptörvényének helyi önkormányzatokról szóló 
32. cikk (1) bekezdés i) pontja, továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatá-
ról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében biz-
tosított felhatalmazás alapján – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi  CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjára is - a következő rendeletet alkotja: 
 
1./ A Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és adományozásuk rendjé-

ről szóló 9/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

1. § 
 
A Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről 
szóló 9/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép: 
 
„1. § A Megyei Közgyűlés a megye közéleti, társadalmi, tudományos, közoktatási, közműve-
lődési, irodalmi-művészeti életében, testnevelési és sporttevékenységében, környezetének 
védelmében, egészségügyi ellátásában, a megye területfejlesztéssel, területrendezéssel és vi-
dékfejlesztéssel összefüggő feladatainak ellátásában, a megye közbiztonságának javítása, il-
letve a bűnüldözés, bűnmegelőzés és katasztrófavédelem érdekében tett eredmények elisme-
résére, valamint a megye fejlődése szempontjából kiemelt ágazatnak tekintett idegenforgal-
mában, továbbá a megye kulturális értékeinek, hagyományainak megismertetésében, nemzet-
közi hírének növelésében szerzett kimagasló érdemek elismerésére az alábbi kitüntető díjakat 
alapítja: 

- „Heves Megyéért” kitüntető díj 
- Telekessy István területfejlesztési díj, 
- Heves Megye Nagykövete cím, 
- Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díj” 

 
2. § 

 
A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Heves Megye Nagykövete cím adományozható annak a magyar állampolgárnak, aki va-
lamely jelentős eredményt hozó tevékenységével vagy egész életművével országos vagy nem-
zetközi hírű elismerést vívott ki. Heves Megye Nagykövetének feladata Heves megye hazai és 
nemzetközi ismertségének növelése, a megyei közgyűlés által a cím adományozás során meg-
fogalmazott célkitűzések teljesülésének elősegítése.” 
 

3. § 
 
A Rendelet 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
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„(4) A Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díj adományozható a megye közrendje, 
közbiztonsága, a katasztrófavédelem területén kiemelkedő tevékenységet kifejtő természetes 
személyek, közösségek és civil szervezetek részére, tevékenységük elismerése céljából.” 
 

4. § 
 

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A kitüntető díj évente legfeljebb három magánszemély és két szervezet részére adomá-
nyozható, melytől a Közgyűlés eltérhet aszerint, hogy évente legfeljebb öt „Heves Megyéért” 
kitüntető díj kerülhet kiosztásra, a keretszámon belül a magánszemélyek és szervezetek részé-
re adható számarányok tekintetében a Közgyűlés – az Elnöke által előterjesztett és Bizottsá-
gok által megtárgyalt javaslat alapján - dönt.” 
 

5. § 
 
A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A beérkezett javaslatokat a kitüntető díj odaítélésére irányuló javaslatával együtt a Köz-
gyűlés Elnöke terjeszti a Bizottságok elé. A Bizottságok a Közgyűlés Elnökének kitüntető díj 
odaítélése tárgyában tett javaslatát megtárgyalják.  A díj odaítéléséről a Közgyűlés Elnökének 
– a Bizottságok előzetes véleményét is tartalmazó - javaslata alapján a Megyei Közgyűlés 
dönt.” 
 

6. § 
 

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A kitüntető díj magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek és települési önkormányzatok 
részére adományozható úgy, hogy évente legfeljebb négy területfejlesztési díj kerülhet kiosz-
tásra, a keretszámon belül a magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek és települési önkor-
mányzatok részére adható számarányok tekintetében a Közgyűlés – az Elnöke által előterjesz-
tett és Bizottságok által megtárgyalt javaslat alapján - dönt.” 
 

7. § 
 

A Rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A beérkezett javaslatokat a kitüntető díj odaítélésére irányuló javaslatával együtt a Köz-
gyűlés Elnöke terjeszti a Bizottságok elé. A Bizottságok a Közgyűlés Elnökének kitüntető díj 
odaítélése tárgyában tett javaslatát megtárgyalják.  A díj odaítéléséről a Közgyűlés Elnökének 
– a Bizottságok előzetes véleményét is tartalmazó - javaslata alapján a Megyei Közgyűlés 
dönt.” 
 

8. § 
 

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(1) A kitüntető cím évente legfeljebb 3 magánszemély részére adományozható.” 
 
 

9. § 
 

A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A beérkezett javaslatokat a kitüntető cím odaítélésére irányuló javaslatával együtt a Köz-
gyűlés Elnöke terjeszti a Bizottságok elé. A Bizottságok a Közgyűlés Elnökének kitüntető 
cím odaítélése tárgyában tett javaslatát megtárgyalják.  A cím odaítéléséről a Közgyűlés El-
nökének – a Bizottságok előzetes véleményét is tartalmazó - javaslata alapján a Megyei Köz-
gyűlés dönt.” 
 

10. § 
 
A Rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki: 
 
„6/A. § Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díj adományozásának rendje 
(1) A kitüntető díj adományozható a megye közrendje, közbiztonsága, a katasztrófavédelem 
területén kiemelkedő tevékenységet kifejtő természetes személyek, közösségek és civil szer-
vezetek részére, tevékenységük elismerése céljából úgy, hogy évente legfeljebb 3 Heves Me-
gyei Rendészeti és Közbiztonsági díj kerülhet kiosztásra. 
(2)   A díj adományozására – legalább 1 oldal terjedelmű indoklással ellátott - javaslatot tehet-
nek 

- a Megyei Közgyűlés tagjai és állandó bizottságai,  
- Heves megye rendészeti szerveinek vezetői, 
- a megye települési önkormányzatai részéről azok képviselőtestülete. 

(3) A javaslatokat a Heves Megyei Közgyűlés valamennyi állandó Bizottsága megtárgyalja 
és véleményezi. 
(4) A beérkezett javaslatokat a kitüntető díj odaítélésére irányuló javaslatával együtt a Köz-
gyűlés Elnöke terjeszti a Bizottságok elé. A Bizottságok a Közgyűlés Elnökének kitüntető díj 
odaítélése tárgyában tett javaslatát megtárgyalják.  A díj odaítéléséről a Közgyűlés Elnökének 
– a Bizottságok előzetes véleményét is tartalmazó - javaslata alapján a Megyei Közgyűlés 
dönt. 
(5) A kitüntető díjat a Megyei Közgyűlés adományozza. A kitüntető díj odaítéléséről a Me-
gyei Közgyűlés minősített többségű szavazattal dönt. 
(6) A Közgyűlés az adott év legkésőbb május utolsó napjáig dönt a Heves Megyei Rendésze-
ti és Közbiztonsági díj vonatkozásában az indoklással ellátott javaslatoknak a Közgyűlés El-
nöke részére történő megküldési határidejéről, a díj odaítélésének és átadásának időpontjáról. 
Az odaítélt díjat ünnepélyes keretek között a Közgyűlés elnöke adja át. 
(7) A kitüntetés adományozása során a kitüntetett számára oklevél és emlékérem kerül át-
adásra. Az oklevél díszes grafikai kivitelben készül. Az oklevelet a Közgyűlés Elnöke és He-
ves Megye Főjegyzője írja alá.  
(8) Az oklevél tartalmazza az adományozó nevét, a díj megjelölését, a kitüntetett nevét, va-
lamint az adományozás idejét. Az emlékérem tartalmazza a díj megnevezését, a kitüntetett 
nevét, valamint az adományozás évét.” 
 

11. § 
 
A Rendelet 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(6) A beérkezett pályázatokat az ösztöndíj odaítélésére irányuló javaslatával együtt a Köz-
gyűlés Elnöke terjeszti a Bizottságok elé. A Bizottságok a Közgyűlés Elnökének ösztöndíj 
odaítélése tárgyában tett javaslatát megtárgyalják.  Az ösztöndíj odaítéléséről a Közgyűlés 
Elnökének – a Bizottságok előzetes véleményét is tartalmazó - javaslata alapján a Megyei 
Közgyűlés dönt.” 
 
2./ Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 13/2012. (IV.27.) ön-

kormányzati rendelet módosítása 
 

12. § 
 

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 13/2012. (IV.27.) önkor-
mányzati rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A beérkezett javaslatokat a kitüntető díj odaítélésére irányuló javaslatával együtt a Köz-
gyűlés Elnöke terjeszti a Bizottságok elé. A Bizottságok a Közgyűlés Elnökének kitüntető díj 
odaítélése tárgyában tett javaslatát megtárgyalják.  A díj odaítéléséről a Közgyűlés Elnökének 
– a Bizottságok előzetes véleményét is tartalmazó - javaslata alapján a Megyei Közgyűlés 
dönt.” 

 
3./ Záró rendelkezések 

 
13. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  
 
    Szabó Róbert      Dr. Barta Viktor 
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke         Heves Megye Főjegyzője 
 
Szabó Róbert 
 
6. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepció-
jára 
 
Az államháztartásról szóló törvénynek a megyei önkormányzatokra is alkalmazandó rendel-
kezése szerint a megyei főjegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési 
koncepciót a közgyűlés elnöke április 30-áig nyújtja be a közgyűlésnek. Az előterjesztés tar-
talmazza a 2014-2020-as időszak feladatait megalapozó szabályozási környezetet, a Heves 
Megyei Önkormányzat tervezési feladatait, egyéb feladatokat, a költségvetési tervezési irány-
elveket. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. 
 
Fekete László 
Felolvasott egy körlevelet, melyet a zagyvaszántói önkormányzat polgármestereként kapott: 
„Tájékoztatom, hogy az Országgyűlés 2013. április 22-én elfogadta a T/10809. sz. törvényja-
vaslatot, mely szerint a költségvetési koncepció benyújtásának határideje október 31.” Az 
elnök úr április végi időpontról beszélt. Melyik van életben? Szerinte a koncepciót fölösleges 
dolog elfogadni, le is kellene venni a napirendről.  
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Szabó Róbert 
A törvényi változás október 31-ig ad lehetőséget a koncepció elkészítésére. A Heves Megyei 
Önkormányzat nem sért törvényt, mert ebben az időszakban az április 26-a is benne van. Az 
anyag elkészült még a törvénynek a Magyar Közlönyben való megjelenése előtt. Felmerült a 
napirendről történő levétel lehetősége is, de a főjegyző úrral történt konzultáció után az a vé-
lemény alakult ki, hogy az anyag több hasznos információt tartalmaz, valamint ha a jövőben 
olyan változás érintené a koncepciót, ami most még nem látható, akkor a közgyűlés bármikor 
módosíthatja.  
 
Dr. Nagy Imre 
Kívánatos lett volna, hogy az elnök úr szóbeli felvezetésében szerepeljen az októberi időpont. 
Bizottsági ülésen is hangot adott a véleményének, szerinte értelmetlen 2014. évi koncepcióról 
beszélni, nem véletlen, hogy a Parlament is módosította. Két éve várja az önkormányzat, hogy 
területfejlesztési feladatokat kapjon a tervezésen kívül. Ha a megyei önkormányzatnak terület-
fejlesztési funkciója lesz, akkor az a 2014. év, ami források nélkül elképzelhetetlen. A köz-
ponti költségvetési támogatáson és a pénzmaradványon kívül bevétel, forrás nincs, ezért a 
gondolat is „perverz”, hogy először az önkormányzat tervezze be azt, amiről majd azt sem 
tudja, hogy megkapja-e és mennyit kap. Egy országos költségvetési koncepciót és irányszá-
mokat ismerni kellene a saját koncepció megalkotásához. Sajnálatos, hogy a hivatal apparátu-
sának „árnyékbokszolást” kell végeznie azzal az indoklással, hogy az alulról jövő tervezés 
megalapozza az állami költségvetés készítését.  
 
Fekete László 
Szerinte az elnök úrnak a bevezetőjében ismertetnie kellett volna, hogy a törvényről tudomása 
van. Javasolta, hogy a közgyűlés ne tárgyalja a napirendet, mert kellenek sarokszámok is hoz-
zá. A koncepció kísértetiesen hasonlít az előző évihez, bizonyára siettek a hivatal dolgozói a 
készítésnél. Egyetértett Dr. Nagy Imrével, szerinte is fölösleges a kapkodás, megalapozatlanul 
és felkészületlenül nem lehet ilyen koncepciót elkészíteni, év vége felé már alaposabban fel 
lehet készülni a 2014. évi dolgokra. 
 
Szabó Róbert 
A képviselő úr által említett törvény április 25-én késő este jelent meg a Magyar Közlönyben 
és április 26-tól hatályos. Akkor lehet valamire reagálni, ha megjelenik a Magyar Közlönyben 
és hatályba lép. Ezeket az időpontokat nem lehetett előre tudni. Ha nem terjeszti a közgyűlés 
elé a koncepciót, akkor törvénysértésre került volna sor, mert nem lett volna elfogadva. A 
rendelkezésre álló információk szerepelnek a javaslatban, változás esetén módosítható. Véle-
ménye szerint a törvénymódosításra a települési önkormányzatokra tekintettel került sor. A 
koncepciót a jelen állapotban elfogadásra ajánlotta. 
 
Kérte, szavazzanak Fekete László úr javaslatáról, miszerint a napirendi pont tárgyalása kerül-
jön elhalasztásra.  
Megállapította, hogy a közgyűlés 6 igen, 8 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
 
27/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy nem halasztja el a „Javaslat a Heves Megyei Ön-
kormányzat 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciójára” című előterjesztés tárgyalását.  
 
       Felelős: Szabó Róbert 
         Heves Megyei Közgyűlés Elnöke  
       Határidő: Azonnal 
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Fekete László 
Megkérdezte, hogy a koncepcióban milyen fejlesztés szerepel. Szerinte a megyei önkormány-
zatnak nincs hatásköre a fejlesztésre, az elmúlt három évben sem volt fejlesztés. 2014-ben 
milyen fejlesztési elképzelések vannak? 
 
Szabó Róbert 
A képviselő úr által feltett kérdésre már több megvilágításból és több esetben is válaszolt. 
Hangsúlyozta, hogy a megyei önkormányzat nem konkrét fejlesztéseket fog menedzselni. A 
területfejlesztés alatt nem a projektmenedzsmentet kell érteni. Helyette tervezési, programal-
kotási feladatról van szó. 2014 után pedig a források fölött valamilyen formában rendelkező 
feladatkör is lesz a Területfejlesztési Operatív Program keretében nevesítve a megyei önkor-
mányzat részére, ahol a megyét érintő fejlesztések fölött nemcsak dönthet, hanem meghatá-
rozhatja, hogy milyen fejlesztési irányokat pályáztasson. A megyei fejlesztési programot az  
ÉMOP-hoz hasonlította, amiben vannak prioritások, alprioritások. A megyei fejlesztési prog-
ramnak jelenleg a koncepciókészítési szakasza zajlik, utána a programalkotási szakasz követ-
kezik. A megyei önkormányzat saját magának határozza meg egy bizonyos fejlesztési forrás 
keret terhére, hogy milyen irányokat szeretne a megyének szabni. Lesz egy megyére deklarált 
forrás, ami fölött a megye diszponál. Kérte a képviselőket, hogy bővítsék tudásukat az emlí-
tett funkcióval kapcsolatban, látogassanak el minden rendezvényre, kísérjék figyelemmel a 
fejleményeket.  
 
Oroján Sándor  
Van valami igazság abban, amit Fekete képviselő úr mond, hiszen a fejlesztéspolitika több 
éves perióduson átnyúló folyamatos és konstansan jelenlévő dolog a megyei önkormányzat 
életében, amelyeknek az eredményei sokszor nem jönnek olyan gyorsan, mint ahogy azt min-
denki szeretné. Képviselőként sokszor csak négy év áll rendelkezésre, nem lehet tudni, hogy a 
tervezést követően a megvalósításban is részt vehet a következő ciklusban. Ettől függetlenül 
előre kell gondolkodni és nem szabad a tervezési munkát sem fölöslegesnek tartani. Az elmúlt 
évek kissé kusza fejlesztéseinek az oka az volt, hogy 2005-ben ezek tervezése elmaradt, vagy 
nem volt kellően komolyan véve. A jelenlegi kormány igyekszik egy komplex rendszert ki-
alakítani, figyelembe kívánja venni mindenkinek a területfejlesztési igényeit, azok koordiná-
cióját. Remélhetőleg a következő hét évben Heves megye egységes célok mentén fejlődik. 
Örült annak, hogy a munkában bizottsági tagként partnerre talált a másik két frakció képvise-
lőjében is. Bízott benne, hogy az a fajta szakmai konstruktív légkör, ami kialakult a területfej-
lesztési koncepció készítése során, át tud öröklődni a közgyűlési vitákra is. 
 
Fekete László 
Oroján Sándornak elmondta, hogy az MSZP frakció igyekszik a munkában részt venni jobbító 
ötleteivel.  
 
Oroján Sándor 
Megkérte képviselőtársát, hogy amennyiben van kritikája, azt mondja el, ha nem is a közgyű-
lésen, de a bizottsági ülésen mindenképp akkor is, ha kevésbé konstruktív.  
 
Szabó Róbert 
A közgyűlésnek az előterjesztésről az SZMSZ 37. §-a alapján minősített többséggel kell dön-
tenie.  
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Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 9 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozta: 
 
28/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés 2013.április 26-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtár-
gyalta és a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a 
következőkben részletezettek szerint hagyja jóvá. 
  

I. ÁLTALÁNOS KITEKINTÉS 
 
A területfejlesztés rendszerének megújítása kapcsán a területfejlesztésről és a területrendezés-
ről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 2011. decemberi módosításával és 
annak 2012. január 1-ei hatályba lépésével a jogalkotó a területfejlesztési feladatokat területi 
szinten a regionális fejlesztési tanácsok (a továbbiakban: RFT) megszüntetésével a megyei 
önkormányzatok hatáskörébe utalta. 
 
A Tftv. módosítása a korábbi öt területi szint helyett (kistérség, megye, régió, kiemelt térség, 
országos szint) alapvetően két területi szintet határozott meg (megyei és országos), azzal, 
hogy ezen túl csak egy kötelezően a megyék által létrehozandó kiemelt térségi tanácsot ismer 
a Balaton térségében. A korábban működő regionális fejlesztési tanácsok jogutódjai az adott 
NUTS II-es szintet alkotó megyei önkormányzatok lettek. 
 
 
A Tftv.-ben foglalt közfeladatok ellátása során a megyei önkormányzat összehangolja a kor-
mányzat, az önkormányzat és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, melynek kere-
tében a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről.  
 
A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben is kiemelt jelentősége 
van a megfelelő módon előkészített, megalapozott területi terveknek. A területi tervek alapul 
szolgálnak a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban a Közösségi Stratégiai Keret alá 
tartozó alapokból finanszírozandó operatív programok tervezéséhez annak érdeken, hogy az 
uniós finanszírozású ágazati és területi operatív programokban a területi fejlesztési igények is 
megjelenítésre kerülhessenek. 
 
Az előkészítő fázis keretében a területfejlesztési koncepció és program kidolgozásának meg-
alapozásaként 2012. november 30-ával elkészültek a megyei közgyűlési határozattal jóváha-
gyott helyzetfeltáró dokumentumok. Megyei szinten gondoskodni szükséges arról, hogy a 
partnerség elve érvényesüljön, a tervek megfelelő társadalmasításával, továbbá biztosítani 
szükséges, hogy mind a kormányzati, önkormányzati, mind pedig az üzleti és civil szektor 
fejlesztési elképzelései a megyei tervezés során megfelelő figyelmet kapjanak.  
 
A megyei önkormányzatok számára a tervezés olyan új feladat, mely ugyan nem előzmény 
nélküli, de amely kapcsán – különös tekintettel a 2014-2020-as uniós tervezési időszakban az 
operatív programok tervezésére és végrehajtására vonatkozó jelenleg még formálódó előírá-
sokra – olyan módszertani-szakmai segítségre van szükségük, amelynek révén kiépülhetnek 
és megerősödhetnek területi tervezési kapacitásaik.  
 
Az aktuális megyei feladatok közül kiemelendő a megyei területfejlesztési koncepció 
(MTFK) elkészítése, melynek készítése során „a területfejlesztési koncepció, a területfejlesz-
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tési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, ki-
dolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól” szóló 
218/2009. (X.6.) Korm. rendeletben leírtakat kell figyelembe venni. 
 
A megyei koncepció készítése 2012 őszén elkezdődött a helyzetelemzés elkészítésével majd a 
tervezési munka a javaslattevő fázissal folytatódott. A Heves Megyei Közgyűlés ez évben a 
koncepció javaslattevő fázisa tervezői munkaanyagának elkészítését, majd ennek társadalma-
sítását kezdte el. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Országgyűlés általi 
elfogadása a minisztérium által kapott előzetes információk alapján csúszik (leghamarabb 
2013. év júniusában kerülhet elfogadásra). A Heves Megyei Közgyűlésnek a Megyei Terület-
fejlesztési Koncepciót csak az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció elfogadása 
után lehet majd elfogadnia. 
 
A megyei területfejlesztési koncepció készítésével párhuzamosan folyik majd a megyei terü-
letfejlesztési program előkészítése és megalkotása. Ennek keretében elkészítésre kerül a Part-
nerségi Program. A Partnerségi Program elkészítésénél felhasználásra kerülnek a Partnerségi 
Terv két végrehajtási ütemét lezáró értékelések. A koncepcióalkotás területfejlesztési program 
részének lezárása 2014. február hóban várható. 
 
