
Jegyzőkönyv 
 
Készült: 2014. február 14-én, 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, Oroján Sándor, Dr. Ördög István, Sveiczer Sándor 
Péter, Szabó Gyula, Szabó Róbert, Szűcsné Major Ildikó, Tóth Csaba közgyűlési 
tagok, Dr. Barta Viktor főjegyző, Dr. Kovács Csaba aljegyző, Ifj. Herman István 
alelnök, 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 határo-
zatképes. A közgyűlés ülését megnyitotta. 
 
Emlékeztetett, hogy a Heves Megyei Közgyűlés decemberben elfogadott ülésterve alapján a so-
ron következő testületi ülés összehívására február 28. napján került volna sor. A közgyűlés feb-
ruár 28-ától eltérő, korábbi időpontban történő, soron kívüli ülésének összehívását a NORDA 
Nonprofit Kft. tulajdonrészének átvételével kapcsolatos döntések mielőbbi meghozatala indokol-
ta, így a február 28-i ülés összehívására nem kerül sor. 
 
Az SZMSZ 24. § (3) bekezdése szerinti határidőben egy sürgősségi indítvány került benyújtásra 
„Magyarország Kormánya és a megyei önkormányzatok között kötendő stratégiai megállapodás-
ról” címmel. A sürgősségi indítvány napirendre tűzéséről a közgyűlésnek vita nélkül, egyszerű 
többséggel kell határoznia a napirend elfogadásakor. Javasolta, hogy a közgyűlés a sürgősségi 
indítványt a meghívóban szereplő zárt ülés elrendelése előtt, 11. napirendként tárgyalja meg. 
Ennek megfelelően a zárt ülés keretében megtárgyalásra kerülő, a meghívóban 11. sorszám alatt 
megjelölt napirend számozása 12-re változik. 
 
Kérte, szavazzanak a sürgősségi indítvány 11. 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 határo-
zatot hozta: 
 
1/2014. (II. 14.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés döntött a „Magyarország Kormánya és a megyei önkormányzatok kö-
zött kötendő stratégiai megállapodásról” című sürgősségi indítvány 11. napirendi pontként törté-
nő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzete-
sen megtárgyalniuk. 
 

Felelős: Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
      Határidő: Azonnal 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak a sürgősségi indítvánnyal kiegészített napirend elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határo-
zatot hozta: 
 
2/2014. (II. 14.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014. február 14-i ülés napirendjét a sürgősségi indítvánnyal ki-
egészítve a következők szerint elfogadta: 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 23. §) 
 
NAPIREND 
 

I. Előterjesztések 
 
1. Elnöki jelentés 
 

Előadó: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 
2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 
 

Előadó: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 

 
3. Javaslat a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 

Nonprofit Kft. tulajdonrészének átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára  
 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
 

4. Javaslat a Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció (2014-2020) elfogadására 
 

Előadó: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

5. Javaslat a megszűnt Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai 
decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések zárására 

 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
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6. Szomszédos megyék területfejlesztési programjának véleményezése 
 

Előadó: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

7. Javaslat a 2014. évi igazgatási szünetnek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál 
történő megállapítására 

 
Előadó: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

 
8. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei 

Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 
 

Előadó: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

9. Beszámoló a Europe Direct Tájékoztató Központ 2013. évi tevékenységéről 
 

Előadó: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

II. Tájékoztatók 
 
10. Tájékoztató saját hatáskörben hozott döntésről 
 
 Előadó: Sveiczer Sándor Péter 
   Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság elnöke 

TUDOMÁSULVÉTEL 
 

11. Sürgősségi indítvány Magyarország Kormánya és a megyei önkormányzatok között köten-
dő stratégiai megállapodásról 
 
Előadó: Szabó Róbert 

 Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

III. Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §) 
 

IV. Kérdések (SZMSZ 40. §) 
 

V. Bejelentések (SZMSZ 41. §) 
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VI. ZÁRT ÜLÉS 
 
12. Javaslat a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díj adományozására 
 

Előadó: Szabó Róbert 
  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
 
Szabó Róbert 
Az SZMSZ 23. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben Sveiczer Sándor Péter és Dudás 
Róbert képviselő urak jelentették be napirend előtti hozzászólási szándékukat. Sveiczer képvise-
lő úr hozzászólásának címe: „Plágiumgyanús a Heves Megyei Közgyűlés volt elnökének doktori 
disszertációja”.  
 