Érdemben elindult a 2014-2020-as időszak tervezése. A Kormány szándéka, hogy a magyar 
fejlesztéspolitika fókuszába a megyék (NUTS 3 szint) kerüljenek, a tárgyalások már megkez-
dődtek az Európai Unióval. A megyei fejlesztési célok elérése érdekében a Kormány kiemelt 
szándéka, hogy stratégiai szerződést kössön a megyékkel, amelynek előkészítését 2013. 
szeptember 30-i határidővel, a 2014-2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről 
szóló 1115/2013. (III.8.) kormányhatározatban is rögzítette. Ez a stratégiai megállapodás már 
feltételez bizonyos fokú előrehaladást a megyei programozás tekintetében. 
 

II. A 2014-2020 IDŐSZAK FELADATAIT MEGALAPOZÓ 
SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET 

 
1. 1071/2013. (II.21.) korm. határozat az Államreform Operatív Program 2011-2013. 

időszakra szóló akciótervének módosításáról, az Államreform Operatív Program tarta-
léklistájáról, 
(Lényege: A „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lé-
vő megyei önkormányzatok számára” című könnyített elbírálású pályázati felhívást 
bocsátottak társadalmasításra (Kódszám: ÁROP-1.2.11/A-2013)) A pályázati konst-
rukció meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 900 millió forint.  
A megpályázható összeg 50 millió Ft pályázati kiírás keretében a konvergencia régi-
ókban található megyei önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot. A konstrukció ke-
retében támogatott pályázatok száma várhatóan 18 db. A pályázat átfogó célja: a me-
gyei önkormányzatok tervezési dokumentumai előkészítésének támogatása, az ehhez 
szükséges megyei tervezői kapacitások megerősítése. Ennek érdekében a koordinációs 
projekthez kapcsolódóan ezen konstrukció kapcsán lehetőség van a kiépülő megyei 
tervezői körnek „éles” dokumentumok elkészítése illetve elkészíttetése kapcsán gya-
korolni és fejleszteni képességeiket. 
 

2. 1113/2013. (III.8.) korm. határozat a Partnerségi Megállapodás, az operatív progra-
mok, valamint a Stratégiai Környezeti Vizsgálati Jelentés társadalmi egyeztetésének 
módjáról, prioritásairól és menetrendjéről, 
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(Lényege: a Stratégia Környezeti Vizsgálat) jelentés tartalmáról konzultáció megtartá-
sa az érintett szervezetekkel /megyékkel./ A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 
és más tanácsok, testületek ülésein a megyék is érintettek. A beérkezett javaslatok 
ütemezett feldolgozása alapján egyeztetett szakmai javaslat kidolgozása az elfogadott, 
beépítése javasolt partneri javaslatokról.  
 

3. 1114/2013. (III.8.) korm. határozat a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési forrá-
sok felhasználására vonatkozó Partnerségi Megállapodás célrendszeréről, 
(Lényege: a 2014-2020 közötti uniós fejlesztési források átfogó célja a fenntartható, 
magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági nö-
vekedés illetve a Partnerségi Megállapodás részletes megtervezése.) 
 

4. 1115/2013. (III.8.) korm. határozat a 2014-2020 közötti források területi koordináció-
jának kereteiről  
(Lényege: A fejlesztések integrációjának és a térségi programoknak a szintjei és be-
avatkozási egységei a megyék, megyei jogú városok térségei, a kisvárosi térségek va-
lamint speciális, funkcionális térségek. A megyei és helyi fejlesztéseknek kiemelten a 
fenntartható és foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedéshez kell hozzájá-
rulniuk. Minden leendő Operatív Programban a hátrányos helyzetű térségek felzárkóz-
tatását kell elérni. Felkéri a megyei önkormányzatokat és a megyei jogú városokat, 
hogy a 2014-2020 közötti időszakra történő felkészüléshez biztosított útmutatók és ke-
retek alapján a megjelölt időszakban a megyei területfejlesztési program keretében és 
az integrált városfejlesztési stratégiához kapcsolódóan megvalósítani kívánt fejlesztési 
igényeiket bocsássák a nemzetgazdasági miniszter és az érintett miniszterek rendelke-
zésére.  
A kormány és a megyei önkormányzatok között kötendő stratégiai megállapodás elő-
készítése a 2014-2020 közötti időszak uniós finanszírozású fejlesztési programjának a 
megyei területfejlesztési programokat érvényesítő végrehajtásáról.)   
 

5. A Kormány 1143/2013. (III. 21.) Korm. határozata a 2014–2020 közötti európai uniós 
fejlesztési források felhasználására vonatkozó programok indikatív prioritásairól 
A Kormány 
A) egyetért a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakban végrehajtandó 

operatív programok prioritásainak 2–11. pontban meghatározott indikatív – a to-
vábbi tervezés alapjául szolgáló – struktúrájával, 

B)  felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az „infokommunikációs technológia 
fejlesztése” prioritási tengely esetében a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával – 
a) versenyképes kis- és középvállalkozási szektor, ipari termelés, szolgáltatások és há-
lózatok, 
b) kreativitás és tudásgazdaság fejlesztése, innováció és kutatás-fejlesztés (K+F), 
c) infokommunikációs technológia fejlesztése, 
d) rekreációs, egészségügyi szolgáltatások és turizmusfejlesztés, 
e) kiemelt térségi és közösségi gazdaságfejlesztés, 
f) foglalkoztatás ösztönzése és üzleti környezet fejlesztése, 
g) technikai segítségnyújtás 
prioritási tengelyek alapján dolgozza ki a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program első tervezetét, 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
     nemzeti fejlesztési miniszter 
Határidő: 2013. március 31. 
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C)felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a nemzetgazdasági miniszter koor-
dinációja mellett – 
a) a nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása, 
b) a nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása, 
c) a regionális közúti elérhetőség és közlekedésbiztonság javítása, 
d) a regionális vasúti elérhetőség és energiahatékonyság javítása, 
e) integrált, fenntartható elővárosi mobilitási rendszerek fejlesztése a nagyvárosokban, 
f) technikai segítségnyújtás 
prioritási tengelyek alapján dolgozza ki az Intelligens Közlekedésfejlesztés Operatív 
Program első tervezetét, 

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
     nemzetgazdasági miniszter 

Határidő: 2013. március 31. 
 
D) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a nemzetgazdasági miniszter ko-
ordinációja mellett és a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával – 
a) az infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén, 
b) a fejlesztések a társadalmi befogadás érdekében, 
c) az infrastrukturális beruházások az oktatás és kultúra területén, 
d) az oktatási, kulturális fejlesztések, 
e) a közigazgatási infrastruktúra feltételeinek javítása, 
f) a kutatási fejlesztések, 
g) technikai segítségnyújtás  
prioritási tengelyek alapján dolgozza ki az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Prog-
ram első tervezetét, 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
     nemzetgazdasági miniszter 
     közigazgatási és igazságügyi miniszter 
Határidő: 2013. március 31. 

 
E) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a vidékfejlesztési minisztert, hogy a bel-
ügyminiszter bevonásával, a nemzetgazdasági miniszter koordinációja mellett 
a) a klímaváltozásra történő felkészülés, 
b) a víziközmű szolgáltatás fejlesztése, 
c) a vízvédelemmel, a hulladékgazdálkodással, a levegőminőséggel és a zajvédelem-
mel kapcsolatos fejlesztések, 
d) a természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések, 
e) a megújuló energiaforrások alkalmazása, energetikai és energiahatékonysági fej-
lesztések, 
f) az energetikai, környezetügyi kutatás-fejlesztés és innováció (K+F+I), szemlélet-
formálás, 
g) a technikai segítségnyújtás  
prioritási tengelyek alapján dolgozzák ki a Környezeti és Energetikai Hatékonysági  
 
Operatív Program első tervezetét, 
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

  vidékfejlesztési miniszter 
           belügyminiszter 

  nemzetgazdasági miniszter 
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Határidő: 2013. március 31. 
 
F) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterek bevonásával – 
a) az intelligens és tudásalapú növekedés – versenyképes gazdaság-, valamint kis- és 
középvállalkozás (KKV) fejlesztés, 
b) az integrált települési és közösségi infrastruktúra-fejlesztés, 
c) a térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok Pest megyei városokra és 
térségeikre (CLLD), 
d) a tudásgazdaságot, társadalmi befogadást és foglalkoztathatóságot szolgáló progra-
mok, 
e) a technikai segítségnyújtás 
prioritási tengelyek alapján dolgozza ki a Versenyképes Közép-Magyarország Opera-
tív Program első tervezetét, 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Határidő: 2013. március 31. 
 

G) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterek bevonásával – 
a) megyei szintű decentralizált gazdaságfejlesztési, közszolgáltatás-fejlesztési és spe-
ciális térségi programok, 
b) nagyvárosi térségek integrált településfejlesztési, foglalkoztatási és életminőség ja-
vító programjai (megyei jogú városok és térségeik), 
c) kisváros-térségi közösségvezérelt integrált fejlesztési programok (CLLD típusú 
programok), 
d) decentralizált társadalmi befogadást és foglalkoztathatóságot szolgáló programok, 
e) technikai segítségnyújtás 
prioritási tengelyek alapján dolgozza ki a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program első tervezetét, 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
   feladatkörükben érintett miniszterek 
Határidő: 2013. március 31. 

 
H) felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy – a nemzetgazdasági miniszter koordi-
nációja mellett – 
a) a fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve 
az ezekhez kapcsolódó 
feldolgozást is, 
b) az innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat és akvakultúra előmozdítása, be-
leértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is, 
c) a közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása, 
d) a foglalkoztatás és a területi kohézió növelése, 
e) technikai segítségnyújtás 
prioritási tengelyek alapján dolgozza ki a Magyar Halászati Operatív Program első 
tervezetét, 

Felelős: vidékfejlesztési miniszter 
 nemzetgazdasági miniszter 

Határidő: 2013. március 31. 
 

I)felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy – a nemzetgazdasági miniszter koordiná-
ciója mellett – 
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a) a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a 
vidéki térségekben, 
b) a versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében 
és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása, 
c) az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén tör-
ténő előmozdítása, 
d) a mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítá-
sa, megőrzése és javítása, 
e) az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátá-
sú és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő 
elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban, 
f) a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fej-
lődés, szociális szövetkezetek és önellátó gazdálkodás támogatása a vidéki térségek-
ben 
prioritási tengelyek alapján dolgozza ki a Vidékfejlesztési Program elsõ tervezetét, 

Felelős: vidékfejlesztési miniszter 
  nemzetgazdasági miniszter 

Határidő: 2013. március 31. 
 

J) felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy – a nemzetgazdasági mi-
niszter koordinációja mellett – 
dolgozza ki a Koordinációs Operatív Program első tervezetét, 

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
     nemzetgazdasági miniszter 
Határidő: 2013. március 31. 

 
K) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy folytasson egyeztetést az Európai Bi-
zottsággal az egyes programok prioritásairól, 
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Határidő: folyamatos 
 
L) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tár-
gyalások tapasztalatai alapján – az érintett miniszterek közreműködésével – terjessze a 
Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé a programok első tervezetét. 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Határidő: 2013. március 31. 

 
A Kormány az Államreform Operatív Program 2011-2013. időszakára szóló akciótervének 
módosításáról, az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról szóló 1071/2013. (II.21.) 
Korm. határozatában nevesítette A „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia 
régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című könnyített elbírálású pályázati felhí-
vást. (Kódszám: ÁROP-1.2.11/A-2013) 
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III. A HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TERVEZÉSI FELADATAI 
 
 

Tevékenység Módszer Elvárt eredmény 

Helyzetfeltárás utó-
munkálatai 

Az elkészült helyzetfeltáró- értékelő vizs-
gálatban megjelenített lehetséges fejlesz-
tési irányok vizsgálata, szcenárió (forga-
tókönyv) elemzés segítségével a területfej-
lesztési koncepció kialakításának megala-
pozására. (A szakmai jóváhagyást és elő-
zetes kontrollt a Tftv. és a Korm. rendelet 
alapján az NFM és az NGM látja el.) 
 

A megyei közgyűlések által 
elfogadott helyzetelemző érté-
kelő tervdokumentumban sze-
replő fejlesztési irányok beha-
tárolása. 

Területfejlesztési kon-
cepció kidolgozása 

 
 
-  A megyei területfejlesztési koncepció 
nem lehet ellentétes az Országos Fejlesz-
tési Koncepcióban az Országos Területfej-
lesztési Koncepcióban foglaltakkal. A 
megyei területfejlesztési koncepciókban 
érvényesíteni kell a társadalmi, gazdasági 
és környezeti szempontból fenntartható 
fejlődés, az esélyegyenlőség, valamint a 
területi kohézió szempontjait. (A szakmai 
jóváhagyást és előzetes kontrollt a Tftv. és 
a Korm. rendelet alapján az NGM látja el.)
 
 
 
 

A megyei közgyűlések által 
elfogadott területfejlesztési 
koncepciók. 

Megyei területfejlesz-
tési program elkészíté-
se 

A megyei területfejlesztési program nem 
lehet ellentétes az Országos Fejlesztési 
Koncepcióban és az Országos Területfej-
lesztési Koncepcióban foglaltakkal. A 
megyei területfejlesztési programokban 
érvényesíteni kell a társadalmi, gazdasági 
és környezeti szempontból fenntartható 
fejlődés, az esélyegyenlőség, valamint a 
területi kohézió szempontjait. (A szakmai 
jóváhagyást és előzetes kontrollt a Tftv. és 
a Korm. rendelet alapján az NGM és az 
NFM látja el.) 

A megyei közgyűlések által 
elfogadott területfejlesztési 
program.  

Uniós tervezési rész-
dokumentumok elké-
szítése 

 

A megyei önkormányzat ré-
széről a 2014-2020 közötti 
uniós támogatási időszakra 
vonatkozó, a készülő operatív 
programok tartalmával össz-
hangban lévő tervezési rész-
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dokumentumok elkészítése. 

Partnerség biztosítása 

Partnerség megteremtése a területfejlesz-
tési koncepciók és programok tervezésébe 
és végrehajtásába való célcsoportok bevo-
násával.  
 

Célcsoportokkal való konzul-
tációs lehetőség megteremtése.

2014-2020 időszak 
tervezését segítő rész-
dokumentumok az ope-
ratív programokhoz 
illeszkedően. 

A megyei önkormányzat javaslatot készít 
a megyei tervdokumentumok alapján az 
uniós finanszírozású operatív programok 
prioritásaihoz. (A szakmai jóváhagyást és 
előzetes kontrollt az uniós operatív prog-
ramok tervezésével kapcsolatos feladat- és 
hatáskörére tekintettel az NGM látja el.) 

 

A megye területén 
megvalósítandó pro-
jektek összeállítása 

Az elkészült tervezési dokumentumokban 
meghatározott fejlesztési elképzelésekhez 
illeszkedő projektötletek gyűjtése. 

Megyei fejlesztési dokumen-
tumokra alapozó, a 2014-2020 
közötti uniós időszak operatív 
programjainak tartalmához 
illeszkedő uniós finanszírozá-
sú projektek listája megyén-
ként. 

 
A projekt megvalósítása révén a megyei önkormányzatoknál megteremtődő szakmai kapaci-
tás fontos feladata lesz a projekt befejezését követően a helyi szintű fejlesztési tervek nyomon 
követése, valamint értékelése, elősegítve ezáltal a tervezésből adódó hosszú távú gondolko-
dást. Fentieken túl a megyei önkormányzatnak hozzá kell járulnia a 2014-2020 közötti uniós 
támogatási időszak tervezési munkáihoz is. 
 
A fentieken túl az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 
11.) Korm. rendelet szerint Stratégiai Környezeti Vizsgálatot szükséges elkészíttetni a He-
ves Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz és Programhoz. Ennek a vizsgálati munka-
anyagnak az elkészíttetése (csak arra jogosult szakember végezheti) szintén új feladatként 
vár a Heves Megyei Önkormányzatra. 
 
A megyei önkormányzatok jövőbeni területrendezési és kapcsolódó területfejlesztési 
feladatai ellátásának biztosítása, illetve szerepének megerősítése: 

A megyei önkormányzat főépítészének feladata a készülő településrendezési terveknek a me-
gyei területrendezési tervhez való illeszkedés vizsgálata.  
Jelenleg a megyei önkormányzatok a megyei területrendezési terv szabályzatáról rendeletet 
alkotnak, illetve határozatot hoznak a területrendezési irányelvekről, ajánlásokról és intézke-
désekről. A rendeleti rész nagyon szűk lehetőséget biztosít a megyék számára. A megyei – 
területi szintű - érdekek megjelenítésére csak a határozattal elfogadott munkarészben van le-
hetőség, de ez a települések számára nem jelent kötelezést, így azt sok esetben a településren-
dezési tervek készítése során nem veszik figyelembe. 
A területrendezési tervek szabályzatáról alkotott rendeleti munkarészben tágabb lehetőséget 
kellene biztosítani a megyei önkormányzatok részére, így növelve a településrendezési terve-
zés során a kötelezően betartandó elvárásokat.  
A megyei területfejlesztési koncepció (és ezáltal a program sem) nem lehet ellentétes a me-
gyei területrendezési tervvel, szükséges tehát annak biztosítása, hogy a megyei területrende-
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zési tervben foglaltak visszaköszönjenek a településrendezési tervekben is, megakadályozva 
ezáltal azt, hogy azok ellentétes tartalma esetleg a területi szintű fejlesztések gátjai legyenek. 
A fenti célok elérése érdekében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, a Heves 
Megyei Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzat közösen működik közre. 
 

IV.EGYÉB FELADATOK 
 

1. Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tervek és önkormányzati beruházások 
2014. évben: 
 

A Heves Megyei Önkormányzat jelentős vagyonértékesítést és beruházást nem tervez 2014-
ben, a Megyei Önkormányzat tulajdonában és kizárólagos használatában maradt Eger, Dobó 
tér 6/A. sz. III. emeleti ingatlanrészében továbbra is elsődlegesen az önkormányzat kötelezően 
ellátandó feladataihoz kapcsolódó szervezetek elhelyezése történik. 
 

2. A Heves Megyei Önkormányzat törvényben leírt kötelező feladata 2014-ben a re-
gionális területfejlesztési konzultációs fórum működtetése. 
 

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCVIII. törvény rendelkezik a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) módosításáról. A hivatkozott törvény számos 
ponton módosította a Tftv-t, mely többek között az alábbi 28. § (1) bekezdéssel egészült ki:  
„A megszűnő regionális fejlesztési tanács, valamint a megszűnő megyei területfejlesztési 
tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat. Azon jog és kötelezettség tekin-
tetében, amelynél egy vagy több megye területi kizárólagos érintettsége nem állapítható meg, 
a régiót alkotó megyei önkormányzatok egyetemleges jogutódok.”  
A fenti jogszabályi rendelkezés alapján a 2012. január 1-jei hatállyal megszűnt Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (továbbiakban: ÉMRFT), melynek jogutódjai a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, a Nógrád Megyei Önkormányzat és a Heves 
Megyei Önkormányzat. A megszűnt ÉMRFT területfejlesztéssel összefüggő feladatainak át-
adás-átvételéről jegyzőkönyv került felvételre, melynek mellékleteiben többek között részle-
tezésre kerültek az ÉMRFT tulajdonát képező tárgyi eszközök, immateriális javak, követelé-
sek és kötelezettségek, tagi részesedések, valamint a hazai decentralizált források terhére 
megkötött támogatási szerződések.  
A fentiekben leírtak alapján az Észak-magyarországi Régió másik két megyéjével Borsod-
Abaúj-Zemplén és Nógrád megyék részvételével 2012. évben létrejött az Észak-
Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum. 
Az RTKF szerepe a jövőben a Megyei Területfejlesztési Koncepciók és Programok elkészíté-
sének folyamatában a megyei önkormányzatok közötti megyehatárokon átnyúló együttműkö-
dések megtárgyalása és a koordináció elősegítése, 2014-től pedig megyehatáron átnyúló fej-
lesztések folyamatos egyeztetése. 
 

3. Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2014-ben elvégzendő feladatai: 
 

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: 
Tftv.). 28. § (1) bekezdése a megszűnő regionális fejlesztési tanács, valamint a megszűnő me-
gyei területfejlesztési tanács jogutódjaként a területileg érintett megyei önkormányzatot neve-
síti. Azon jog és kötelezettség tekintetében, amelynél egy vagy több megye területi kizáróla-
gos érintettsége nem állapítható meg, a régiót alkotó megyei önkormányzatok egyetemleges 
jogutódok. A Tftv. 15.§ (1) bekezdése a fenti jogutódlásokon túl, az önkéntes térségi fejlesz-
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tési tanácsok alakításának lehetőségét változatlanul meghagyta, immáron az érintett megyei 
közgyűlések hatáskörébe utalva azt. 
A fentiekben hivatkozott törvényi változások szükségessé tették a  Tisza-tó Térségi Fejleszté-
si Tanács alapító okiratának, valamint szervezeti és működési szabályzatának a megváltozott 
tagsági viszonyokhoz és a megyei önkormányzatoknak a módosított Tftv.-ben foglalt terület-
fejlesztési és területrendezési feladataihoz is igazodó értelemszerű módosítását, kiegészítését. 
A munkaszervezeti feladatokat 2012. február 1-től a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 
látja el, amely tevékenységet várhatóan 2014 évben is biztosítja a Tanács számára a megfelelő 
szakmai háttér rendelkezésre állása és költségtakarékossági, költséghatékonysági okokból. 
A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2013-2014. évben az SZMSZ szerinti feladatokat látja 
el:  

A) A megyehatárokon túl terjedő egyes kiemelt területfejlesztési feladatok tekintetében 
ellátja a következőket:  

 
a) A Térségi Fejlesztési Tanács térsége tekintetében javaslatot tesz a fejlesztési  

koncepcióra és programra 
 

b) A Térségi Fejlesztési Tanács térsége tekintetében véleményezi az illetékességi  
területét érintő fejlesztési koncepciókat és programokat.  

 
c) A Tisza-tó és térsége gazdasági erőforrásainak, valamint környezetállapotának  

fejlesztése.  
 
d) A Tisza-tó és térségi fejlesztésben érdekelt állami, önkormányzati, vállalkozói és  

civil szereplők együttműködésének elősegítése, a területfejlesztési feladatok összehan-
golása.  

 
e) A Tisza-tó térségében élők életfeltételeinek javítása, humán erőforrások fejlesztése, 

térségi identitás fenntartása. 
 
f) A korszerű, nemzetközi területfejlesztési gyakorlat megismerése és a területfejlesztési 

politika széleskörű alkalmazása.  
 
g) A Tisza-tó térsége fejlesztésére nemzetközi és hazai erőforrások feltárása, a befekteté-

sek elősegítése.  
 
h) A Tisza-tó térségén kívüli térségekkel együttműködések kialakítása, a fenntartható 

fejlődés biztosítása érdekében.  
 
i) A Tisza-tó térsége sajátos adottságainak hatékonyabb felhasználása a  

területfejlesztési célok elérésében.  
 
j) A Tisza-tó térségi fejlesztési koncepció kialakítása, a Tisza-tó térség fejlesztési  

stratégiája készítésében közreműködés.  
 
k) A térségre vonatkozó gazdasági és társadalomszervező döntések összehangolása.  
 
l) A Tisza-tavi térség egységes, társadalmi-gazdasági kezelésének biztosítása. 
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m) Közreműködés a Térségi Fejlesztési Tanács illetékességi területe által érintett megyei 
önkormányzatokkal, azok Tftv. 13.§ (2) bek-ben meghatározott feladatainak ellátása 
céljából. 

 
B) A Tisza-tó TFT területfejlesztési koncepciója és programja figyelembevételével dönt 

 
-  a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról  
-  pályázati kiírások és közbeszerzési felhívások 
-  fejlesztések megvalósításáról 
 

C) Tisza-tó TFT hatásköréből nem ruházható át, azaz a Tisza-tó TFT kizárólagos hatáskö-
rébe tartozik: 

 
- elfogadja a Tisza-tó területét érintő hosszú távú területfejlesztési koncepciót, fejlesz-
tési programot és az egyes alprogramokat,  
- jóváhagyja a fejlesztési programok megvalósítását szolgáló pénzügyi tervet,  
- megállapodást köt az érintett tárcákkal, országos, regionális és megyei területfejlesz-
tést és területrendezést ellátó szervekkel a fejlesztési programok finanszírozásáról,  
- véleményezi az illetékességi területét érintő területfejlesztési koncepciót,  
- dönt a Tisza- tó területén túl terjedő egyes területfejlesztési feladatok ellátására ké-
szült szerződéstervezetekről, ha az a Tisza-tó TFT döntési hatáskörébe tartozó pénz-
eszközök felhasználásával valósul meg,  
- területfejlesztési koncepciók figyelembevételével dönt a hatáskörébe utalt pénzesz-
közök felhasználásáról,  
- dönt a Tisza-tó TFT éves költségvetéséről és elfogadja a költségvetés végrehajtásáról 
szóló beszámolót,  
- dönt a Tisza-tó TFT tagjai közül az elnök, alelnök(ök) megválasztásáról, visszahívá-
sáról, felmentéséről,  
- A Tanács dönt a munkaszervezeti feladatok ellátásának módjáról - a vonatkozó kere-
tek között biztosítja a munkaszervezet működéséhez szükséges anyagi fedezetet, és 
minden évben a munkaszervezet beszámolóját követően - bekéri az annak felhasználá-
sáról szóló jelentést. 

 
D) A Tisza-tó TFT feladatainak ellátásában együttműködik területfejlesztést és terület-

rendezést ellátó területi szervekkel, különösen a területfejlesztési önkormányzati társu-
lásokkal, a regionális és megyei területfejlesztési konzultációs fórumokkal, illetve a 
térségfejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő központi és területi állam-
igazgatási szervekkel és gazdasági kamarákkal. 

 
4. Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi feladatai: 

A Tisza-tó környezetében lévő települések felzárkóztatása és további fejlesztések elősegítése 
céljából hozta létre 2009. május 29-i bejegyzéssel a Tisza-tó Fejlesztési Kft-t a Tisza-tó Tér-
ségi Fejlesztési Tanács, valamint az RFH Zrt. cégcsoport. A Tisza-tó Fejlesztési Kft. üzleti 
szolgáltatási tevékenységet - elsősorban pályázatírást, projektmenedzselést - végzett a térség 
önkormányzatai és vállalkozói részére. A cég 50%-ban a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács, 
illetve a 2012. évben bekövetkezett üzletrész vásárlása után 25-25%-ban a Heves Megyei Ön-
kormányzat illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdonában áll. 2013-
2014. évi feladatai az alábbiak lesznek: Tisza-tó törvény stratégia készítése, térségfejlesztési 
koncepció kidolgozása, külső projektmenedzsment, MNVH pályázatainak megírása, biológia 
szúnyoggyérítés pályázat előkészítése. 
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5. A Heves Megyei Önkormányzat törvényben leírt további kötelező feladata a me-

gyei területfejlesztési konzultációs fórum működtetése: 
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCVIII. törvény rendelkezik a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) módosításáról. A hivatkozott törvény számos 
ponton módosította a Tftv-t, mely többek között az alábbi 14. § (1) – (5) bekezdésekkel egé-
szült ki: 
„(1) A megyei közgyűlés és a - megye területén működő - megyei jogú város(ok) közgyűlése(i) 
megyei területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek. 
(2) A megyei területfejlesztési konzultációs fórumba a megyei jogú város közgyűlése egy kép-
viselőt delegál. A megyei területfejlesztési konzultációs fórumba a megyei közgyűlés a megyei 
jogú várost képviselők számával azonos számú képviselőt delegál. 
(3) A megyei területfejlesztési konzultációs fórum előzetesen állást foglal a megyei közgyűlés 
területfejlesztést érintő ügyeiben. 
(4) A megyei területfejlesztési konzultációs fórum véleményét a megyei közgyűlés ülésén a 
vonatkozó napirend tárgyalásakor ismertetni kell. 
(5) A megyei területfejlesztési konzultációs fórum munkaszervezettel nem rendelkezik. Titkár-
sági feladatait a tagok megegyezése szerinti önkormányzati hivatal látja el.” 
A Heves Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata 
2012. április 13-án került aláírásra. A Heves Megyei Önkormányzat az elfogadott SZMSZ-
ben foglaltaknak megfelelően 2014 évben is ellátja a fórum munkaszervezeti teendőit. 
 

6. A Heves Megyei Önkormányzat hazai decentralizált forrású pályázatainak záró 
ellenőrzése: 

 
A Tftv. 2012. január 1-jén hatályba lépett módosítása értelmében megszűntek a regionális és a 
megyei fejlesztési tanácsok, melyek jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat lett. 
Ezen új területfejlesztési feladatkör keretében a Heves Megyei Önkormányzathoz került a 
megszűnt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (ÉMRFT) és a Heves Megyei 
Területfejlesztési Tanács (HMTT) által a hazai decentralizált források terhére megkötött 
szerződésállomány kezelésével kapcsolatos – döntési, ellenőrzési, monitoring jellegű – fel-
adatok ellátása. 
 
A Heves Megyei Önkormányzat 2012-ben 716 db lejárt fenntartási kötelezettségű hazai de-
centralizált forrású pályázat helyszíni ellenőrzését végezte el. Az erről szóló szakmai beszá-
moló megküldésre került a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére. 2013. évre 33 db hazai 
decentralizált forrású pályázat helyszíni ellenőrzését kell lefolytatni. Ebből a Heves Megyei 
Intézményfenntartó Központ egy projektjét 2013. január hóban a Hivatal munkatársai már 
ellenőrizték. 
 
Az ellenőrzéseket előreláthatólag 2013 májusában fogjuk elindítani melynek során 16 projekt 
ellenőrzésére fog sor kerülni, júniusban 6 db, szeptemberben 7 db, míg decemberben 3 db 
helyszíni záró ellenőrzést terveztünk be. 
 
A hazai decentralizált pályázatok záró ellenérzésénél a fő elv a fenntartási időszak lejártának 
figyelembevétele, mivel csak ezután tudjuk az ellenőrzéseket lefolytatni. 
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2014. évben a hazai decentralizált pályázatok utómunkálatainak elvégzése vár a Heves Me-
gyei Önkormányzatra (a 2013-ban elvégzett ellenőrzések szakmai beszámolójának megküldé-
se a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére). 
 

V. KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉSI IRÁNYELVEK 
 
Kiadások: 
 

a. Felhalmozási kiadások:  
 
Felhalmozási kiadások tervezésére a 2014. évre vonatkozó majdani központi költségvetési 
törvénytervezetben megjelölt források figyelembe vétele mellett kerülhet sor.  
 

b. Működési kiadások: 
 
Az önkormányzat működésének biztosítását a közgyűlés hivatala látja el. A működési kiadá-
sok legjelentősebb részét a személyi jellegű kiadások teszik ki. A közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §- a szerinti illetményalap a mindenkori központi költ-
ségvetési törvényben kerül meghatalmazásra, a tervezésnél ezt szükséges figyelembe venni. A 
költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria keretének meghatározásra a köz-
ponti költségvetési törvény által szabott keretek figyelembe vételével kell, hogy sor kerüljön. 
A személyi juttatások tervezésénél a jubileumi jutalom tervezésére a kötelező jogszabályi 
előírások alapján kell, hogy sor kerüljön. 
 
A 2014. évre vonatkozó költségvetési tervezés során az egyszeri bevételek, illetve egyszeri 
kiadások figyelembe vétele nélkül szükséges megállapítani a dologi kiadások előirányzatát. 
 
Bevételek: 
 

a. Felhalmozási bevételek: 
 
Eredeti előirányzatként felhalmozási bevétel csak külön rendelkezés alapján kerül meghatáro-
zásra. 
 

b. Működési bevételek: 
A költségvetési törvényben biztosított működési támogatáson túl az egyéb működési bevéte-
lek minimális szinten tervezhetőek. Szükséges a tervezés során az egyszeri bevételek figyel-
men kívül hagyásával megtervezni az egyéb működési bevételek előirányzatának összegét.  
 
Létszámkeret: 
 
A létszámkeret meghatározására a költségvetési keretszámok, illetve a konkrét területfejlesz-
tési, vidékfejlesztési feladatokkal összefüggő hatáskör ismeretében lehetséges.  
 
      Felelős: Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
        Dr. Barta Viktor 
        Heves Megye Főjegyzője 
      Határidő: Értelem szerint 
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Szabó Róbert 
 
7. napirend 
Javaslat tagi kölcsön nyújtására a Tisza-tó Fejlesztési Kft. részére 
 
A Tisza-tó Kft. taggyűlése határozatával az előzetes üzleti terv ismeretében felhatalmazta az 
ügyvezetőt, hogy a Tisza-tó Kft. nevében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattól 
és a Heves Megyei Önkormányzattól összesen 4.000.000 Ft kamatmentes tagi kölcsönt ve-
gyen fel a megyei közgyűléseknek a kölcsön nyújtásáról hozott támogató döntése esetén. Az 
előterjesztésben foglaltak szerint javasolta 2.000.000 Ft összegű, kamatmentes tagi kölcsön 
nyújtását a Tisza-tó Kft. részére, legkésőbb 2013. december 15. napjáig akár egyösszegű, akár 
több részletben történő visszafizetés mellett.  
 
A közgyűlésnek a kft. pénzügyi finanszírozásában mutatkozó átmeneti likviditási problémák 
megoldása érdekében hozandó döntése szükségessé teszi a Heves Megyei Önkormányzat 
2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztésben fog-
laltak szerint. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza.  
 
A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
29/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozat 
1. A Heves Megyei Közgyűlés akként dönt, hogy 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió forint ösz-

szegű, kamatmentes tagi kölcsönt nyújt a Heves Megyei Önkormányzat tagi részvételével 
működő Tisza-tó Fejlesztési Kft. részére, legkésőbb 2013. december 15. napjáig akár 
egyösszegű, akár több részletben történő visszafizetés mellett. Tekintettel arra, hogy a 
kölcsönnyújtó Heves Megyei Önkormányzat a kölcsönvevő Tisza-tó Fejlesztési Kft. tag-
ja, ezért a kölcsön visszafizetésének biztosítására külön biztosíték kikötését a közgyűlés 
arra tekintettel nem tartja indokoltnak, hogy a kölcsön folyósítása, a tagi kölcsön nyújtása 
kifejezetten erre figyelemmel történt. 
 

2. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 
képviseletében jelen határozatban foglaltak végrehajtása során eljárjon, a tagi kölcsön-
szerződést és az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot aláírja.   
 

3. A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Heves Me-
gyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 08.) önkormányzati ren-
delete vonatkozásában a következő előirányzat módosítást hagyja jóvá. 

 
Adatok eFt Heves Megyei Önkormányzat 

Megnevezés, címszám Előirányzat csök-
kenés 

Előirányzat 
növekedés 

Módosítás utáni elő-
irányzat 

I.3.1.1.1.3 Idegenfor-
galom, turisztika, 
kommunikáció 

1000  1500 

I.7.4.2.1.3.Tagdíjak 1000  1000 
V.2.1.Tagi kölcsön  2000 2000 
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nyújtása 
VI.1.1.Taralék  2000 4058 
Összes Kiadás 2000 4000  

Egyenleg  2000  
VI.2.1. Tagi kölcsön 

visszafizetés 
 2000 2000 

Összes Bevétel  2000 2000 
Egyenleg  2000  

 

  Felelős:  Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
  Határidő:  Értelem szerint 

 
Szabó Róbert 
 
8. napirend 
Javaslat könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére 
 
A Heves Megyei Közgyűlés határozata értelmében 2011. május 01. napjától 2013. április 30. 
napjáig terjedő időszakra a Heves Megyei Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátá-
sára a VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. részére adott megbízást. Arra tekintettel, hogy 
2013. április 30. napján a könyvvizsgálói feladatokra kötött szerződés hatályát veszti, szüksé-
ges a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozóan új szerződés megkötése. Javasolt a 
könyvvizsgálói szerződés 1 éves határozott időtartamra vonatkozó, változatlan pénzügyi felté-
telek melletti megkötése a VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-vel. Az előterjesztés bizott-
sági támogatottságát tartalmazza.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
30/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés 2013.április 26-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtár-
gyalta és úgy döntött, hogy a megyei önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására 
2013.05. 01 - 2014.04. 30-ig terjedő időszakra a VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-vel 
köt szerződést. A megbízási díj összege 50.000 Ft + ÁFA/hó.  
 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megbízási szerződést a határozatban foglaltaknak 
megfelelően megkösse. 
 
  Felelős:  Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: 2013. május 1. 
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Szabó Róbert 
 
9. napirend  
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési tevé-
kenységéről szóló jelentés elfogadására 
 
Köszöntötte az Universal Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. részéről belső ellenőri 
feladatokat ellátó Győriné Új Mária ügyvezető asszonyt, aki a megbízási szerződés keretében. 
az éves ellenőrzési jelentést - az előterjesztésben foglalt tartalommal - összeállította és meg-
küldte a Heves Megyei Önkormányzat részére. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát 
tartalmazza.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
31/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés 2013.április 26-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtár-
gyalta és a 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést a melléklettel együtt elfogadja. 
 
  Felelős:  Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
  Dr. Barta Viktor 
  Heves Megye Főjegyzője 

      Határidő: Értelem szerint 
 
 

I.sz. melléklet 
 

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 
2012. ÉV 

 
Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése: 
 
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzatok intézményeinek és 
a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 
CLIV. törvény alapján az intézmények fenntartói tevékenysége elkerült a megyei önkormány-
zattól, végrehajtásra került az adósság konszolidáció, a hivatal humánerőforrás állománya 
jelentősen átalakult.  
 
2012. január 1-jétől új önkormányzati törvény szabályozza a feladatellátást, új államháztartási 
törvény lépett hatályba, párhuzamosan a végrehajtási szabályok is megváltoztak. 
  
Mindezek alapján a belső ellenőrzés végzésének módját, az ellenőrzés fókuszát, súlypontját is 
át kellett tekinteni 
 
A 2012-re tervezett szabályszerűségi ellenőrzés tárgya volt a belső szabályzatok áttekintése, a 
változások átvezetésének megbeszélése.  
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Kiválasztásra került a 2012. I-III. negyedéves költségvetési beszámoló, melynek pénzügyi 
elszámolásai a helyszíni vizsgálat tárgyát képezték. 
 
Az ellenőrzés célkitűzése a szabályoknak, valamint a működtetett gyakorlatnak az előírások 
szerinti megfelelőségének vizsgálata volt. 
 
Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés 
Az ellenőrzött időszak: 2012. január 1.-2012. szeptember 30. 
 
Az ellenőrzés időtartama: 2012. november 19 - november 22. 
Az ellenőrzés időigénye: 4 nap 
 
Az ellenőrzés megállapítása összefoglalva:  
 
A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala által összeállított előterjesztés a 
könyvelési rendszer adataira épül, azzal egyező. Az előterjesztéshez igen részletes szöve-
ges értékelés és táblázati rendszer is készült, mely a bevételek-kiadások alakulására, telje-
sülést befolyásoló tényezőkre is kitér.  
 
A leírtak alapján az éves ellenőrzési terv végrehajtásra került, nem volt eltérés a tervtől.  
 
Az ellenőrzési feladat a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak szerint került ellátásra, 
amely a tevékenységet meghatározó központi jogszabályok – az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet – vonatkozó rendelkezései, valamint a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium által közzétett minta alapján felülvizsgálatra került.  
 
Az ellenőrzési jelentés-tervezetek összeállításánál érvényesült az igényességre, a kellő részle-
tességre és szakmai megalapozottságra való törekvés. Az ellenőrzések végrehajtása ütemszerű 
volt. 
  
A vizsgálatok a programban meghatározottak szerint zajlottak, a helyszínelések nyitó megbe-
széléssel indultak, és záró tárgyaláson történő egyeztetéssel fejeződtek be. A megyei önkor-
mányzat hivatalában a belső ellenőrzési feladat polgári jogviszony keretében az UNIVERSAL 
AUDIT Kft. látja el, munkavégzésre jogosult Győriné Új Mária. Az ellenőr a tevékenység 
folytatásához a jogszabályban meghatározott, szakirányú felsőfokú végzettséggel, illetve gya-
korlattal rendelkezett, valamint eleget tett a regisztrációs kötelezettségének. 
  
A feladatellátás tárgyi körülményeiről – a szerződés alapján – a belső ellenőr gondoskodik. A 
belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlensége biztosítva volt, összeférhetetlenségi 
esetre nem került sor, belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozás nem történt, a 
belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező szintén nem merült fel.  
 
 
Tanácsadói tevékenység  
Tanácsadói tevékenységre tervezett kapacitás 2012-ben 5 munkanap volt. A szabályzatok 
teljes körű felülvizsgálata során került igénybevételre ez a tevékenység.  
 
2013.03.12 
        Győriné Új Mária 



44 
 

 
Szabó Róbert 
 
10. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásá-
nak 2013. évi időbeni ütemezésére 
 
Az előterjesztésben hivatkozott kitüntető díj rendeletben és a sportrendeletben foglaltaknak 
megfelelően Heves Megye Közgyűlése az adott év, legkésőbb május utolsó napjáig dönt a 
díjak vonatkozásában az indoklással ellátott javaslatoknak a közgyűlés elnöke részére történő 
megküldési határidejéről, a díj odaítélésének és átadásának időpontjáról. A „Heves Megyéért” 
kitüntető díj, a Telekessy István területfejlesztési díj, a Heves Megye Nagykövete cím, a He-
ves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj, valamint „Az Év Heves Megyei Sportolója” díj 
adományozására vonatkozó időbeni ütemezéssel kapcsolatban az előterjesztésben foglaltak 
szerint tett javaslatot. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
32/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozat 
A közgyűlés támogatja a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adomá-
nyozásának 2013. évi időbeni ütemezésének előterjesztés szerinti tartalommal történő elfoga-
dását és felhatalmazza elnökét arra, hogy a kitüntető díjak adományozásával kapcsolatos va-
lamennyi szükséges intézkedést megtegye. 
 