NAPIREND ELŐTT 
 
Sveiczer Sándor Péter 
„Mint ahogyan arról Önök is értesültek a sajtóból - az MSZP megyei elnöke, a Heves Megyei 
Közgyűlés korábbi elnöke - Dr. Sós Tamás doktori disszertációja ügyében plágium gyanúja me-
rült fel. A 2010-ben elkészített 158 oldalas disszertáció a Célpont műsora szerint szóról szóra 
egyező részeket tartalmaz mások korábbi tudományos munkájával. A műsor szerkesztői 68 olyan 
részt találtak, amelyet a műsorban elhangzottak szerint Dr. Sós Tamás forrásmegjelölés nélkül, 
szöveghűen másolt át a saját dolgozatába más oktatók műveiből. Olyan tanulmányt is találtak, 
amelyekből teljes oldalakat vett át. A műsor szerkesztőinek birtokába került egy levél, amelyben 
-  a Célpontban elhangzottak szerint - Dr. Zachár László, a disszertációt bíráló bizottság tagja és 
Nagy László megküldi Dr. Sós Tamásnak a disszertáció általuk kijavított változatát még a dol-
gozat hivatalos beadása előtt. Bár Dr. Sós Tamás, az MSZP megyei elnöke azt nyilatkozta, hogy 
kezdeményezi dolgozata vizsgálatát, azonban ez az ELTE e hét hétfői tájékoztatása szerint nem 
történt meg. Ezen információk birtokában, miszerint Sós mégsem kezdeményezte az eljárást, Dr. 
Tatár László, a megyei közgyűlés korábbi Fidesz frakció vezetője, maga kezdeményezte Dr. Sós 
Tamás doktori fokozatának felülvizsgálata - és szükség esetén a visszavonás - iránti eljárás meg-
indítását a fokozatot kibocsátó és hatáskörrel rendelkező egyetemi doktori tanács elnökénél. Az 
ELTE doktori tanácsának szakértők bevonásával a jelenlegi szabályok szerint 30-60 nap áll ren-
delkezésére, hogy lefolytassa a vizsgálatot. A műsorban Dr. Sós Tamás plágiumgyanús dolgoza-
tával kapcsolatban felmerült a Heves Megyei Önkormányzat érintettsége is. A műsor szerkesztői 
a Heves Megyei Önkormányzathoz fordultak azzal a kérdéssel, hogy a birtokukba kerülő, Dr. 
Sós Tamás dolgozatával kapcsolatos e-mailek valóban léteznek-e. A bemutatott e-mailek adatai 
alapján a hivatal dolgozói megállapították, hogy azok valóban léteznek, 2009-ben a Heves Me-
gyei Önkormányzat levelezőrendszerébe megérkeztek és még most is megtalálhatóak. A törvé-
nyek azonban nem teszik lehetővé, hogy ezek a levelek nyilvánosságra kerüljenek, egyetlen ki-
vétellel, ha Dr. Sós Tamás ehhez hozzájárul. Itt volt a lehetősége, hogy bizonyítsa, valóban ko-
molyan akarja ennek az ügynek a tisztázását. Ha valóban komolyan akarta volna, akkor csak egy 
dolgot tehetett, hozzájárult volna a levelek nyilvánosságra hozásához. Ő azonban sajtókérdésre 
ezt a levéltitok védelmére hivatkozva nem tette meg. Ezzel párhuzamosan a Baloldali összefogás 
vezetői két napja, szerdán véglegesítették az MSZP, Együtt, PM, DK, MLP közös országos listá-
ját. A listán mindössze Dr. Sós Tamás hirtelen 24 óra alatt bekövetkező zuhanórepülése jelenti 
az egyetlen komoly meglepetést. Míg kedden, az országos hírportálokon megjelenő listákon Dr. 
Sós Tamás az előkelő, parlamenti bejutással kecsegtető 43. pozícióban szerepelt, addig szerdán a 
hivatalos listán már csak az 59. hely jutott a szocialista politikusnak. Dr. Sós Tamás zuhanórepü-
lése azért feltűnő, hiszen hétfőn plágiumügyével kapcsolatban a szocialista párt országos szóvi-
vője azt közölte, hogy a plágiumgyanú ellenére is őt indítják Heves megye II. sz. választókerüle-
tében országgyűlési képviselőjelöltként. Budai Bernadett, az MSZP szóvivője szerint semmilyen 
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oka nincs a szocialistáknak arra, hogy ne gondolják azt, hogy Dr. Sós Tamás kiváló jelölt lesz és 
meg fogja nyerni a választásokat. Az ellentmondás viszont arra enged következtetni, hogy Dr. 
Sós Tamás kezét mégis elengedte az MSZP elnöksége annak ellenére, hogy egy nappal ezelőtt 
még kiváló képviselőjelöltnek tartották. Úgy tűnik, hogy az MSZP csupán a szavak szintjén állt 
ki Dr. Sós Tamás mellett, míg a tettek, azaz a listán elfoglalt pozíció teljesen más képet mutat. 
Úgy tűnik, hogy már az MSZP elnöksége sem bízik Dr. Sós Tamás ártatlanságában a plágium-
gyanús dolgozata kapcsán. A döntés arra enged következtetni, hogy az MSZP már arra a forga-
tókönyvre készül, miszerint Dr. Sós Tamás nem tudja tisztázni magát a vádak alól. Az MSZP 
ebben a helyzetben nem is tehet mást, hiszen korábban Mesterházy Attila pártelnök jelentette ki, 
hogy aki lopta doktori disszertációját, annak le kell mondania. Nem lennék meglepődve, ha Si-
mon Gábor botránya után Heves megyében is képviselőjelöltet cserélne az MSZP. Sőt, úgy hír-
lik, Gyöngyösön a szocialista kispad már elküldte melegíteni a cserejátékosokat. Itt tart jelenleg 
az újabb Sós-ügy. Felszólalásom végén határozottan kérem elnök urat, hogy az ügy kapcsán az 
önkormányzati hivatal munkatársainak, illetve korábbi munkatársainak tisztázása érdekében a 
jog adta lehetőségeihez mérten mindent tegyen meg. Tájékozódjon az ügyben és ha szükséges, 
információval forduljon az illetékességgel rendelkező, vizsgálatot lefolytató testületekhez vagy 
hatóságokhoz és nem utolsósorban a nyilvánossághoz.” 
 