1. A „Heves Megyéért” kitüntető díj:  

o A javaslatokat 2013. július 31-ig kell a közgyűlés elnökének megküldeni. 
o A díj odaítélésének időpontja:  2013. szeptember 27. 
o A díj átadásának időpontja:   2013. november 29.  

 
2.  Telekessy István területfejlesztési díj: 
 

o A javaslatokat 2013. szeptember 30-ig kell a közgyűlés elnökének megküldeni.  
o A díj odaítélésének időpontja:  2013. november 29.  
o A díj átadásának időpontja:   2013. december 13.  

 
3.  Heves Megye Nagykövete cím: 

 
o A javaslatokat 2013. október 31-ig kell a közgyűlés elnökének megküldeni. 
o A cím odaítélésének időpontja:  2013. december 13. 
o A cím átadásának időpontja:   2014. évi Heves Megye Napja rendezvény  

 keretében         
 
4. Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj (a közgyűlés kitüntető díj rendelet 

módosítására irányuló döntésétől függő hatállyal): 
 

o A javaslatokat 2013. május 31-ig kell a közgyűlés elnökének megküldeni. 
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o A díj odaítélésének időpontja:  2013. június 28. 
o A díj átadásának időpontja:   2013. évi Kéklámpás-nap rendezvény  

           keretében         
 

5. „Az Év Heves Megyei Sportolója” díj: 
 

o A javaslatokat 2013. október 31-ig kell a közgyűlés elnökének megküldeni. 
o A díj odaítélésének időpontja:  2013. december 13. 
o A díj átadásának időpontja:   2014. január  

 
  Felelős:  Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Értelem szerint 

 
Szabó Róbert 
 
11. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására 
 
Az új, 2011. évi közbeszerzési törvény, valamint annak 2013. január 1. napjával módosított 
rendelkezései alapján indokolttá vált a Közbeszerzési Szabályzat pontosítása, valamint az 
egyes, megváltozott törvényi rendelkezések szabályzat szövegén történő megfelelő átvezeté-
se. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
33/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztés mellékletét képező módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Szabályzatot elfogadta. 
       

Felelős:  Szabó Róbert 
          Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő:  Értelem szerint 
 
 

Melléklet 
 
 

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 

 

Heves Megye Közgyűlése a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű 
nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisz-
taságának biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény3 (továb-
biakban: Kbt.) 22.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő szabályzatot 
alkotja: 
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1. 
Általános rendelkezések 

A Közbeszerzési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Kbt. rendelkezéseivel 
összhangban a Szabályzat hatálya alá tartozó ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozóan meg-
határozza: 
- a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi 
rendjét, 
- az ajánlatkérő nevében eljáró feladatait, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek 
feladatait, és a velük szembeni szakmai követelményeket, 
- a közbeszerzési eljárás tervezésének, összegzésének, dokumentálásának, a jogorvoslati eljá-
rásban a képviselet rendjét, 
- a közbeszerzési eljárás egyes cselekményeiért felelős személyeket, illetőleg az eljárás során 
döntésre jogosultak körét, 
- a közbeszerzések kapcsán meghozandó döntéseket, 
- az összeférhetetlenségre, titoktartásra vonatkozó előírásokat. 

 

2. 
A Szabályzat személyi hatálya 

A Szabályzat hatálya a Heves Megyei Önkormányzat közbeszerzéseire terjed ki. 
 

3. 
A Szabályzat tárgyi hatálya3 

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Heves Megyei Önkormányzat minden olyan árubeszer-
zésére, építési beruházására, építési koncessziójára, szolgáltatás megrendelésére, szolgáltatási 
koncessziójára, amelynek értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a tör-
vényben meghatározott értékhatárokat, valamint arra az esetre, ha az ajánlatkérő tervpályázati 
eljárást folytat le.  

 

4. 
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba 

bevont személyek, szervezetek köre 
4.1. Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek a 
Kbt.-ben és a jelen Szabályzatban meghatározott feladataikat szakszerűen és jogszerűen, el-
lentételezés, díjazás nélkül kötelesek ellátni. 
4.2. A jogsértésért felelős személlyel, szervezettel szemben a Kbt.-ben meghatározottak sze-
rint a Közbeszerzési Döntőbizottság bírságot szabhat ki. 
4.3. A Heves Megyei Önkormányzat ajánlatkérő nevében eljáró megyei közgyűlési 
tagokra (ide értve a megyei közgyűlés elnökét) és hivatali köztisztviselőire a Heves 
Megyei Önkormányzat felelősségbiztosítást köthet. 
4.4. 2 Az egyes lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban a döntés előkészítő feladatok ellátá-
sára eseti jelleggel Bírálóbizottság (Bizottság) alakul. A Bizottság legalább 3 tagból áll. A 
Bizottság tagjait és elnökét az adott közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően Heves 
Megye Főjegyzője jelöli ki. A tagokat úgy kell megbízni, hogy az adott közbeszerzéssel kap-
csolatban a Bizottságban biztosított legyen a közbeszerzés tárgya szerinti, a közbeszerzési, a 
jogi és a pénzügyi szakértelem. 
4.5. A Szabályzat hatálya alá tartozó valamennyi közbeszerzési eljárás során az ajánlati felhí-
vás előkészítésére a beérkezett ajánlatok elbírálására, a döntési javaslatok kialakítására a Bi-
zottság jogosult. 
4.6. A Bizottság speciális szakértelmet igénylő közbeszerzés esetén szakértők 
közreműködését veheti igénybe. 
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4.7. A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és dokumentáció előkészítésébe, 
illetőleg a közbeszerzési eljárás további lefolytatásába a Heves Megyei Önkormányzat a 
Közbeszerzési Hatóság által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési 
tanácsadót jogosult bevonni. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó köteles a közbeszerzési 
szakértelmet biztosítani. A független hivatalos közbeszerzési tanácsadó a tevékenysége 
körében okozott kár megtérítéséért a Ptk. szabályai szerint felel. 
4.8. A Heves Megyei Önkormányzat közbeszerzésében megvalósuló intézményi 
beszerzéssel érintett intézmény vezetőjét a Bizottság ülésére tanácskozási joggal 
meg kell hívni. 
4.9. 2 

4.10. A bizottság munkájában tanácskozási joggal vesznek részt: 
- az érintett intézmény vezetője 
- a lebonyolító képviselője. 
4.11. A Heves Megyei Önkormányzat közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű 
közbeszerzési eljárásait lezáró döntését – a 4.12. és 4.13. pontban meghatározott kivétellel – a 
Heves Megyei Közgyűlés hozza meg. 1 

4.12. A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokat 
lezáró döntést a Heves Megyei Közgyűlés helyett a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi 
Ügyek Bizottsága hozza meg, amennyiben az adott közbeszerzési eljárásban irányadó 
határidők miatt a Megyei Közgyűlés összehívására a határidő rövidsége miatt nincs 
mód. Ebben az esetben a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága a döntésé-
ről a soron következő közgyűlésen beszámolni köteles. 
4.13. A Heves Megyei Önkormányzat közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű 
bankszámlaszerződésre, folyószámla- és munkabér hitelkeret biztosítására kiírt közbeszerzési 
eljárásának lezáró döntését, valamint valamennyi közösségi értékhatárt el nem érő közbeszer-
zési eljárását lezáró döntését a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke hozza meg.1 
4.14.3 A Heves Megyei Önkormányzat nevében közbeszerzések esetén ajánlatkérőként a 
Közgyűlés elnöke jár el. 
4.15. �3 

 
5. 

A közbeszerzési eljárásban résztvevők feladatai 
5.1. Az ajánlatkérő nevében eljáró, döntéshozó (a közgyűlés elnöke) feladatai: 
- dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, 
- jóváhagyja az ajánlattételi, ajánlati, illetve részvételi felhívást, továbbá az ajánlati, rész-
vételi dokumentációt, 
- a döntési határozat aláírásával dönt a közbeszerzési eljárás lezárásáról, 
- a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetleges módosításának jóváha-
gyása, 
- jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet, annak módosításait, 
- dönt a Közbeszerzési Döntőbizottság illetve a Bíróság előtti jogorvoslati eljárásban 
az ajánlatkérő nevében eljáró személyekről, 
- dönt az előzetes vitarendezésben 
- dönt – a megrendelés feladásával – a központi közbeszerzés keretében történő 
beszerzésekről, 
- kijelöli a 4.6.- 4.7. pontok szerinti szakértőt, közbeszerzési tanácsadót 
- 2 

5.2. A Bizottság elnökének feladatai: 
- írásban összehívja a Bizottság ülését, 
- vezeti a Bizottság ülését, biztosítva a Bizottság jogszerű működését, 
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- a bírálati lapok alapján megállapítja a Bizottság javaslatát, az eljárást lezáró döntésre vonat-
kozóan és a Bizottság nevében ismerteti a javaslatot a közbeszerzési eljárás lezárására a dön-
tést hozó személynek, testületnek, 
- javaslatot tesz a központi közbeszerzéshez való csatlakozásra, 
- javaslatot tesz az ajánlati, részvételi dokumentációra, 
- javaslatot tesz a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetve a bíróság előtti jogorvoslati eljárás-
ban az ajánlatkérő nevében eljáró személyekre. 
5.3. A Bizottság szavazati joggal rendelkező tagjainak feladatai: 
- javaslat kidolgozása az ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívásra, különös tekintettel az eljá-
rás fajtájára, alkalmatlansági, érvénytelenségi és bírálati szempontokra, 
- az ajánlatok elbírálásának előkészítése, 
- döntési javaslat kidolgozása a közbeszerzés eredménye megállapítására, a 
közbeszerzést lezáró döntés meghozatalára a döntéshozó részére, 
- dönt tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszéd esetén a tárgyalás lefolytatásának módjáról, 
- lefolytatja a tárgyalásos eljárást, a versenypárbeszédet az ajánlattevő(k)vel, 
A tárgyalás és versenypárbeszéd vezetésére a közbeszerzési eljárásban résztvevő 
szakértő, tanácsadó is megbízható. 
- javaslatot fogalmaz meg az Európai Bizottság jogsértésről szóló értesítésében 
megjelöltek orvoslására, 
- javaslatot ad az előzetes vitarendezésre, 
- a Bizottság tagjai feladataikat személyesen kötelesek teljesíteni. Ennek során 
kötelesek összeférhetetlenségi, titoktartási nyilatkozatot tenni, az ajánlatokat bírálati 
lap kitöltésével értékelni. 
5.3.1. 2 3A Bizottság tagjai részt vehetnek az ajánlatok bontásán. 
5.3.2. A Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele az ülésén jelen van. A 
Bizottság döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szavazattöbbségével hozza. A 
Bizottság tagja jogosult kisebbségi véleményének - az indoklásával együtt - jegyzőkönyvbe 
foglalását kérni. Minden tagnak egy szavazata van. 
Szavazategyenlőség esetén az előterjesztést elutasítottnak kell tekinteni. A Bizottság üléseiről 
és döntéseiről jegyzőkönyv készül. 
5.3.3. A Bizottság ülésén konzultációs joggal részt vehet a Közgyűlés elnöke, alelnöke, to-
vábbá a HMÖ Hivatal Jogi és Szervezési Osztályának vezetője. 
5.3.4. A Bizottság tagjai és az ülésen konzultációs joggal résztvevők titoktartásra vonatkozó 
nyilatkozatot kötelesek tenni az eljárásban való részvétel megkezdése előtt. Az eljárásban 
résztvevő személyek a birtokukba került üzleti titkokat kötelesek 
megőrizni. 
5.4. Amennyiben közbeszerzési tanácsadó nem vesz részt az eljárásban, vagy a tanács-
adóval kötött szerződés arról nem rendelkezik, a Bizottság köztisztviselő tagjainak külön 
feladatai: 
- összeállítja az egyes közbeszerzési eljárások ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívás terve-
zetét, 
- összeállítja a közbeszerzési dokumentációt, 
- részt vesz az ajánlat bontásán, összeállítja a bontásról készült jegyzőkönyvet, 
- vizsgálja a beérkezett ajánlatok érvényességét, az ajánlattevők alkalmasságát, a 
bírálati szempontok alapján értékeli az ajánlatokat, melyet ismertet a Bizottsággal, 
- helyszíni bejárás, konzultáció előkészítése, lefolytatása 
- kiegészítő tájékoztatás elkészítése, 
- javaslatot tesz hiánypótlásra, 
- tárgyalásos eljárásnál és versenypárbeszéd esetén forgatókönyv javaslatot készít a 
tárgyalás menetére, az eljárás főbb elveire, szabályaira, 
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-3 gondoskodik az eljárás lezárásának összegzéséről, az eljárást lezáró döntés elkészítéséről, 
-3 elkészíti az írásbeli összegzést az elbírált ajánlatokról, 
- aláírásra előkészíti a közbeszerzési eljáráson alapuló szerződést, szükség esetén a 
szerződés módosítást, 
- elkészíti a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó hirdetményeket, 
- javaslatot dolgoz ki a jogorvoslati eljárásban képviselendő álláspontra, 
- javaslatot készít az Európai Bizottság értesítésében megjelöltek orvoslására, 
- gondoskodik a közbeszerzési eljárás egyéb dokumentációinak elkészítéséről 
(jelenléti ív, válasz tervezet az eljárás során feltett kérdésekre, ajánlati, illetve részvételi felhí-
vás szükségszerű korrekciója, stb). 
- közzéteendő hirdetmények elkészítése, megküldése 
-3 a Kbt. 31. §-ában foglalt valamennyi kötelező információ, hirdetmény honlapon történő 
közzététele. 
5.5. A közbeszerzési tanácsadó feladata az adott közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolí-
tása, ezen belül: 
- az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció szakszerű és jogszerű elkészítése, 
- hiánypótlási felhívás teljesítése, 
- ajánlattevők által feltett kérdések megválaszolásában való részvétel, 
- részvétel az ajánlat bontási eljárásban, 
- szükséges jegyzőkönyvek elkészítése, 
- az ajánlatok, döntési javaslat átvizsgálása jogi és szakmai megfelelőség szempontjából, 
- a Bíráló bizottság tagjaként az ajánlatok bírálatában való részvétel, 
- tárgyalásos eljárás jogi és szakmai előkészítése, levezetése, 
- szerződéskötéssel, szerződésmódosítással kapcsolatos kérdésekben jogi és szakmai tanács-
adás 
- az eljárás során jogi tanácsadás, 
- a Heves Megyei Önkormányzat honlapján feltüntetésre kerülő anyagok elkészítése. 

 
6. 

A közbeszerzési eljárások összehangolása, szervezése, lebonyolítása és 
dokumentálása 

6.1. A közbeszerzési eljárások összehangolását, lebonyolítását, dokumentálását, a HMÖ Hiva-
tal Jogi és Szervezési Osztálya végzi. 
Az Osztály feladatai: 
- biztosítja a közbeszerzési eljárási cselekmények (ajánlatok bontása, Bizottság ülése) feltéte-
lét, 
- javaslatot tesz a Bizottság üléseinek napirendjére, 
- javaslatot tesz az éves közbeszerzési tervre, annak módosítására a Kbt. 33. § szerint, 
- gondoskodik a közbeszerzési eljárások teljes körű dokumentálásáról, irattározásáról, 
- gondoskodik a beérkező ajánlatok, ajánlati biztosítékok előírásszerű kezeléséről, az átvételi 
elismervények kiadásáról, 
-3 ellátja az ajánlatok bontásával, a kiértesítésekkel, hirdetmény-feladásokkal, szerződésköté-
sekkel összefüggő feladatokat, 
- 3elkészíti az előző évi közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegzést, gondoskodik a 
közzétételre történő megküldéséről a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásá-
nak, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartal-
mi elemeiről valamint az éves statisztikai összegezéséről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM ren-
delet 36. §-a szerint, 
- kapcsolatot tart a központi közbeszerzés titkárságával, 
- gondoskodik a bizottság írásbeli anyagainak elkészítéséről, üléseinek jegyzőkönyvezéséről 
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- gondoskodik a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hirdetmények, tájékoztatók, éves közbe-
szerzési terv közzétételéről, 
- gondoskodik a közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlattevők számára megküldendő iratok 
postázásáról, 
- összehangolja az Önkormányzati Hivatalon belül a társirodákat érintő közbeszerzésekben az 
irodák munkáját, 
- szakmai támogatást, tanácsadást nyújt az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények-
nek közbeszerzéseik lebonyolításához, 
- ellátja a Bíráló Bizottság működésével kapcsolatos titkársági feladatokat. 
6.2. 3 

6.3.3 

 
7. 

A közbeszerzési eljárásban meghozandó döntések 
A közbeszerzési eljárásban meghozandó döntések különösen a következők: 
- döntés a közbeszerzési eljárás megindításáról, az eljárási formáról, érvénytelenségi, alkal-
matlansági és elbírálási szabályokról, 
- az ajánlattételi, ajánlati felhívás, részvételi felhívás, az ajánlati dokumentáció, a részvételi 
dokumentáció jóváhagyása, közzétételének engedélyezése, 
- az ajánlatok elbírálása, a közbeszerzés eredményének megállapítása, a közbeszerzést lezáró 
döntés meghozatala, 
- tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszéd esetén a tárgyalás módjának meghatározása, le-
folytatása, 
- a közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés jóváhagyása, 
- a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetleges módosításának jóváhagyása, 
-3 éves közbeszerzési terv és módosításainak jóváhagyása (évente március 31. napjáig), 
- éves statisztikai összegzés jóváhagyása (évente május 31. napjáig), 
- döntés a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetőleg bíróság előtti jogorvoslati eljárásban képvi-
selendő álláspontról, 
- döntés az Európai Bizottság jogsértésről szóló értesítésében megjelöltek orvoslásáról 
- döntés a központi közbeszerzéshez való csatlakozásról. 
 

8. 
A közbeszerzési eljárással összefüggő jogorvoslati feladatok 

A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokban a Heves Megyei Önkormányzat 
jogi képviseletét a Hivatal Jogi Osztálya látja el. 
 

9. 
A közbeszerzések ellenőrzése3 

A Szabályzat hatálya alá tartozó valamennyi közbeszerzés ellenőrzését a Heves Megyei Köz-
gyűlés Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága, továbbá a Hivatal által a mindenkori belső el-
lenőrzési feladatok ellátásával megbízott végzi. Az ellenőrzés a Kbt. rendelkezéseinek be-
tartására, illetve jelen szabályzatban foglaltak érvényesülésére terjed ki. 
 

10. 
A közbeszerzési eljárás dokumentálása 

Az ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását írásban köteles dokumentálni. A közbe-
szerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével 
kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a szerző-
dés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogor-
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voslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig 
kell megőrizni. 

 
11. 

Záró rendelkezések 
Jelen Szabályzatot Heves Megye Közgyűlése a 33/2013. (IV. 26. ) számú határozatával fo-
gadta el és a Megyei Közgyűlés 119/2009. (VIII.28.), 15/2010. (II.19.) és 149/2010. (X.29.) 
számú határozataiban foglalt módosításokkal együtt hatályos. 
 
Ez a Szabályzat kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Eger, 2013. április 26. 
 
 
 
         Szabó Róbert sk. 
        Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
 
�Módosította: a 119/2009. (VIII. 28.) közgyűlési határozat  Hatályos: 2009. augusztus 28. 
1 Módosította: a 15/2010. (II. 19.) közgyűlési határozat   Hatályos: 2010. február 19. 
2 Módosította: a 149/2010. (X. 29.) közgyűlési határozat   Hatályos: 2010. október 29. 
3 Módosította: a 33/2013. (IV. 26.) önk. rend.   Hatályos: 2013. 04. 26 
 
Szabó Róbert 
 
12. napirend 
Javaslat a szomszédos megyék területfejlesztési koncepcióinak véleményezésére 
 
A szomszédos megyék a területfejlesztési feladataik elvégzése, így a folyamatban lévő kon-
cepcióalkotás során is rendszeres szakmai egyeztetéseket folytattak a Heves Megyei Önkor-
mányzattal. Ezeken egyeztetésre és összehangolásra kerültek a megyék átfogó és stratégiai 
céljai, különös tekintettel a területi és komplex célokra. Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-
Nagykun-Szolnok megyék már megküldték véleményezésre területfejlesztési koncepcióik 
egyeztetési dokumentációját. A közeljövőben várhatóan megérkeznek Pest és Nógrád megyék 
egyeztetési dokumentációi is. Mivel a jövőben előfordulhat, hogy a közgyűlés soron követke-
ző ülésének időpontja nem teszi lehetővé a jogszabály szabta 45 napos határidőben történő 
véleményezést, ezért javasolta, hogy ilyen esetben a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek 
Bizottsága alkosson véleményt a közgyűlés nevében, amely ülésre természetesen valamennyi 
képviselő is meghívást kap az eddigi gyakorlatnak megfelelően. 
 
Az előterjesztés három határozati javaslat elfogadására irányul: a Borsod-Abaúj-Zemplén és 
Jász-Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési koncepciójának véleményezésére, valamint a 
Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságának felhatalmazására a határidőben törté-
nő véleményezések elvégzése céljából. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmaz-
za.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak az előterjesztésben foglalt 1. számú 
határozati javaslatról, azaz Borsod-Abaúj-Zemplén megye területfejlesztési koncepciójának 
véleményezéséről. 
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Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
34/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése, a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a te-
rületrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyezte-
tésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Kormány-
rendelet előírásai alapján megtárgyalta és véleményezte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Közgyűlés Elnöke által, II-553-1/2013 számon megküldött, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 
Területfejlesztési Koncepcióját. 
 
Heves Megye Közgyűlése, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója 
kidolgozásával és elfogadásával kapcsolatban kifogást nem emel. 
 
A megyei területfejlesztési programozás során, a koncepciókészítés idején megtapasztalt fo-
lyamatos egyeztetésre és szoros együttműködésre építve fontos kiemelni, hogy az azonos 
adottságokkal és kihívásokkal rendelkező megyén átnyúló térségek problémáira az érintett 
megyék együttműködve és összefogva keressenek megoldásokat. A területi célok megvalósí-
tása nem képzelhető el a szomszédos megyékre való kitekintés nélkül. Ennek keretében külö-
nösen fontos területek: 

 Észak-Heves területi céljai tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén megye kapcsolódó te-
rületei, Borsodnádasd és Ózd térsége. 

 Közép-Heves területi céljai tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén megye kapcsolódó 
területei, a közlekedési tengely (M3 autópálya, 80.sz. vasúti fővonal) mentén Mező-
kövesd térsége. 

 Az általunk „ország keresztmetszetnek” elnevezett Hortobágy, Tisza-tó, Mezőkövesd, 
Eger, Szilvásvárad turisztikai tengely együttkezelése, ahol éppen az adottságok külön-
bözőségének komplexitása biztosíthat közös területfejlesztési lehetőséget. 

 
Felelős:  Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: 2013. április 30. 
 

Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak az előterjesztésben foglalt 2. számú határozati javaslatról, azaz Jász-
Nagykun-Szolnok megye területfejlesztési koncepciójának véleményezéséről. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
35/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése, a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a te-
rületrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyezte-
tésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Kormány-
rendelet előírásai alapján megtárgyalta és véleményezte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közgyűlés Elnöke által, 50-10/2013 számon megküldött, Jász-Nagykun-Szolnok Megye Te-
rületfejlesztési Koncepcióját. 
 
Heves Megye Közgyűlése, a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területfejlesztési Koncepciója 
kidolgozásával és elfogadásával kapcsolatban kifogást nem emel. 
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A megyei területfejlesztési programozás során, a koncepciókészítés idején megtapasztalt fo-
lyamatos egyeztetésre és szoros együttműködésre építve fontos kiemelni, hogy az azonos 
adottságokkal és kihívásokkal rendelkező megyén átnyúló térségek problémáira az érintett 
megyék együttműködve és összefogva keressenek megoldásokat. A területi célok megvalósí-
tása nem képzelhető el a szomszédos megyékre való kitekintés nélkül. Ennek keretében külö-
nösen fontos területek: 

 Közép-Heves területi céljai tekintetében Jász-Nagykun-Szolnok megye kapcsolódó te-
rülete az Észak-Jászság (Jászfényszaru, Jászárokszállás, Jászberény térsége). 
 

 Dél-Heves területi céljai tekintetében Jász-Nagykun-Szolnok megye kapcsolódó terü-
letei a Dél-Jászság (Jászapáti, Jászkisér térsége), a Tisza mentén pedig a Tisza-tó tér-
sége. 

 Az általunk „ország keresztmetszetnek” elnevezett Hortobágy, Tisza-tó, Mezőkövesd, 
Eger, Szilvásvárad turisztikai tengely együttkezelése, ahol éppen az adottságok külön-
bözőségének komplexitása biztosíthat közös területfejlesztési lehetőséget. 

 
Felelős:  Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Határidő: 2013. április 30. 

 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak az előterjesztésben foglalt 3. számú határozati javaslatról, azaz a Megyei 
Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságának felhatalmazásáról a határidőben történő vé-
leményezések elvégzése céljából. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
36/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozat 
Amennyiben a közgyűlés soron következő ülésének időpontja nem teszi lehetővé a szomszé-
dos megyék területfejlesztési koncepcióinak határidőben történő véleményezést, a Megyei 
Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága dönt és alkot véleményt a közgyűlés nevében, 
amelyről tájékoztatást készít a közgyűlés soron következő rendes ülésére. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

       Határidő: Értelem szerint 
 
Szabó Róbert 
 
13. napirend 
Javaslat a Pétervására Többcélú Kistérségi Társulás támogatási szerződésmódosítás 
kérelme tárgyában 
 
Jelen előterjesztésben foglaltak szerint a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának két 
támogatási szerződése kapcsán merült fel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére 
vagyonkezelésbe történő átadás. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
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Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő hatá-
rozatot hozta: 
 
37/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának 100003207L és 
100000709L számú támogatási szerződése vonatkozásában hozzájárul ahhoz, hogy a jelenleg 
a Pétervására Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Pétervására 1106 hrsz-ú, 3250 Péter-
vására, Kossuth út 1. szám alatti ingatlant a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ va-
gyonkezelésébe adja – tekintettel arra, hogy az átadásra jogszabályból következően kerül sor.  

 
A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét a további szükséges intézkedések és alá-
írások megtételére. A közgyűlés felkéri továbbá elnökét, hogy a döntésről a Magyar Állam-
kincstár Heves Megyei Igazgatóságát és a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesz-
tési Ügynökség Nonprofit Kft.-t értesítse. 
 
      Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2013. május 15. 
 
Szabó Róbert 
 
14. napirend 
Beszámoló a megyei területfejlesztési koncepció tervezésének előrehaladásáról 
 
2012. november 30-i ülésén Heves Megye Közgyűlése arról hozott döntést, hogy a készülő új 
„Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció (2014-2020)” helyzetértékelő munkarésze meg-
felel a további tervezés alapjául. Ezt követően a tervezés következő szakaszának, a javaslatte-
vő fázisnak a munkálatai még 2012. év decemberében megkezdődtek. Az előterjesztés részle-
tesen tartalmazza a megyei területfejlesztési koncepció tervezésének előrehaladásáról szóló 
beszámolót. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
38/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció előrehaladásáról 
szóló beszámolóban foglaltakat elfogadja. 
 
      Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Értelem szerint 
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Szabó Róbert 
 
19. napirend 
Sürgősségi indítvány együttműködési tárgyalások megkezdésére Hargita Megye Taná-
csával 
 
Heves megye Kovászna megyével több mint tíz éve ápol kapcsolatot. A testvérmegyei part-
nerség bővítése Hargita megyével lehetőséget nyújtana a megyei önkormányzat számára  egy 
teljes körű együttműködés megteremtésére Székelyfölddel. Az elmúlt év során „Székelyföld 
gyöngyszemei” és „Székelyföldi Eger Napok” címmel Hargita és Heves megyében is alkalom 
nyílt a nemzeteket összekötő értékek kulturális ünnepeinek megszervezésére. A rendezvények 
alkalmával a két megye képviselőinek részéről már felmerült a hosszabbtávú együttműködés 
lehetősége és szándéka. A Szent György Napok rendezvénysorozat keretében Borboly Csabá-
val, Hargita megye tanácsának elnökével 2013. április 29-én személyes találkozó kezdemé-
nyezésére került sor a tervezett partnerség részleteinek egyeztetése céljából. Kérte a képvise-
lőket, hogy támogassák Hargita Megye Tanácsának képviselőivel az együttműködési tárgya-
lások megkezdését. 
 
A közgyűlésnek a sürgősségi indítványról minősített többséggel kell döntenie. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
39/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Hargita Megye Tanácsával való együttműködés 
kezdeményezésére irányuló indítványt és támogatja annak tárgyában az együttműködési tár-
gyalások megkezdését, egyben felhatalmazza elnökét ezen tárgyalások lefolytatására és 
együttműködési megállapodás előkészítésére.   
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
      Határidő: Értelem szerint 
 
Szabó Róbert 
 
20. napirend 
Sürgősségi indítvány - Heves megye támogatja a rezsicsökkentést 
 
A rezsicsökkentés a magyar családok ügye, egy olyan kérdés, amely a társadalom egészét 
érinti. A rezsicsökkentésre irányuló kormányzati intézkedés a magyar családok érdekét szol-
gálja, s nem az energiaszolgáltatóknak kedvez. A kormány megvédi a rezsicsökkentést, meg-
védi a magyar emberek érdekeit, Heves megye pedig kiáll e törekvés mellett és rendelkezésé-
re álló eszközeivel megvalósítható támogatásáról biztosítja. Ennek kinyilvánítása céljából 
kérte a Heves Megyei Közgyűlés minden képviselőjét, hogy támogatásával fejezze ki egyetér-
tését, ezzel a szándék egységességét. 
 
 
 



56 
 

Dr. Nagy Imre 
Számára az előterjesztéssel a populizmus e szintje nem emelhető megyei szintre. A kormány 
és a parlament erről meghozta döntését, a megyei önkormányzat nem tud erről dönteni. Min-
denki örül annak, ha a terhek csökkennek, frakciója is egyetért vele. Kérte az elnök urat, rész-
letezze, amire az imént utalt, azaz a megyének milyen eszközei vannak, amivel ezt segíti.  
 
Bolyki András 
Megköszönte elnök úrnak, hogy rájöttek arra, hogy tovább az emberek zsebét nem lehet ter-
helni, igaz, hogy ezt fölsőbb utasításra tették, mert a januári közgyűlésen a Jobbik kardosko-
dása ellenére a kéményseprői díjak emelését mégis elfogadták.   
 
Szabó Róbert 
Dr. Nagy Imre úrnak válaszolva elmondta, hogy elvi kiállást tartalmaz az előterjesztés. A me-
gyei önkormányzatnak ebben direktben viszonylag kevés eszköz áll rendelkezésére, de sze-
mélyes véleménye is az, hogy fontos ügy a rezsicsökkentés. Végre nem adóemelés és bank-
mentés van, hanem a kormány igyekszik az embereken is segíteni. Azért tartotta fontosnak, 
hogy a közgyűlés erről elvi támogató határozatot hozzon, mert szerinte országos jelentőségű 
intézkedésről van szó, ami minden megyei lakost érint, ezáltal a megyei önkormányzatnak is 
véleményt kell erről nyilvánítania valamilyen formában.  
 
Fekete László 
Megkérdezte, hogy miért került az előterjesztés sürgősséggel a közgyűlés elé, egyáltalán miért 
tárgyal róla a közgyűlés? A kormánynak van egy döntése erről, a megyei önkormányzatot 
nem kellene aláírásgyűjtésre és politikára használni, a képviselőknek nem ez a feladatuk. A 
rezsicsökkentéssel egyetértett, de tisztázni kellene, hogy a megyei önkormányzatnak az a 
feladata, hogy asszisztáljon a kormány politikájához az állam pénzén?  
 
Szabó Róbert 
Azért terjesztette a közgyűlés elé a javaslatot sürgősséggel, mert az aláírásgyűjtéssel 
kapcsolatban szeretné a támogatói szándékot kifejezni. Heves megyében több, mint 43 000 
ember írta már alá az ívet. Ők egyetértettek a rezsicsökkentéssel és azzal, hogy a kormány, 
akár az Európai Unióval, akár az energiaszolgáltatókkal szemben is véghez vigye a 
csökkentést.  
 
Dr. Nagy Imre 
Konkrét kérdést tett fel az elnök úrnak, a válaszból megtudta, hogy kevés az, amit az 
önkormányzat tenni tud. Ennek a kevésnek a konkrét tartalmára továbbra is kíváncsi. Szerinte 
ezt a kérdést nem kellene a politika szintjére emelni. Szerencse, hogy ma már nincs megyei 
intézménye az önkormányzatnak és nincs árhatósági megállapító feladata. A 
rezsicsökkentésnek nincs olyan hatósági ára, amelyet ne egy önkormányzatnak kellene 
jóváhagyni, pl. ha az egri önkormányzatnak kell megállapítania a szemétszállítás díját, akkor 
állapítsa meg alacsonyabbra. Belegondolni is rossz abba, hogy mi lesz abból, ha 
alacsonyabban állapítják meg, mint ami a valóságos költség. Ezért az „ilyen jellegű semminek 
nincs jelentősége”. Az aláírásgyűjtésnek van, az politikai akció. Hangsúlyozta, hogy a 
rezsicsökkentést ott kellene kezelni, ahol az eszközrendszere van, a kormánynál, az 
önkormányzatoknál.  
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak. 
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Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
40/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés jelen határozatával egyetért Magyarország Kormányának azon 
szándékával, amely a rezsicsökkentést tűzte ki célul, és ebbéli törekvéseit minden rendelkezé-
sére álló eszközével támogatja. 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
       Határidő: Azonnal 
 
Szabó Róbert 
 
21. napirend 
Sürgősségi indítvány a recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszerveze-
tei által elkövetett rémtetteknek a felnövekvő generációk számára történő hiteles bemu-
tatásáról 
 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a megyei közgyűlés Jobbik Magyarországért Mozgalom 
Frakció részéről Dudás Róbert képviselő úr a sürgősségi indítványt az SZMSZ-ben meghatá-
rozottak szerint nyújtotta be.  
 
Dudás Róbert 
Ismertette a sürgősségi indítványban foglaltakat: „A Heves Megyei Közgyűlés felismerve, 
hogy nemzetünk történelmének megismerése elengedhetetlenül szükséges minden fiatal ma-
gyar tanuló számára, figyelemmel arra, hogy a kommunista diktatúrák által elkövetett bűntet-
tek nem kellően ismertek a most felnövő generáció előtt, abból a célból, hogy a fiatalok szel-
lemi kibontakozásuk hajnalán szembesüljenek a kommunista diktatúrák által elkövetett ször-
nyűségekkel és ezzel hozzájárulva, hogy ezek a szörnyű bűntettek soha többé ne ismétlődhes-
senek meg, foglalja határozatba, hogy a recski munkatábort a felnövekvő generációk számára 
megismertető országgyűlési határozati javaslatot támogatja, amely a Nemzeti alaptanterv ré-
szévé teszi, hogy minden köznevelési intézetben tanulmányait folytató 5-8. osztályos tanuló 
legalább egy alkalommal, kötelező iskolai foglalkozás keretében látogassa meg a történelmi 
emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletének 28. pontjában ne-
vesített recski Nemzeti Emlékparkot. A látogatást szervező köznevelési intézet a látogatás 
megszervezésére tekintettel részleges költségtérítésre legyen jogosult.” Tájékoztatott, hogy az 
utolsó mondatok az országgyűlési határozati javaslatból származnak, a képviselőknek nem 
erről konkrétan, hanem sokkal inkább ennek a támogatásáról kell határozatot hozniuk. A Job-
bik frakció fontosnak tartotta, hogy megkeresse a recski és a Recskkel szomszédos települé-
sek vezetőit, polgármestereit, akik egy közös szándéknyilatkozatot írtak alá. Hangsúlyozta, 
hogy olyan kezdeményezésről van szó, amely minden párthovatartozáson túlmutat. Nagyon 
fontos, hogy az 50-es évek terrorjainak szimbólumává vált recski helyszín méltó módon, lehe-
tőség szerint XXI. századi infrastruktúrával felszerelve álljon a látogatók rendelkezésére. A 
Recski Szövetség országos elnökével, Krasznai Bélával sor került egy egyeztetésre, aki támo-
gatja a Jobbik kezdeményezését és ígéretet tett, hogy a szövetség minden  hozzájuk hasonló 
réteget tömörítő szervezettel felveszi a kapcsolatot, valamint az Országgyűlés kormánypárti 
frakciójának vezetőjéhez írásban juttatja el a kezdeményezést támogató szándékát. Összefog-
lalva megismételte, hogy a határozati javaslat szerint a Heves Megyei Közgyűlés határozatban 
erősíti meg ezen országgyűlési kezdeményezést, igyekszik teret engedni a megvalósulásnak.  
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Dr. Nagy Imre 
Az előző előterjesztéssel összehasonlítva ennek megvan a létjogosultsága annyiban, hogy 
legalább az országgyűlési határozat előtt tárgyal róla a közgyűlés. Van szerepe annak, ha egy 
országgyűlési határozathozatal folyamatában a megyei önkormányzat kinyilvánítja a 
támogatói nyilatkozatát. A lépésnek van gazdasági szempontja is, hiszen ha a diákok 
osztálykiránduláson ellátogatnak Recskre, annak turisztikai jelentősége is van. Az 
előterjesztéssel ilyen tekintetben egyetértett. Kérdés viszont, hogy miért sürgősségi 
előterjesztésként tárgyal erről a közgyűlés. Felhívta a főjegyző úr figyelmét arra, hogy ha az 
előterjesztés  sürgősségi indítványként szerepel, annak megvan az oka. Megkérdezte, hogy 
többek között Kazincbarcika, Hortobágy, Márianosztra, Inota területén van-e emlékpark, van-
e hasonló kezdeményezés. Utalt a szövegben szereplő „kommunista diktatúrára”, miközben a 
határozati javaslatban már többes számban, „kommunista diktatúrák”-ként szerepel. Miért van 
az egyes és többes szám váltakozó használata? 
 
Dudás Róbert 
Egyetértett Dr. Nagy Imrével abban, hogy a sürgősségi indítványok számát le kellene 
szűkíteni ilyen ritka közgyűlési találkozások alkalmával. Elmondta, hogy az országgyűlési 
határozati javaslat alakította úgy, hogy nem volt lehetősége időben beadni az indítványát. Az 
anyagot április 18-án vagy 19-én továbbította a képviselők, illetve elnök úr és főjegyző úr 
részére. A gazdasági megfontolásokat illetően elmondta, hogy egy Heves megyei 
képviselőnek valóban át kell gondolni, hogy amellett, hogy fontos történelmi örökség 
helyreállítására kerül sor, egyben komoly fejlesztési lehetőséget is kínál, hiszen két-
háromszázezres nagyságrendű tanulói létszám az, aki négyévente meglátogatja az 
emlékparkot. Az előterjesztés történelmi témájú, ezért az emlékpark helyreállításánál a 
gazdasági szempontok figyelembevétele kegyeletsértő lehetett volna. Elmondta, hogy az 
előterjesztés elkészítésénél Recskre koncentrált, valószínűleg létezik más említett helyen is 
emlékpark, ennek nem járt utána. A tábornak maga a léte, a híre és az ott történtek az ’50-es 
évek szimbólumává emelte a recski tábort. A „diktatúrák” szó többes számba van téve, a 
recski tábor viszont csakis az ’53-ig tartó időszakra, a Rákosi diktatúrára vonatkozik. 
Összességében, mint kommunista diktatúrák a Rákosi és Kádár nevével 
„fémjelzett”diktatúrák is ide érthetők.  
 
Dr. Nagy Imre 
Észrevételét azzal kezdte, hogy mindenféle diktatúrát elítél, legyen az bármilyen címkéjű, azt 
pellengérre kell állítani. Egyetértett azzal, hogy ha Heves megyének lehet ebben szerepe, 
akkor tegye meg a lépést. Zavaró számára, ha a politika némi hamisítással kerül a dolgokba. 
Véleménye szerint képviselőtársa is kerül a szövegben önmagával ellentmondásba, ezért 
akkor tudná támogatni teljes mértékben az előterjesztést, ha a szöveg legalább minimális 
szinten igyekezne történelmileg, tárgyszerűségében meghatározó lenni. Kifejtette, hogy a 
magyarság XX. századi történelmét legsúlyosabban meghatározó kommunista diktatúrájaként 
eljut az előterjesztés Recskhez. Végiggondolva a XX. század történéseit, azt gondolta, hogy a 
Jobbiknak a történelmet legsúlyosabban meghatározó eseménye Trianon volt. De lehetne 
említeni a Tanácsköztársaságot, a fehérterror idejét, a fasizmust, a holokausztot, a 
világháborúkat. Volt olyan történés, ami súlyosabban határozta meg a XX. századot, mint a 
recski tábor, ezért a szövegből a „legsúlyosabban” szót kihagyná és inkább „a XX. századot 
meghatározó módon érintő”-t használná. A határozati javaslatban két dologról beszélt. 
Egyrészt a 2. mondatba nem „kommunista diktatúrák”-at tenné, főként nem többes számban, 
hanem a „recski munkatáborban elkövetett bűntettek”-kre módosítaná. A 3. mondatban a 
„diktatúrát” hagyná benne, mert szerinte a diktatúrák ellen kell föllépni. Összefoglalva 
elmondta, hogy ezen stilisztikai változtatások után támogatná az előterjesztést.  
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Fekete László 
Kérte a főjegyző urat, válaszoljon arra, hogy a sürgősségi indítványok mitől sürgősségiek? 
Ami nem volt az, akkor azt úgy kell kezelni. Kérte, a megyei önkormányzat térjen vissza abba 
a kerékvágásba, ami az ő feladata. Érthető számára, hogy nincs feladata az önkormányzatnak 
és ezért kell ilyen politikai dolgokról tárgyalnia. Az előterjesztést pedagógusként tudja 
támogatni, viszont a „részleges költségtérítés”-sel nem ért egyet. Annak az a vége, hogy 
majdnem mindent a gyerekek és az intézmény fizet. Ha kötelező számukra a látogatás, akkor 
a teljes felmerülő költséget meg kell téríteni. Kérte az elnök urat, fogadja be ezt a módosítást. 
Ha már a diktatúrákról van szó, nem érti, a Jobbiknak miért nem fontos pl. a fasizmus a XX. 
század eseményeiből. Arról is lehetne írni egy előterjesztést, de sok más fontos történelmi 
példa is volt.  
 