Szabó Róbert  
Dudás Róbert képviselő úr hozzászólásának címe: Földtörvény, Parádsasvár, megyei fejleszté-
sek. 
 
Dudás Róbert 
„Egy általános összefoglalóval készültem az elmúlt időszakról, hiszen bár nem a mi mandátu-
munkról döntenek az előttünk álló bő másfél hónap múlva esedékes választáson, mégis azt gon-
dolom, lezárul egy korszak. Különösebben nem kívántam belemenni, mindössze az említés szint-
jén az elmúlt hetek történéseibe, viszont, mint az előttem szóló Sveiczer képviselőtársam is ezt 
megemlítette, így egy pár mondatot hadd reagáljak én is erre. Ténylegesen látszik, hogy elkez-
dődött a kampány, hiszen a Fidesz-KDNP az MSZP-vel riogatja az országot, az MSZP a Fidesz 
maffia kormánnyal riogatja az országot. Kíváncsian várjuk, hogy mikor térnek rá a programokra 
és mikor kívánnak alternatívát a választók elé tárni. Viszont ténylegesen nem lehet elmenni 
amellett, hogy mind megyei, mind országos elnökségi szinten az MSZP-nél vélt vagy valós, ezt 
majd a vizsgálatok ki fogják deríteni, de azt gondolom, borítékolhatjuk, hogy valós visszaélések 
történtek, mind tanulmányok, mind disszertációk által, mind pedig minden túlzás nélkül mond-
hatjuk, hogy talicskával tolták kifelé a pénzt. Hogy kinek a pénzét, a választók pénzét, vagy kül-
földi párt pénzéről van szó és hogy ez-e az egész összeg, amit esetleg így illegálisan külföldi 
számlára rejtettek, nem tudjuk, bízom benne, hogy hamarosan mindez ki fog derülni, a bűnösök 
pedig elnyerik méltó jutalmukat. Na de magára a közgyűlésre visszatérve, illetve arra rátérve, 
2010. október 3-án, amikor a megye választópolgárai leadták szavazatukat a megyei önkormány-
zatra, a megyei pártlistára, akkor a Heves Megyei Önkormányzatra szavaztak, annak a megfelelő 
és mindenki által ismert, körvonalazódott jogköreivel. Ez azóta átalakult. Többször és sokszor 
vitatkoztunk és vitáztunk arról, nem feltétlenül értettünk egyet abban, hogy ezek a jogkörök 
megfelelőek vagy nem megfelelőek, erről most nem is szeretnék hosszan beszélni, vagy vitára 
bocsátani ezt. Tételezzük föl, hogy ezt kívánta meg a strukturális átalakítás, egy területfejlesztési 
tanáccsá alakult át. Azt gondolom, ezzel feltétlenül nem is lenne baj, viszont az azóta történő 
önkormányzati működés, gondolok itt nem a hivatal működésére, a hivatali dolgozókra, hanem a 
testületről beszélek, mert a hivatal elvégzi azt a dolgot, amilyen feladatot rájuk rónak. Miről szól 
a megyei közgyűlés? Csak egy pár tételt említenék meg a teljesség igénye nélkül, hiszen folya-
matosan beszámolókat fogadunk el, SZMSZ-módosítás 3000.0 kb. az a verzió, amit elfogadunk, 
mert azt folyamatosan változtatnunk kell. Azt hiszem, egy dolgot lehet kiemelni igazán a testület 
munkájából, ez pedig a területfejlesztési koncepció, amiért sokadjára is köszönetünket szeret-
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nénk kifejezni mind a hivatal dolgozói, mind a külső szakértők, főiskolai és egyetemi tanárok 
áldásos tevékenységének, hiszen az tényleg egy olyan koncepció, amellyel neki lehet vágni a 
jövőnek. Azt gondolom, hogy a területfejlesztési tanácsként ilyen funkciókkal rendelkezünk és 
ezekben a kérdésekben kellene döntenünk, akkor nemcsak a testületnek, hanem magának a vá-
lasztóknak 2010. október 3-án leadott akaratának a ledegradálása az, hogy a testület elé nem ke-
rülnek érdemben ilyen jellegű témák és érdemben nem döntünk róla. Csak hadd utaljak vissza az 
előző közgyűlésen napirend előtt tett felszólalásomra Parádsasvár ügyében. Parádsasvár nem egy 
kivételes település, mindössze azért említettem meg, mert egy nagyon fontos fejlesztési lehető-
ségben kértem a testület segítségét, a testület vezetésének, illetve közvetve a kormányhivatalnak, 
a kormánymegbízott úrnak a segítségét, hogy a majd’ 300 éves múltra visszatekintő üveggyár és 
annak romjai végre - ha már sajnos így történt, hogy bezárták és lerombolták - ne rontsa tovább a 
festői szépségű településnek a látképét, hanem alakítsanak ki ott majd a helyi önkormányzattal 
egyeztetve egy megfelelő olyan konferenciaközpontot, emlékparkot, ami tovább növeli a telepü-
lés szépségét. Ezt nemcsak itt mondtuk el, miniszterelnök úrhoz is intéztünk ebben a kérdésben 
levelet, akinek a válasza meg is érkezett hozzánk, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úr 
címezte a levelet. A viszontválasz is megérkezett már a minisztériumba. Azt kell mondjam, egy 
általánosan megfogalmazott, a 300 éves múltat méltató levél volt a miniszter úrtól mindenféle 
konkrétum nélkül. Szeretném nyomatékosítani, hogy amennyiben területfejlesztési tanácsként 
működünk, vagy legyen bármi a neve, akkor tényleg funkcionáljunk úgy és segítsünk azokon a 
megyei - és nem kimondottan parádsasvári, mert én a megye érdekét helyezem elsősorban elő-
térbe - településeken, fejlesztéseken, amivel a megyét tudjuk előrevinni, gazdagítani. Ugyanebbe 
a kategóriába tartozik a földpályázatok kérdése, magának a földtörvénynek a kérdése. Nem sze-
retnék belemenni annak elfogadási körülményeibe, de álláspontunk szerint ez amellett, hogy 
nemzetáruló, magyarellenes földtörvény, még törvénytelenül is lett elfogadva. Akár erről a témá-
ról is szívesen beszéltünk volna, váltottunk volna ötleteket, eszmét a minisztérium ide vonatkozó 
államtitkárával. Másfél évvel ezelőtt jeleztem a megye vezetésének, amikor is kiderült, hogy az 
államtitkár úr vidéki körutazásra indul, a megyei közgyűléseket látogatja meg, akár ezekben, sőt 
legfőképp ebben a témában lehet érdekeket ütköztetni, egyeztetni. Másfél év telt el, az államtit-
kár úr elkerülte Heves megyét. Biztos vagyok benne, hogy sok feladata van, attól függetlenül 
nem hiszem, hogy egy ilyen feladatot ne kellett volna, hogy beiktasson. Lehetne még beszélni a 
Heves Megyei Tükör általunk elfogadhatatlannak tartott tartalmáról, de lesz még napirendi pont, 
ahol ezt ki fogom fejteni. Úgy kezdtem, hogy kampányidőszakban vagyunk, ez látszik a kom-
munikáción már minden pártnál. Közvetve, közvetlenül mindannyiunkat érint a kérdés vagy je-
löltként, vagy valamely jelölt segítőjeként, párttagként. Arra szeretném megkérni a más pártokat 
és egyben ígéretet teszek a Jobbik részéről, hogy az országot, az ország érdekét, a benne élők, 
illetve a határon túli magyarság érdekét előtérbe helyező, a programra koncentráló, nem a nega-
tív és mocskolódó kampányra koncentráló versenyt folytassunk ezekért a helyekért, ezekért a 
mandátumokért, melyre a választók április 6-án válaszolnak és nyilvánítják ki véleményüket. 
Szeretném a sportszerűségre felhívni a figyelmet és kérni mindannyiukat arra, hogy ennek szel-
lemében tevékenykedjenek. Zárásként stílszerűen hadd fejezzem be, ha már a sportszerűséget 
említettem, akkor ennek szellemében nem kívánhatok mást, mint győzzön a jobbik.” 
 