Dr. Barta Viktor  
Elmondta, hogy az ülésen szereplő négy sürgősségi indítvány azért sürgősségi, mert az 
előterjesztést az arra jogosult sürgősségi indítványként nyújtotta be. A sürgősségi indítvány az 
SZMSZ szerint a benyújtótól és a közgyűléstől függ. A képviselők az aktuális ülésen 
dönthetnek arról, hogy az adott sürgősségi indítványt napirendre veszik vagy sem. Dudás 
képviselő úr a bizottsági ülésen jelezte, hogy két sürgősségi indítványa lesz a Jobbik 
frakciónak, de a kész előterjesztés csak a közgyűlési anyag kiküldése utáni időpontban került 
a hivatalhoz.  
 
Dudás Róbert  
Tájékoztatott, hogy a határozati javaslat vége az országgyűlési határozati javaslatból lett 
beemelve. Itt szerepel az 5-8. osztály és a részleges költségtérítés is. Ezek a részek 
képlékenyek. Nem az a lényeg, hogy csak 5-8. osztályig látogatható, hanem ez az a réteg a 
fiatalok részéről, aki már érdeklődve tud az emlékparki látogatáson részt venni. Ezek nem 
sarkalatos pontok, lehet változtatni, ki lehet tolni a középiskola irányába is akár. Állami 
szervezésű látogatásról van szó, ezért elképzelhető, hogy a részleges költségtérítés át fog 
alakulni teljes költségtérítésre. Dr. Nagy Imre említette, hogy részletesebb tapasztalattal 
felvértezve érkezhetett volna más táborokkal kapcsolatban. Valóban részleges információk 
birtokában van, nem gondolta, hogy azokról olyan mélyreható ismereteket kellett volna 
szereznie, sokkal inkább szeretne a Heves megyei ilyen jellegű internálótáborra koncentrálni. 
Igaz, hogy a XX. században rengeteg törés volt a magyarság történetében, de Recsk után 
következett ’56, ahol ugyanezzel a diktatúrával lehet találkozni. Igaz, hogy lehetett volna a 
„legsúlyosabb” szó helyett másként is fogalmazni, mégis helytállónak tartotta, mert a XX. 
század leghosszabb ideig tartó diktatúrájáról van szó. Magyarországon van Holokauszt 
Emlékmúzeum, van Terror Háza, de kimondottan a Rákosi diktatúrára utaló emlékhely nincs, 
illetve van, ez pedig Recsk, de a jelenlegi állapotában nem méltó a látogatásra.  
 
Szűcsné Major Ildikó 
Érthetetlen számára, hogy miért lett szétszabdalva a dolog. Szerinte nem kell magyarázni azt, 
hogy a XX. század majdnem felét a kommunista diktatúra fedte le. Kihal az a generáció, aki 
át tudja adni azokat a szörnyű élményeket, ami esetleg érték, ezért ehhez kiváló lehetőség az, 
hogy a recski munkatábort meglátogathatják a tanulók. A helyszín lehetőséget ad arra, hogy 
teljes egészében egy rendkívüli történelem óra keretében végigvezessék az eseményeket. Saját 
tapasztalatból tudja, hogy a személyes élmények megalapozzák és elsajátíthatóbbá teszik a 
tankönyv száraz anyagát. Kiemelte, hogy a kommunizmus a magyarság legszélesebb 
társadalmi rétegeit egyaránt érinti, szerinte ezekre az áldozatokra kevésbé helyeződik 
hangsúly.  
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Dr. Nagy Imre 
Továbbra is fenntartotta, hogy önmagában a diktatúra elleni, ezen belül Recsk szerepét 
felértékelő, bemutató, erősítő előterjesztésnek frakciója pártolója. Azt viszont nem támogatta, 
hogy mindez valamilyen ne történelmi, ne egyfajta korrekt, tárgyszerű bemutatást érintő, 
hanem politikai előterjesztés támogatása legyen. Ha a központi előterjesztésben a kommunista 
diktatúrákról van szó, akkor ebben az esetben nem Recskről van szó, hanem egy egészen más, 
ideologikus sugallatról. Három pontban tett javaslatot a változtatásra, a „kommunista 
diktatúra” kifejezést is meghagyta, csak azt említette, amivel nem értett egyet, hiszen a XX. 
századon kívül nehéz kommunista diktatúrát keresni Magyarországon. Ezen kívül szerinte a 
XX. században Magyarország legsúlyosabban meghatározó történelmi eseménye nem ehhez 
kötődik. Hangsúlyozta, hogy az országban sosem volt kommunizmus, diktatúrák viszont 
valóban voltak. Egy konszenzusos szöveg úgy szokott alakulni, hogy abból kiveszik azokat a 
mondatokat, amivel nem értenek egyet, és amivel egyetértenek, azt beemelik. Ha nem 
szükséges a teljes egyetértés, akkor az így történik, mint a jelen esetben.  
 
Szabó Róbert 
Hivatkozott az SZMSZ 26. § g) pontjára, mely szerint a napirend tárgyalását az elnök 
lezárhatja 30 percnél hosszabb időtartamú vita esetén. Úgy tapasztalta, hogy a vita helyben 
topogássá alakult, ezért a sürgősségi indítvány tárgyalását lezárta. Elmondta, hogy a Fidesz 
frakciónak nem volt problémája a szövegezéssel, pusztán egy elvi nyilatkozatról van szó. 
 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett a következő határozatot hozta: 
 
41/2013. (IV. 26.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés 

- felismerve, hogy nemzetünk történelmének megismerése elengedhetetlenül szük-
séges minden fiatal magyar tanuló számára 

- figyelemmel arra, hogy a kommunista diktatúrák által elkövetett bűntettek nem 
kellően ismertek a most felnövő generáció előtt 

- abból a célból, hogy a fiatalok szellemi kibontakozásuk hajnalán szembesüljenek a 
kommunista diktatúrák által elkövetett szörnyűségekkel 

- és ezzel hozzájárulva, hogy ezek a szörnyű bűntettek soha többé ne ismétlődhesse-
nek meg, 

jelen határozatával a recski munkatábort a felnövekvő generációk számára megismertető or-
szággyűlési határozati javaslatot támogatja, amely a Nemzeti alaptanterv részévé teszi, hogy 
minden köznevelési intézetben tanulmányait folytató 5-8. osztályos tanuló legalább egy alka-
lommal, kötelező iskolai foglalkozás keretében látogassa meg a történelmi emlékhelyekről 
szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletének 28. pontjában nevesített recski 
Nemzeti Emlékparkot. A látogatást szervező köznevelési intézet a látogatás megszervezésére 
tekintettel részleges költségtérítésre legyen jogosult. 
 

                                      Felelős:      Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

                                                                       Határidő:    Értelem szerint 
 
Szabó Róbert 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy várhatóan május 24-én soron kívüli közgyűlés összehívásá-
ra kerül sor arra tekintettel, hogy az Államreform operatív program keretében kiírt felhívás 
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alapján a megyei önkormányzat által a területfejlesztés tervezési feladatainak ellátásához kap-
csolódó pályázat benyújtásának határideje 2013. május 31 
 
V. Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §) 
 
VI. Kérdések (SZMSZ 40. §) 
 
VII. Bejelentések (SZMSZ 41. §) 
 
Szűcsné Major Ildikó 
Megkérdezte, hogy frakciója másik sürgősségi indítványát, ami a nemzeti jelképek 
használatára vonatkozott, miért nem fogadta be az elnök úr. Állampolgári jogról van szó, 
érthetetlen számára az elutasítás.  
 
Szabó Róbert 
Azért nem került napirendre, mert az ülés elején a közgyűlés nem szavazta meg a napirendre 
vételt. Saját nevében elmondta, hogy nem tartotta relevánsnak, hogy a megyei közgyűlés erről 
tárgyaljon. Egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei esetről volt szó, Heves megyében nem történt 
ilyen, véleménye szerint nem is fog. A képviselőtestületnek erről indokolatlan bármilyen fajta 
döntést hoznia, ugyanis ilyen fajta döntési jogköre nincs.  
 
Több kérdés, észrevétel nem volt. A közgyűlést bezárta. 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

 
Szabó Róbert                Dr. Barta Viktor 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke        Heves Megye Főjegyzője
  



 

 

 

 

 

A HEVES MEGYEI KÖZGYŰLÉS  

2013. ÁPRILIS 26-I  

ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV  

MELLÉKLETEI 

 



 

3. napirend 

 

Heves Megyei Önkormányzat  

4/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 

a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

 4/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

1. sz. melléklet 
 



Heves Megyei Önkormányzat

Ezer Ft

Megnevezés
Eredeti 

előirányzat
Módosított ei. Módosítás

Módosított 

előirányzat
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított ei. Módosítás

Módosított 

előirányzat

Önkormányzat működési kiadásai  6 000  9 500  4 702  14 202

Önkormányzati Hivatal működési kiadásai  217 316  866 244  7 351  873 595

           Egyéb sajátos bevételek  3 516  23 116  4 592  27 708 Működési célra átadott pénzeszközök  215 800  222 597  7 850  230 447

Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen:  3 516  23 116  4 592  27 708

          Letéti számlás kifizetéshez támogatás  601 405  10 841  612 246 Támogatásértékű p.e. átadás  7 372  7 372

          Központosított előirányzatok  16 284   168  16 452

Megyei önkormányzati tartalék  11 842  11 842 Tartalékok  5 000  3 087  11 232  14 319

          Normatív kötött felhasználású támogatás Pénzmaradvány tartalék  634 722

          Megyei Önkormányzatok működési támogatása  226 800  226 800  226 800

Központi költségvetési támogatás összesen:  226 800  226 800  22 851  249 651 Központosított előirányzatok  17 147  17 147

Működési célra átvett pénzeszközök  213 800  219 597  7 351  226 948 Letéti számláról kiegyenlített tételek  601 405  10 841  612 246

Támogatásértékű működési bevétel  5 429  5 429 Területfejlesztési feladatok  9 240  9 240

Elôzô évi pénzmaradvány  634 722  634 721  634 721

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 078 838 1 727 352  34 794 1 762 146 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 078 838 1 727 352  51 216 1 778 568

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek  23 814 -  499  23 315 Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai

Fejlesztési célú támogatások  11 500  11 500 Önkormányzat felhalmozási kiadásai  11 614  11 614

Területfejlesztéssel összefüggő felhalmozási kiadások  15 200 - 5 421  9 779

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök  3 000  3 000 Felhalmozási célra átadott pénzeszkőzők

Kölcsönök visszatérülése Kölcsönök nyújtása

Hitel Hiteltörlesztés és kamat

Elôzô évi pénzmaradvány Pénzmaradvány tartalék

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:  26 814  11 001  37 815 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:  26 814 - 5 421  21 393

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 078 838 1 754 166  45 795 1 799 961 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 078 838 1 754 166  45 795 1 799 961

1. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOKBEVÉTELEK

MŰKÖDÉS

FELHALMOZÁS

A 2012.évi költségvetési pénzforgalmi mérlege



Heves Megyei Önkormányzat

Ezer Ft

Megnevezés
Eredeti 

előirányzat
Módosított ei. Módosítás

Módosított 

előirányzat
Megnevezés

Eredeti 

előirányzat
Módosított ei. Módosítás

Módosított 

előirányzat

        - személyi jellegű kiadások 138 712 151 242  8 151  159 393

          - munkaadókat terhelő járulékok 45 135 46 936 - 7 682  39 254

        Egyéb sajátos bevételek 3 516 23 116 4 592  27 708       - dologi jellegű kiadások 33 469 664 566  7 182  671 748

  Kitüntető díjak 500 -  300   200

Önkormányzat sajátos működési bevétele 3 516 23 116 4 592  27 708 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 217 316 863 244  7 351  870 595

  Önkormányzat működési kiadásai 6 000 9 500  4 702  14 202

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 23 814 -499  23 315 Hivatal felhalmozási kiadásai  3 000  3 000
  Önkormányzati felújítási kiadásai   0
  Önkormányzat felhalmozási kiadásai 11 614  11 614

          Letéti számlás kifizetésekhez támogatás 601 405 10 841  612 246 Területfejlesztéssel összefüggő felhalmozási k. 15 200 - 5 421  9 779

          Központosított előirányzatok 16 284 168  16 452 Központosított előirányzatok 17 147  17 147

          Kieg.tám.a helyi önkorm. bérkiadásaihoz   

          Megyei önkormányzati tartalék 11 842  11 842 Letéti számláról kiegyenlített tételek 601 405  10 841  612 246

          Fejlesztési célú támogatások 11 500  11 500

          Megyei Önkormányzatok működési támogatása 226 800 226 800  226 800 Területfejlesztési feladatok  9 240  9 240

Központi költségvetési támogatás 226 800 844 489 34 351  878 840

  

            Támogatásértékű p.e. átadás 7 372  7 372

          Működési célra átvett pénzeszközök 213 800 219 597 7 351  226 948           Működési célra átadott pénzeszközök 215 800 222 597  7 850  230 447

          Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 3 000  3 000           Felhalmozási célra átadott pénzeszközök   0

Átvett pénzeszközök 213 800 222 597 7 351  229 948 Átadott pénzeszközök 215 800 229 969  7 850  237 819

  

Támogatásértékű működési bevétel 5 429  5 429 Kölcsönök nyújtása

  Hiteltörlesztések

Elôzô évi pénzmaradvány 634 722 634 721  634 721 Pénzmaradvány tartalék 634 722 0   0   0

  Tartalékok 5 000 3 087  11 232  14 319

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek   Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 078 838 1 754 166  45 795 1 799 961 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 078 838 1 754 166  45 795 1 799 961

BEVÉTELEK KIADÁSOK

Az Önkormányzati költségvetés 2012.évi pénzforgalmi mérlege

2. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez



Heves Megyei Önkormányzat

Ezer forintban

Cím Alcím név
Előirányzat 

csoportnév
Kiemelt előirányzat neve

1 1 Saját bevételek

1 3 1 Tárgyi eszközök értékesítése 2 852 2 852

2 Pénzügyi befektetések bevételei 5 012 5 012

3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 000 3 000

4 Egyéb felhalmozási jellegű bevétel 15 950 -499 15 451

5 Működési bevételek 143 4 592 4 735

6 Működési célú támogatásértékű bevételek 2 837 2 837

7 Egyéb sajátos bevétel 4 520 4 520

0 34 314 4 093 38 407

0

0 34 314 4 093 38 407

0

0 34 314 4 093 38 407

1

5 Megyei Önkormányzatok működési támogatása 226 800 226 800 226 800

2 Egyéb központosított támogatás 16 284 168 16 452

4 Fejlesztési célú támogatás 11 500 11 500

5 Megyei önkormányzati tartalék 11 842 11 842

226 800 243 084 23 510 266 594

0

226 800 243 084 23 510 266 594

0

226 800 243 084 23 510 266 594

1

1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 634 722 1 747 1 747

0

634 722 1 747 0 1 747

0

634 722 1 747 0 1 747

0

634 722 1 747 0 1 747

1

1 Letéti számláról történő kifizetéshez központosított támogatás 601 405 10 841 612 246

0

0 601 405 10 841 612 246

0

0 601 405 10 841 612 246

0

0 601 405 10 841 612 246

861 522 880 550 38 444 918 994

3. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló

4/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Módosított 

ei.

Összesen:

Cím összesen:

I. FEJEZET ÖSSZESEN

I.FEJEZET: Heves Megyei Önkormányzat

VIII.FEJEZET: Letéti számla kifizetése

Összesen:

Cím összesen:

VII. FEJEZET ÖSSZESEN

VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány

Összesen:

Cím összesen:

VII. FEJEZET ÖSSZESEN

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Elôirány- 

zati

csoport-

szám

Kiemelt

elôirányza

ti

szám

BEVÉTELEK

Eredeti 

előirányzat

Cím összesen:

II. FEJEZET ÖSSZESEN

II.FEJEZET: Központi Költségvetési Támogatás

Összesen:

Módosítás Módosított Ei.

BEVÉTELEK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Cím-

szám

Alcím-

szám

Jogcím-

szám



Cím Alcím név
Előirányzat 

csoportnév
Kiemelt előirányzat neve

1 1 Saját bevételek

1 Működési bevételek

2 Önkormányzat sajátos működési bevétele

Egyéb sajátos bevételek 3 516 15 616 15 616

3 516 15 616 0 15 616

0

3 516 15 616 0 15 616

3 516 15 616 0 15 616

2 1 1 Támogatásértékű bevételek

1 Működési bevételek

1 Hivatal Támogatásértékű bevétele

Támogatásértékű működési bevétel 5 429 5 429

0 5 429 0 5 429

0 5 429 0 5 429

0 5 429 0 5 429

1 Átvett pénzeszközök

1

1 Működési célra átvett pénzeszköz 213 800 219 597 7 351 226 948

0

0

0

213 800 219 597 7 351 226 948

0

213 800 219 597 7 351 226 948

0

213 800 219 597 7 351 226 948

1

1 Előző évi pénzmaradvány átvétel 632 974 632 974

0

0 632 974 0 632 974

0

0 632 974 0 632 974

0

0 632 974 0 632 974

217 316 873 616 7 351 880 967

Módosított ei.

Cím összesen:

VII. FEJEZET ÖSSZESEN

Cím összesen:

III. FEJEZET ÖSSZESEN

I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal

Eredeti 

előirányzat

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Cím összesen:

I. FEJEZET ÖSSZESEN

VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány

Összesen:

Összesen:

III.FEJEZET: Támogatásértékű bevételek

Cím összesen:

IV. FEJEZET ÖSSZESEN

Elôirány- 

zati

csoport-

szám

Jogcím-

szám

Alcím-

szám

Cím-

szám

Összesen:

Kiemelt

elôirányza

ti

szám

BEVÉTELEK

IV.FEJEZET: Átvett Pénzeszközök

Összesen:

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Módosítás Módosított Ei.



Heves Megyei Önkormányzat 4. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Cím Alcím név
Előirányzat 

csoportnév
Kiemelt előirányzat neve

3 Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció
1 2 Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció

1 Működési kiadások

3 Dologi kiadások 3500 4200 4702 8902

0

3500 4200 4702 8902

0

3500 4200 4702 8902

7 Szakértői díjak, véleményeztetés
3 2

1

3 Szakértői díjak 1500 1500 1500

0

1500 1500 1500

0

1500 1500 1500

8 Tagdíjak
4 2

1

3 Tagdíjak 1000 3800 3800

0

1000 3800 0 3800

0

1000 3800 0 3800

5 Felújítási, felhalmozási kiadások
1 1

2

1 Gépkocsi vásárlás 9000 9000

Egyéb felhalmozási célú ei. 1864 1864

Vagyoni értékű jog vásárlása 750 750

0 11614 0 11614

0

0 11614 0 11614

2 Megyei Közgyűlés kiadásai
1 1

1

4 Letéti számlára történő befizetés 1747 1747

5 13400 13400

6 Pénzügyi gondnok díja 2000 2000

0 17147 17147

0

0 17147 17147

Megyei Közgyűlés Területfejlesztéssel összefüggő kiadásai
1 1

1

1 Területfejlesztési koncepció elkészítése 10200 -421 9779

2 5000 4240 9240

0

0 15200 3819 19019

0

0 15200 3819 19019

6000 53461 8521 61982

Módosítás

Egyéb területfejlesztési feladatok

Alcím összesen:

Cím összesen:

Cím összesen:

Alcím összesen:

Cím összesen:

Alcím összesen:

Alcím összesen:

Cím összesen:

I.FEJEZET ÖSSZESEN

Cím összesen:

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás 

befizetése letéti számlára

Cím összesen:

Alcím összesen:

KIADÁSOK

Eredeti 

előirányzat

KIADÁSOK

Alcím összesen:

Módosított 

ei
Módosított Ei.

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Cím-

szám

I.FEJEZET :Heves Megyei Önkormányzat

Kiemelt

elôirányzati

szám

Alcím-

szám

Jogcím-

szám

Elôirány- 

zati

csoport-

szám

Cím Alcím- Elôirányzati Kiemelt elôirányzatnévCím Alcím- Elôirányzati Kiemelt elôirányzatnév



2 Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnak adott támogatás
2 1

1

6 Pénzeszközátadás 213800 219597 7351 226947

7 Pénzeszközátadás (díj) 500 500

0

213800 219597 7851 227447

0

213800 219597 7851 227447

0

0

1 Szervezeteknek adott támogatás 0

2 2 0

1 0

6 Szervezeteknek adott támogatás 2000 3000 3000

0

2000 3000 0 3000

0

2000 3000 0 3000

215800 222597 7851 230448

Általános tartalék
1

1 Általános tartalék 5000 3087 -610 2477

Megyei önkormányzati tartalék 11842 11842

5000 3087 11232 14319

0

5000 3087 11232 14319

5000 3087 11232 14319

1

1 Befizetési kötelezettséggel terhelt 634722 0 0

0

634722 0 0

0

634722 0 0

0

634722 0 0

1 Letéti számláról kiegyenlített tételek

1 Vak Bottyán J. Sz. kiegyenlített tételei 0

Dologi kiadások 13842 9996 23838

2 HMÖ kiegyenlített tételei 0

Dologi kiadások 584408 845 585253

Működési célú p.e. átadás 3155 3155

0

0 601405 10841 612246

0

0 601405 10841 612246

0

0 601405 10841 612246

861522 880550 38444 918994

Cím összesen:

VI.FEJEZET ÖSSZESEN:

Alcím összesen:

VIII.FEJEZET: Letéti számláról kiegyenlített tételek

Alcím összesen:

Cím összesen:

VIII.FEJEZET ÖSSZESEN:

VII.FEJEZET ÖSSZESEN:

VII.FEJEZET: Pénzmaradvány tartalékok

Cím összesen:

Kiadások összesen

IV.FEJEZET ÖSSZESEN:

VI.FEJEZET: Tartalékok

Cím összesen:

IV.FEJEZET: Átadott pénzeszközök

Alcím összesen:

Alcím összesen:

Cím összesen:

Alcím összesen:



Cím Alcím név
Előirányzat 

csoportnév
Kiemelt előirányzat neve

1 Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége
1 1 Önkormányzati Hivatal

1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadások 103885 113303 -6713 106590

2 Munkaadókat terhelő járulék 36693 36693 -9547 27146

3 Dologi jellegű kiadások 33113 657280 7182 664462

4 Átadott p.e. kitüntető díjak 500 -300 200

5 felhlmozási kiadás 3000 3000

173691 810776 -9378 801398

173691 810776 -9378 801398

2 Megyei Közgyűlés
1 1 Közgyűlés igazgatási kiadásai

1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadások 28967 32079 7682 39761

2 Munkaadókat terhelő járulék 6860 8661 1865 10526

3 Dologi jellegű kiadások 356 356 356

36183 41096 9547 50643

36183 41096 9547 50643

4 Európai Információs Pont
1 2

1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadások 5860 5860 5860

2 Munkaadókat terhelő járulék 1582 1582 1582

3 Dologi jellegű kiadások 6930 6930

7442 14372 0 14372

7442 14372 0 14372

5 Területfejlesztési kiadások
1 2

1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadások 7182 7182

0 0 7182 7182

0 0 7182 7182

217316 866244 7351 866413

1 Támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek 
1

1

5 Támogatásértékű p.e. átadás Mik-nek 7372 7372

0 7372 7372

0 7372 7372

0

0 7372 7372

217316 873616 7351 880967

Cím összesen:

II.FEJEZET:Támogatásértékű kiadások

Módosítás

Alcím összesen:

I.FEJEZET ÖSSZESEN:

Cím összesen:

II.FEJEZET ÖSSZESEN:

Kiadások összesen

Alcím összesen:

Alcím összesen:

Cím összesen:

Kiemelt

elôirányzati

szám

KIADÁSOK

Alcím összesen:

Cím összesen:

Eredeti 

előirányzat

Cím-

szám

Alcím-

szám

Jogcím-

szám

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Módosítitt 

ei.
Módosított Ei.

Elôirány- 

zati

csoport-

szám

Alcím összesen:

Cím összesen:

I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal

Cím Alcím- Elôirányzati Kiemelt elôirányzatnévCím Alcím- Elôirányzati Kiemelt elôirányzatnév



Heves Megyei Önkormányzat 7. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Ezer forintban

Megnevezés
2012. évi  

előirányzat

2013. évi 

irányszám

2014. évi 

irányszám
Megnevezés

2012.évi  

előirányzat

2013.évi 

irányszám

2014.évi 

irányszám

           Egyéb sajátos bevételek  27 708  2 000  2 000 Önkormányzat kiadásai  14 202  8 000  8 000

Önkormányzat sajátos működési bevétele össz.:  27 708  2 000  2 000 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai  873 595  226 500  226 500

Fejlesztési célú támogatás  11 500

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek  23 315 Önkormányzati felújítási kiadásai   

            Letéti számlás kifizetéshez támogatás  612 246 Önkormányzati felhalmozási kiadásai  11 614

            Központosított előirányzatok  16 452 Területfejlesztéssel összef. Felhalmozási kiadás  9 779

           Megyei önkormányzati tartalék  11 842 Központosított ei.  17 147

            Normatív kötött felhesználású támogatás   

            Fejlesztési célú támogatások   Letéti számláról kiegyenlített tételek  612 246

          Megyei Önkormányzatok működési támogatása  226 800  240 000  240 000

Központi költségvetési támogatás összesen:  867 340  240 000  240 000 Területfejelsztési feladatok  9 240

           Működési célra átvett pénzeszközök  226 948 Működési célra átadott pénzeszközök  230 447  2 500  2 500

           Felhalmozási célra átvett pénzeszközök  3 000 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök   

Átvett pénzeszközök összesen:  229 948     Átadott pénzeszközök összesen:  230 447  2 500  2 500

Támogatásértékű működési bevétel  5 429 Támogatásértékű p.e. átadás  7 372

Tartalékok  14 319  5 000  5 000

Elôzô évi pénzmaradvány  634 721  2 500  2 500 Pénzmaradvány tartalék    2 500  2 500

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 799 961  244 500  244 500 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 799 961  244 500  244 500

B E V É T E L E K K I A D Á S O KB E V É T E L E K K I A D Á S O K



Heves Megyei Önkormányzat

Ezer Ft

Január Február Március Április Május Június I. félév

összesen

I. Bevételek  30 551  19 958  15 876  18 371  646 731  17 237  748 724

1. Illetékek   0

2. Személyi jövedelemadó   0

3. Egyéb sajátos önkormányzati 

bevételek

  0

4. Felhalmozási és tőkejellegű 

bevételek

 10 864  10 864

5. Központi költségvetési támogatás  28 804  19 958  15 876  18 371  18 371  17 237  118 617

6. Átvett pénzeszközök   0

          műk. célra   0

          felhalm. célra   0

7. Pénzmaradvány  1 747  1 747

8. Egyéb központosított támogatás  16 091  16 091

9. Letéti számla lehívás  601 405  601 405

II. Kiadások  30 304  19 958  15 876  18 087  630 069  17 237  748 678

1. Megyei Önkorm. műk. kiadásai   500   500   500   0   300   0  1 800

2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad.  10 864  10 864

3. Átadásra tervezett pénzeszközök  29 804  19 458  15 376  15 000  17 500  17 237  114 375

4. Hiteltörlesztések   0

5. Tartalékok  3 087  3 087

6.Letéti számláról kiegyenlített 

tételek

 601 405  601 405

7.Letéti számlára befizetés  17 147  17 147

    Hiány (Bevétel - Kiadás)   247   0   0   284  16 662   0   46

8. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

szóló 4/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

A Megyei Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés
h ó n a p o k



Július Augusztus Szeptember Október November December 2012. év

összesen

I. Bevételek  17 237  19 957  16 070  18 371  43 181  55 454  918 994

1. Illetékek   0

2. Személyi jövedelemadó   0

3. Egyéb sajátos önkormányzati 

bevételek

 7 500  4 093  11 593

4. Felhalmozási és tőkejellegű 

bevételek

 15 950  26 814

5. Központi költségvetési támogatás  17 237  19 957  16 070  18 371  19 731  16 817  226 800

6. Átvett pénzeszközök

        műk. célra   0

        felhalm. célra   0

7. Pénzmaradvány  1 747

8. Egyéb központosított támogatás  23 703  39 794

9. Letéti számla lehívás  10 841  612 246

II.Kiadások  26 237  19 464  17 077  19 517  31 883  45 297  918 994

1. Megyei Önkorm.működ.kiad.   0   300  1 500  1 346  2 300  13 275  20 521

2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad.  9 000  1 864  5 086  26 814

3. Átadásra tervezett pénzeszközök  17 237  17 300  15 577  18 171  24 497  20 290  227 447

4. Hiteltörlesztések   0

6. Tartalékok  11 732  14 819

6.Letéti számláról kiegyenlített 

tételek

 10 841  612 246

7.Letéti számlára befizetés  17 147

    Hiány ( Bevétel - Kiadás) - 9 000   493 - 1 007 - 1 146  11 298  10 157   0

Megnevezés
h ó n a p o k



Január Február Március Április Május Június I. félév

összesen

I. Bevételek  662 071  19 751  15 669  20 897  17 793  17 530  753 711

1. Illetékek   0

2. Személyi jövedelemadó   0

3. Egyéb sajátos önkormányzati 

bevételek

  293   293   293   293   293   293  1 758

4. Felhalmozási és tőkejellegű 

bevételek

  0

5. Központi költségvetési támogatás   0

6. Átvett pénzeszközök  28 804  19 458  15 376  20 604  17 500  17 237  118 979

          műk. célra   0

          felhalm. célra   0

7. Pénzmaradvány  632 974  632 974

    Bevételek összesen   0

    Likvid.hitel felvétel   0

II. Kiadások  29 097  636 818  21 221  20 845  30 717  20 007  758 705

1. Megyei Önkorm Hiv.. műk. 

kiadásai

 29 097  636 818  21 221  20 845  23 345  20 007  751 333

2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad.   0

3. Átadásra tervezett pénzeszközök  7 372  7 372

4. Hiteltörlesztések   0

5. Tartalékok   0

    Kiadások összesen   0

    Likvid.hitel visszafizetés   0

    Hiány (Bevétel - Kiadás)  632 974 - 617 067 - 5 552   52 - 12 924 - 2 477 - 4 994

Megnevezés
h ó n a p o k

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve



Július Augusztus Szeptember Október November December 2012. év

összesen

I. Bevételek  29 630  17 921  20 864  18 464  17 293  23 084  880 967

1. Illetékek   0

2. Személyi jövedelemadó   0

3. Egyéb sajátos önkormányzati 

bevételek

 12 393   293   293   293   293  5 722  21 045

4. Felhalmozási és tőkejellegű 

bevételek

  0

5. Központi költségvetési támogatás   0

6. Átvett pénzeszközök  17 237  17 628  20 571  18 171  17 000  17 362  226 948

        műk. célra   0

        felhalm. célra   0

7. Pénzmaradvány  632 974

    Bevételek összesen   0

    Likvid.hitel felvétel   0

II.Kiadások  17 530  17 293  15 870  21 706  24 355  25 508  880 967

1. Megyei Önkorm.Hiv.működ.kiad.  17 530  17 293  15 870  21 706  21 355  25 508  870 595

2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad.  3 000  3 000

3. Átadásra tervezett pénzeszközök  7 372

4. Hiteltörlesztések   0

6. Tartalékok   0

    Kiadások összesen   0

    Likvid.hitel visszafizetés   0

    Hiány ( Bevétel - Kiadás)  12 100   628  4 994 - 3 242 - 7 062 - 2 424   0

Megnevezés
h ó n a p o k



 
 

4. napirend 
 
 
 

Heves Megye Önkormányzatának 

 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 

a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról 

 

 

 

2. sz. melléklet 

 



Heves Megyei Önkormányzat

Adatok eFt

Megnevezés
Eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat
Teljesítés Megnevezés

Eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányat

Eredeti 

előirányzat

           Egyéb sajátos bevételek  3 516  27 708  42 721 Önkormányzat működési kiadásai  6 000  14 202  12 463

Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen:  3 516  27 708  42 721 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai  217 316  873 595  853 892

          Letéti számlás kifizetésekhez támogatás  612 246  612 246

          Központosított előirányzatok  16 452  16 452 Működési célra átadott pénzeszközök  215 800  230 447  223 173

          Megyei Önkormányzatok működési támogatása  226 800  226 800  226 800

          Megyei önkormányzati tartalék  11 842  11 842 Támogatásértékű p.e. átadás  7 372  7 532

Központi költségvetési támogatás összesen:  226 800  867 340  867 340 Tartalékok  5 000  14 319   

Pénzmaradvány tartalék  634 722

Működési célra átvett pénzeszközök  213 800  226 948  221 410

Központosított előirányzatok  17 147  20 499

Támogatásértékű működési bevétel 5429 5429

Letéti számláról kiegyenlített tételek  612 246  612 246

Elôzô évi pénzmaradvány  634 722  634 721  634 721

Területfejlesztési feladatok  9 240  9 240

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 078 838 1 762 146 1 771 621 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 078 838 1 778 568 1 739 045

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek    23 315  23 814 Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai

Fejlesztési célú támogatások    11 500  11 500 Önkormányzat felhalmozási kiadásai  11 614  10 670

Területfejlesztéssel összefüggő felhalmozási kiadások  9 779  4 318

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök    3 000  3 000 Felhalmozási célra átadott pénzeszkőzők

Kölcsönök visszatérülése   Kölcsönök nyújtása

Hitel   Hiteltörlesztés és kamat

Elôzô évi pénzmaradvány Pénzmaradvány tartalék

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:    37 815  38 314 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:   0  21 393  14 988

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek - 44 652 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások - 12 533

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 078 838 1 799 961 1 765 283 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 078 838 1 799 961 1 741 500

  

A 2012.évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK KIADÁSOK

MŰKÖDÉS

FELHALMOZÁS

1. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló

5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez



Heves Megyei Önkormányzat

Ezer forintban

Megnevezés

2012. évi 

eredeti 

előirányzat

2012. évi  

módosított 

előirányzat

2012. évi  

teljesítés

Teljesítés

%-a
Megnevezés

2012. évi 

eredeti 

előirányzat

2012. évi  

módosított 

előirányzat

2012. évi  

teljesítés

Teljesítés

%-a

      - személyi jellegű kiadások 138 712 159 393 158 141 99,21%

Egyéb sajátos bevételek 3 516 27 708  42 721 154,18%     - munkaadókat terhelő járulékok 45 135 39 254 36 586 93,20%

      - dologi jellegű kiadások 33 469 671 748 656 054 97,66%

Önkormányzat sajátos működési bevétele 3 516 27 708 42 721 154,18%       - kitüntető díjak 200 200 100,00%

Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 217 316 870 595 850 981 97,75%

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  23 315  23 814 102,14% Önkormányzat működési kiadásai 6 000  14 202  12 463 87,76%

Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai  3 000  2 911 97,03%

Letéti számlás kifizetéshez támogatás 612 246 612 246 100,00% Önkormányzat felújítási kiadások

Központosított előirányzatok  16 452  16 452 100,00% Önkormányzat felhalmozási kiadásai  11 614  10 670 91,87%

Megyei önkormányzati tartalék  11 842  11 842 100,00% Területfejlesztéssel összefüggő felhalmozási kiadások  9 779  4 318 44,16%

Fejlesztési célú támogatások  11 500  11 500 100,00% Központosított előirányzatok  17 147  20 499 119,55%

Megyei önkormányzat működési támogatása 226 800  226 800  226 800 100,00%

Központi költségvetési támogatás  226 800  878 840  878 840 100,00% Letéti számláról kiegyenlített tételek 612 246 612 246 100,00%

Működési célra átvett pénzeszközök 213 800  226 948  221 410 97,56% Területfejlesztési feladatok 9 240 9 240 100,00%

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök  3 000  3 000 100,00%

Átvett pénzeszközök  213 800  229 948  224 410 97,59% Támogatásértékű p.e. átadás  7 372  7 532 102,17%

Működési célra átadott pénzeszközök 215 800  230 447  223 173 96,84%

Támogatásértékű működési bevétel  5 429  5 429 100,00% Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

Átadott pénzeszközök  215 800  237 819  230 705 97,01%

Előző évi pénzmaradvány  634 722  634 721  634 721 100,00%

Pénzmaradvány tartalék 634 722   

Tartalékok 5 000  14 319 0,00%

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1 078 838 1 799 961 1 809 935 100,55% TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 078 838 1 799 961 1 754 033 97,45%

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek - 44 652 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások - 12 533

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK     - 44 652 FINANSZÍROZÁSI SI KIADÁSOK     - 12 533

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 078 838 1 799 961 1 765 283 98,07% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 078 838 1 799 961 1 741 500 96,75%

Az önkormányzati költségvetés 2012.évi pénzforgalmi mérlege

2. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K K I A D Á S O K



Heves Megyei Önkormányzat 3. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Cím Alcím név
Előirányzat 

csoportnév
Kiemelt előirányzat neve

1 1 Saját bevételek

1 3 1 Tárgyi eszközök értékesítése 2 852 2 852 100,00%

2 Pénzügyi befektetések bevételei 5 012 5 012 100,00%

3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 000 3 000 100,00%

4 Egyéb felhalmozási jellegű bevétel 15 451 15 950 103,23%

5 Működési bevételek 4 735 4 559 96,28%

6 Működési célú támogatásértékű bevételek 2 837 2 876 101,37%

7 Egyéb sajátos bevétel 4 520 15 044 332,83%

0 38 407 49 293 128,34%

0 38 407 49 293 128,34%

0 38 407 49 293 128,34%

1

5 Megyei Önkormányzatok működési támogatása 226 800 226 800 226 800 100,00%

2 Egyéb központosított támogatás 16 452 16 452 100,00%

4 Fejlesztési célú támogatás 11 500 11 500 100,00%

5 Megyei önkormányzati tartalék 11 842 11 842 100,00%

226 800 266 594 266 594 100,00%

226 800 266 594 266 594 100,00%

226 800 266 594 266 594 100,00%

1

1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 634 722 1 747 1 747 100,00%

634 722 1 747 1 747 100,00%

634 722 1 747 1 747 100,00%

634 722 1 747 1 747 100,00%

1

1 Letéti számláról történő kifizetéshez központosított támogatás 612 246 612 246 100,00%

0 612 246 612 246 100,00%

0 612 246 612 246 100,00%

0 612 246 612 246 100,00%

861 522 918 994 929 880 101,18%

BEVÉTELEK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Cím-

szám

Alcím-

szám

Jogcím-

szám

Elôirány- 

zati

csoport-

szám

Kiemelt

elôirányza

ti

szám

BEVÉTELEK

Eredeti 

előirányzat

Módosított 

ei.
Teljesítés Teljesítés %

I.FEJEZET: Heves Megyei Önkormányzat

Összesen:

Cím összesen:

I. FEJEZET ÖSSZESEN

II.FEJEZET: Központi Költségvetési Támogatás

Összesen:

Cím összesen:

II. FEJEZET ÖSSZESEN

VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány

Összesen:

Cím összesen:

VII. FEJEZET ÖSSZESEN

VIII.FEJEZET: Letéti számla kifizetése

Összesen:

Cím összesen:

VII. FEJEZET ÖSSZESEN

BEVÉTELEK ÖSSZESEN



Cím Alcím név
Előirányzat 

csoportnév
Kiemelt előirányzat neve

1 1 Saját bevételek

1 Működési bevételek

2 Önkormányzat sajátos működési bevétele

Egyéb sajátos bevételek 3 516 15 616 20 242 129,62%

3 516 15 616 20 242 129,62%

3 516 15 616 20 242 129,62%

3 516 15 616 20 242 129,62%

2 1 1 Támogatásértékű bevételek

1 Működési bevételek

1 Hivatal Támogatásértékű bevétele

Támogatásértékű működési bevétel 5 429 5 429 100,00%

0 5 429 5 429 100,00%

0 5 429 5 429 100,00%

0 5 429 5 429 100,00%

1 Átvett pénzeszközök

1

1 Működési célra átvett pénzeszköz 213 800 226 948 221 410 97,56%

213 800 226 948 221 410 97,56%

213 800 226 948 221 410 97,56%

213 800 226 948 221 410 97,56%

1

1 Előző évi pénzmaradvány átvétel 632 974 632 974 100,00%

0 632 974 632 974 100,00%

0 632 974 632 974 100,00%

0 632 974 632 974 100,00%

217 316 880 967 880 055 99,90%

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-

szám

Alcím-

szám

Jogcím-

szám

Elôirány- 

zati

csoport-

szám

Kiemelt

elôirányza

ti

szám

BEVÉTELEK

Eredeti 

előirányzat
Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %

I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal

Összesen:

Cím összesen:

I. FEJEZET ÖSSZESEN

III.FEJEZET: Támogatásértékű bevételek

Összesen:

Cím összesen:

III. FEJEZET ÖSSZESEN

IV.FEJEZET: Átvett Pénzeszközök

Összesen:

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Cím összesen:

IV. FEJEZET ÖSSZESEN

VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány

Összesen:

Cím összesen:

VII. FEJEZET ÖSSZESEN



Heves Megyei Önkormányzat 4. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Cím Alcím név
Előirányzat 

csoportnév
Kiemelt előirányzat neve

3 Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció
1 2 Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció

1 Működési kiadások

3 Dologi kiadások 3500 8902 8901 99,99%

3500 8902 8901 99,99%

3500 8902 8901 99,99%

7 Szakértői díjak, véleményeztetés
3 2

1

3 Szakértői díjak 1500 1500 1397 93,13%

1500 1500 1397 93,13%

1500 1500 1397 93,13%

8 Tagdíjak
4 2

1

3 Tagdíjak 1000 3800 2078 54,68%

Egyéb díjak 87

1000 3800 2165 54,68%

1000 3800 2165 56,97%

5 Felújítási, felhalmozási kiadások
1 1

2

1 Gépkocsi vásárlás 9000 8230 91,44%

Egyéb felhalmozási célú ei. 1864 1690 90,67%

Vagyoni értékű jog vásárlása 750 750 100,00%

0 11614 10670 91,87%

0 11614 10670 91,87%

2 Megyei Közgyűlés kiadásai
1 1

1

4 Letéti számlára történő befizetés 1747 1747 100,00%

5 13400 13400 100,00%

6 Pénzügyi gondnok díja 2000 2000 100,00%

7 Nettó forgótőke elszámolás 2011. 3352

0 17147 20499 119,55%

0 17147 20499 119,55%

Megyei Közgyűlés Területfejlesztéssel összefüggő kiadásai
1 1

1

1 Területfejlesztési koncepció elkészítése 9779 4318 44,16%

2 9240 9240 100,00%

0 19019 13558 71,29%

0 19019 13558 71,29%

6000 61982 57190 92,27%

KIADÁSOK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Cím-

szám

Alcím-

szám

Jogcím-

szám

Elôirány- 

zati

csoport-

szám

Kiemelt

elôirányzati

szám

KIADÁSOK

Eredeti 

előirányzat

Módosított 

ei
Teljesítés Teljesítés %

I.FEJEZET :Heves Megyei Önkormányzat

Alcím összesen:

Cím összesen:

Alcím összesen:

Cím összesen:

Alcím összesen:

Cím összesen:

Alcím összesen:

Cím összesen:

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás befizetése 

letéti számlára

Alcím összesen:

Cím összesen:

Egyéb területfejlesztési feladatok

Alcím összesen:

Cím összesen:

I.FEJEZET ÖSSZESEN

Cím- Alcím- Elôirányzati Kiemelt elôirányzatnévCím- Alcím- Elôirányzati Kiemelt elôirányzatnév



2 Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnak adott támogatás
2 1

1

6 Pénzeszközátadás 213800 226947 221410 97,56%

7 Pénzeszközátadás (díj) 500 196 39,20%

213800 227447 221606 97,43%

213800 227447 221606 97,43%

1 Szervezeteknek adott támogatás
2 2

1

6 Szervezeteknek adott támogatás 2000 3000 1567 52,23%

2000 3000 1567 52,23%

2000 3000 1567 52,23%

215800 230447 223173 96,84%

Általános tartalék
1

1 Általános tartalék 5000 2477 0

Megyei önkormányzati tartalék 11842 0

5000 14319 0

5000 14319 0

5000 14319 0 0,00%

1

1 Befizetési kötelezettséggel terhelt 634722 0 0

634722 0

634722 0

634722 0 0

1 Letéti számláról kiegyenlített tételek

1 Vak Bottyán J. Sz. kiegyenlített tételei

Dologi kiadások 23838 23838 100,00%

2 HMÖ kiegyenlített tételei

Dologi kiadások 585253 585253 100,00%

Működési célú p.e. átadás 3155 3155 100,00%

0 612246 612246 100,00%

0 612246 612246 100,00%

0 612246 612246 100,00%

861522 918994 892609 97,13%

IV.FEJEZET: Átadott pénzeszközök

Alcím összesen:

Cím összesen:

Alcím összesen:

Cím összesen:

IV.FEJEZET ÖSSZESEN:

VI.FEJEZET: Tartalékok

Alcím összesen:

Cím összesen:

VI.FEJEZET ÖSSZESEN:

VII.FEJEZET: Pénzmaradvány tartalékok

Alcím összesen:

Cím összesen:

VII.FEJEZET ÖSSZESEN:

VIII.FEJEZET: Letéti számláról kiegyenlített tételek

Alcím összesen:

Cím összesen:

VIII.FEJEZET ÖSSZESEN:

Kiadások összesen



Cím Alcím név
Előirányzat 

csoportnév
Kiemelt előirányzat neve

1 Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége
1 1 Önkormányzati Hivatal

1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadások 103885 106590 105305 98,79%

2 Munkaadókat terhelő járulék 36693 27146 24478 90,17%

3 Dologi jellegű kiadások 33113 664462 649032 97,68%

4 Átadott p.e. kitüntető díjak 200 200 100,00%

5 felhalmozási kiadás 3000 2911 97,03%

173691 801398 781926 97,57%

173691 801398 781926 97,57%

2 Megyei Közgyűlés
1 1 Közgyűlés igazgatási kiadásai

1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadások 28697 39761 39760 100,00%

2 Munkaadókat terhelő járulék 6860 10526 10526 100,00%

3 Dologi jellegű kiadások 356 356 21 5,90%

35913 50643 50307 99,34%

35913 50643 50307 99,34%

4 Európai Információs Pont
1 2

1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadások 5860 5860 5894 100,58%

2 Munkaadókat terhelő járulék 1582 1582 1582 100,00%

3 Dologi jellegű kiadások 6930 7001 101,02%

7442 14372 14477 100,73%

7442 14372 14477 100,73%

5 Területfejlesztési kiadások
1 2

1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadások 7182 7182 100,00%

0 7182 7182 100,00%

0 7182 7182 100,00%

217046 873595 853892 97,74%

1 Támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek 
1

1

5 Támogatásértékű p.e. átadás Mik-nek 7372 7532 102,17%

0 7372 7532 102,17%

0 7372 7532 102,17%

0 7372 7532 102,17%

217046 880967 861424 97,78%

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-

szám

Alcím-

szám

Jogcím-

szám

Elôirány- 

zati

csoport-

szám

Kiemelt

elôirányzati

szám

KIADÁSOK

Eredeti 

előirányzat

Módosítitt 

ei.

I.FEJEZET ÖSSZESEN:

Teljesítés Teljesítés %

I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal

Alcím összesen:

Cím összesen:

Alcím összesen:

II.FEJEZET:Támogatásértékű kiadások

Alcím összesen:

Cím összesen:

II.FEJEZET ÖSSZESEN:

Kiadások összesen

Cím összesen:

Alcím összesen:

Cím összesen:

Alcím összesen:

Cím összesen:

Cím- Alcím- Elôirányzati Kiemelt elôirányzatnévCím- Alcím- Elôirányzati Kiemelt elôirányzatnév



Ezer forintban

2012. év 2013. év 2014. év 2015. év

1.
"Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020)"elkészítése 

Eszterházy Károly Főiskola (Vállalkozási szerződés)
4 318 5 461 9 779

2.

Összesen 4 318 5 461 0 0 9 779

Heves Megyei Önkormányzat

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ssz. Megnevezés
Kötelezettségek évenként

Összesen

5. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló 

5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: "EUROPE DIRECT Hálózat Információs Központjai"

GCI-C-2009/2012-HU-VIII-4

Források 2012. 20.. 20.. után Összesen

Saját erő 7 442 000 7 442 000

EU-s forrás 7 442 000 7 442 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás, központi költségvetés

Összesen 14 884 000 14 884 000

Kiadások, költségek 2012. 20.. 20.. után Összesen

Személyi jellegű 7 442 000 7 442 000

Beruházások, beszerzések 7 442 000 7 442 000

Szolgáltatsok igénybevétele

Adminisztratív költségek

Általános költségek

Összesen 14 884 000 14 884 000

6. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló

5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez



Heves Megyei Önkormányzat 7. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Ezer forintban

Megnevezés
2012. évi  

előirányzat

2013. évi 

irányszám

2014. évi 

irányszám
Megnevezés

2012.évi  

előirányzat

2013.évi 

irányszám

2014.évi 

irányszám

           Egyéb sajátos bevételek  27 708  3 000  3 000 Önkormányzat kiadásai  14 092  7 000  7 000

Önkormányzat sajátos működési bevétele össz.:  27 708  3 000  3 000 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai  873 595  217 742  217 742

Fejlesztési célú támogatás  11 500

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek  23 315 Önkormányzat felújítási kiadásai

            Letéti számlás kifizetésekhez támogatás  612 246 Önkormányzat felhalmozási kiadásai  11 614

            Központosított előirányzatok  16 452 Területfejlesztéssel összef.Felhalmozási kiadás  9 779

            Megyei önkormányzati tartalék  11 842 Központosított ei.  17 147

            Normatív kötött felhesználású támogatás   

            Fejlesztési célú támogatások   Letéti számláról kiegyenlített tételek  612 246

          Megyei Önkormányzatok működési támogatása  226 800  226 800  226 800

Központi költségvetési támogatás összesen:  867 340  226 800  226 800 Terülefejlesztési feladatok  9 240

           Működési célra átvett pénzeszközök  226 948  214 742  215 000 Működési célra átadott pénzeszközök  230 447  217 742  215 000

           Felhalmozási célra átvett pénzeszközök  3 000 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

Átvett pénzeszközök összesen:  229 948  214 742  215 000 Átadott pénzeszközök összesen:  230 447  217 742  215 000

Támogatásértékű működési bevétel  5 429 Támogatásértékű p.e.átadás  7 372

Tartalékok  14 429  2 058  5 058

Elôzô évi pénzmaradvány  634 721  47 548  2 000 Pénzmaradvány tartalék  47 548  2 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 799 961  492 090  446 800 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 799 961  492 090  446 800

B E V É T E L E K K I A D Á S O KB E V É T E L E K K I A D Á S O K



Heves Megyei Önkormányat

célja Felvett összege ezer Ft Állománya ezer Ft

NEMLEGES

Összesen:

Hitel

Az önkormányzat fennálló hitelállománya 2012.december 31-én

Pénzintézet Szerződés kelte Lejárat időpontja

8. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló 5/2013. 

(IV.26.) önkormányzati rendelethez



Heves Megyei Önkormányzat

Előző év Tárgyév

1. 2. 3. 4. 5.

I. Immateriális javak összesen 07 120 5 733 4778%

  1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122) 08 3 626 870 135 905 4%

  2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312) 09 33 437 19 572 59%

  3. Járművek (1321, 1322) 10 7 466 8 614 115%

  4. Tenyészállatok (141, 142) 11

  5. Beruházások, felújítások 12 114 887 0 0%

  6. Beruházásra adott előlegek 13

  7. Állami készletek, tartalékok 14

  8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15

II. Tárgyi eszközök összesen (08+…+15) 16 3 782 660 164 091 4%

  1. Tartós részesedés (171, 1751) 17 25 000 10 230 41%

  2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (172-174, 1752) 18

  3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből) 19 41 952 24 114 57%

  4. Hosszú lejáratú betétek (178) 20

  5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 21

  6. Befektetett pénzeszközök értékehelyesbítése (179) 22

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+…+22) 23 66 952 34 344 51%

IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésre vett 29 7 432 845 0 0%

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 30 11 282 577 204 168 2%

  1. Anyagok (21-241) 31

  2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 32

  3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 33

  4. Késztermékek (251,261) 34

  5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek (233,245) 36

I. Készletek összesen (31+…+36) 37 0 0 0%

  1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282-284, 

288-ból)
38 11 181 0 0%

  2. Adósok (281, 2881) 39

  3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) 40

  4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből) 41 120 569 183 261 152%

      - Ebből: kölcsöntörlesztés évet követő részletei 42

II. Követelések összesen (38+…+41) 49 131 750 183 261 139%

  1. Forgatási célú részesedés (2951, 298-ból) 50

  2. Forgatési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 53

III. Értékpapírok összesen (50+53) 56

  1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 57

  2. Költségvetési fizetési számlák (32) 58 662 534 51 409 8%

  3. Elszámolási számlák (33-34) 59

  4. Idegen pénzeszközök (35-36) 60

IV. Pénzeszközök összesen (52+…+55) 61 662 534 51 409 8%

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 66 12 642 109 1%

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66) 67 806 926 234 779 29%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 68 12 089 503 438 947 4%

Adatok eFt

ESZKÖZÖK Ssz.

9. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi 

gazdálkodásáról szóló 5/2013. (IV.26.) önkormányzati 

rendelethez

2012.  évi vagyonmérleg

Előző évi 

értékhez 

viszonyítva
állományi érték



Előző év Tárgyév

1. 2. 3. 4. 5.

  1. Tartós tőke (411) 71 8 115 363 8 145 337 100%

  2. Tőkeváltozások (412, 413) 74 2 510 414 -7 757 908 -309%

  3. Értékesítési  tartalék (417) 77

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77) 78 10 625 777 387 429 4%

  1. Költségvetési tartalék elszámolása (80+81) 79 -237 032 75 691 -32%

  Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 80 -286 983 75 691 -26%

             előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 81 49 951 0 0%

  2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 82 889 982 -1 747 0%

  3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 83

  4. Költségvetési bevételi lemaradás (426) 84

  5. Előirányzat-maradvány (424) 85

I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85) 86 652 950 73 944 11%

II. Vállalkozási tartalékok összesen 93

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) 94 652 950 73 944 11%

  1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512, 43612) 95

  2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112) 96

  3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122) 97

  4. Beruházási, fejlesztési célú hitelek (431112, 432112, 433112) 98

  5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122,432122) 99

  6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 100

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+…+100) 101

  1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531, 4541) 102

  2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4551, 4561, 4571) 103

  3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-

443) (106+107)
105 447 676 0 0%

  Ebből: tárgyévi költségvetés terhelő szállítói kötelezettségek 106 447 676 0 0%

             tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 107

  4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-447, 449) 108 340 874 0 0%

 Ebből: munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445l) 110

            támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 114

            felhalmozási célú kötvénykibocsátásból következő évi törlesztő 

részlet
119

            egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évi törlesztőrészlete 

(438-ból)
123

            tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-

ből)
124

            tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) 125

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108) 127 788 550 0 0%

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 134 22 226 -22 426 -101%

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134) 135 810 776 -22 426 -3%

FORRÁSOK ÖSSZESEN 136 12 089 503 438 947 4%

FORRÁSOK Ssz.
Változás

 %-aállományi érték



Heves Megyei Önkormányzat

Ezer forintban

Forgalomképtelen
Korlátozottan 

forgalomképes
Összesen

Heves Megyei Önkormányzat

I. Immateriális javak  5 104  5 104 5 104

Földterület   0 0

Telek  24 968  24 968 24 968

Épület  110 937  110 937 110 937

Építmény   0 0

Ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok   0 0

Ingatlanok összesen    135 905  135 905 135 905

Gépek, berendezések és felszerelések  17 425  17 425 17 425

Járművek  8 614  8 614 8 614

Beruházások, felújítások   0 0

II. Tárgyi eszközök összesen    161 944  161 944 161 944

Önkormányzat összesen (I.+II.):    167 048  167 048 167 048

Egyéb tartós részesedés  10 230  10 230 10 230

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   0 0

Tartósan adott kölcsön  24 114  24 114 24 114

Egyéb hosszú lejáratú követelések   0 0

III. Befektetett pénzügyi eszközök össesen:  34 344  34 344 34 344

IV: Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök     0

0

Befektetett eszközök összesen:    201 392  201 392 201 392

Forgóeszközök  215 373 215 373

Megnevezés

Törzsvagyon
Forgalomképes 

vagyon

Idegen ingatlanhoz 

kapcsolódó vagyon
Mindösszesen

Önkormányzati vagyonkimutatás 2012.december 31-én

10. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K K I A D Á S O K



Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

I. Immateriális javak   629   629 629

Ingatlanok összesen

Gépek, berendezések és felszerelések  2 147  2 147 2 147

Járművek

Beruházások, felújítások

II. Tárgyi eszközök összesen  2 147  2 147 2 147

Önkormányzati Hivatal összesen (I.+II.):  2 776  2 776 2 776

Egyéb tartós részesedés

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Tartósan adott kölcsön

Egyéb hosszú lejáratú követelések

III. Befektetett pénzügyi eszközök össesen:

IV: Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

Befektetett eszközök összesen:

Forgóeszközök  19 406 19 406

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:    204 168  204 168  234 779    438 947





Heves Megyei Önkormányzat

 M e g n e v e z é s Eredeti Módosított

Személyi juttatások 138 712 159 393

Munkaadót terhelő járulékok 45 135 39 254

Dologi és egyéb folyó kiadások 39 469 695 080

Működési célú támogatásértékű kiadások, közp.ei. 17 347

Letéti számláról kiegyenlített tételek 612 246

Támogatásértékű p.e. átadás 215 800 237 819

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felújítás

Felhalmozási kiadások 24 393

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

Áh-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 439 116 1 785 532

Hosszú lejáratú hitelek 

Rövid lejáratú hitelek

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

Finanszírozási kiadások összesen 0 0

Pénzforgalmi kiadások 439 116 1 785 532

Pénzforgalom nélküli kiadások 639 722 14 429

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 

Kiadások összesen: 1 078 838 1 799 961

11. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi 

gazdálkodásáról szóló 5/2013. (IV.26.) önkormányzati 

rendelethez

2012. év

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

Ezer Ft

Teljesítés

előirányzat

158 141

36 586

677 757

20 699

230 705

612 246

17 899

1 754 033

0

1 754 033

-12 533

1 741 500



 M e g n e v e z é s Eredeti Módosított

Intézményi működési bevételek 3 516 27 708

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 213 800 232 377

Áh-on kívülről végleges működési pénzeszközátvétel

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 23 315

Ebből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. 3 000

Áh-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel

Támogatások, kiegészítések 226 800 878 840

Ebből: önkormányzatok költségvetési támogatása

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 444 116 1 165 240

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

Finanszírozási bevételek összesen 0 0

Pénzforgalmi bevételek 444 116 1 165 240

Pénzforgalom nélküli bevételek 634 722 634 721

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 

Bevételek összesen: 1 078 838 1 799 961

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 0 0

Finanszírozási műveletek eredménye 0 0

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége 0 0

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege 0 0

Teljesítés

előirányzat

42 721

226 839

23 814

3 000

878 840

1 175 214

0

1 175 214

634 721

-44 652

1 765 283

55 902

0

0

-32 119



Heves Megyei Önkormányzat

Ezer Ft

M e g n e v e z é s

Előző év Tárgyév

Eszközök

A.) Befektetett eszközök összesen 11 282 577 204 168

      I.    Immateriális javak 120 5 733

      II.  Tárgyi eszközök 3 782 660 164 091

      III. Befektetett pénzügyi eszközök 66 952 34 344

      IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 7 432 845

B.) Forgóeszközök összesen 806 926 234 779

      I.   Készletek 0 0

      II.  Követelések 131 750 183 261

      III. Értékpapírok 0 0

      IV. Pénzeszközök 662 534 51 409

      V.  Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 12 642 109

Eszközök összesen: 12 089 503 438 947

Források

D.) Saját tőke összesen 10 625 777 387 429

      1. Induló tőke 8 115 363 8 145 337

      2. Tőkeváltozások 2 510 414 -7 757 908

      3. Értékelési tartalék

E.) Tartalékok összesen 652 950 73 944

      I.   Költségvetési tartalékok 652 950 73 944

      II. Vállalkozási tartalékok

F.) Kötelezettségek összesen 810 776 -22 426

      I.   Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

      II.  Rövid lejáratú kötelezettségek 788 550 0

      III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 22 226 -22 426

Források összesen: 12 089 503 438 947

Állományi érték

Egyszerűsített mérleg 

2012.év

12. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat

2012. évi gazdálkodásáról szóló 

5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez



Heves Megyei Önkormányzat

Ezer Ft

M e g n e v e z é s
Tárgyévi 

ktgvetési besz.

Auditálási 

eltérések (+-)

Tárgyévi aud.

egysz. besz. záró

1 Záró pénzkészlet 51 409 51 409

2 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 0 0 0

3 Egyéb aktív és passzív pü. elszám. összev. záróegyenl.   ( +,- ) 24 282 0 24 282

4 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa     ( - ) 0 0 0

5  Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye   ( - ) 0 0 0

6 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány     ( 1 + 2+ – 3 – 4 -5) 75 691 0 75 691

7 Finanszírozásból származó korrekciók   ( +, - ) 0 0 0

8  Pénzmaradványt terhelő elvonások    ( +, - ) 0 0 0

9 Költségvetési pénzmaradvány  (6+7+8) 75 691 0 75 691

10 Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhaszn. összeg

11
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel        

( + - )

12 Módosított pénzmaradvány       (6+-7+-8+-9+-10) 75 691 0 75 691

13 12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

14 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 17 303 0 17 303

15 12-ből Szabad pénzmaradvány 58 388 0 58 388

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

2012. év

13. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi 

gazdálkodásáról szóló

5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez



Heves Megyei Önkormányzat

adatok: fő-ben

      Megyei Önkormányzati Hivatal 0

        - köztisztviselők 21,75 0

        - munkatvkönyve alá tartozók 1,00 0

ÖSSZESEN 22,75 0

Megnevezés
Engedélyezett 

létszám 2012.évre
Közfoglalkoztatás

14. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi 

gazdálkodásáról szóló 

5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez



15. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Adatok: eFt-ban 

Sor-

szám
Intézmény neve

Záró 

pénzkészlet

Aktív, passzív 

elszámolás 

Kiutalatlan 

támogatás 

Előző évi 

maradvány 

Tárgyévi 

helyesbített 

pénzmaradvány 

Finanszírozási 

korrekció

Módosított 

pénzmaradvány

Kiutalatlan 

támogatás, 

finansz. 

korrekció

Önkormányzati 

kiegészítés (+) 

elvonás (-)

Jóváhagyott 

pénzmaradvány 

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8 9=7+8 10 11 12=9+10+11

1 Heves Megyei Önkormnáyzati Hivatal       17 238            1 773               19 011                  -             19 011             -      -         6 600                 12 411    

2 Heves Megyei Önkormányzat       34 171           20 762           1 747               56 680                  -             56 680             -                6 600                 63 280    

                                             Mindösszesen:       51 409           22 535             -             1 747               75 691                  -             75 691             -                      -                   75 691    

Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány elszámolása 

Heves Megyei Önkormányzat 
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