Szabó Róbert 
Köszöntötte Czinge László ezredes urat, a Heves megye rendőr-főkapitányát. A közgyűlés és a 
megyei rendőr-főkapitányság között kialakított gyakorlatnak megfelelően a képviselőknek lehe-
tőségük van közvetlenül kérdést intézni főkapitány úrhoz.  
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Szűcsné Major Ildikó 
Egy február 13-i eseménnyel kapcsolatban kért tájékoztatást. Tudomása szerint Gyöngyösön egy 
nagyszabású rajtaütés történt ezen a napon. A felvilágosítást addig a mértékig kérte, ameddig az 
nem veszélyezteti a nyomozás kimenetelét.  
 
Czinege László 
Tájékoztatott, hogy Gyöngyösön valóban egy rendőri akció végrehajtására került sor. 2014-ben a 
megyei rendőr-főkapitányság céljai közt szerepel többek között a kábítószer-terjesztők felderíté-
se.  
 
Szabó Róbert 
Megköszönte a választ, valamint az ezredes úr jelenlétét. 
 
1. napirend 
Elnöki jelentés 
 
Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően tájékoztatta a közgyűlést a fontosabb 
elnöki intézkedéseiről, továbbá a közgyűlés november és december hónapokban hozott határoza-
tainak végrehajtásáról. 
 
Fekete László 
Megkérdezte, hogy a napirend előtti felszólalásra van-e lehetőség reagálni, mert a sportszerűség-
ről volt szó, azonban az elhangzottakra nem lehet reagálni, pedig jelezte hozzászólási szándékát.   
 
Szabó Róbert 
Tudomása szerint az SZMSZ nem ad lehetőséget a hozzászólásra.  
 
Dr. Barta Viktor 
Tájékoztatásul elmondta, hogy a napirend előtti felszólalás műfajából eredően nem a vitára okot 
adó napirendi pont. Az SZMSZ személyes megjegyzés esetén teszi lehetővé napirendi pont vitá-
jánál a reagálást, amennyiben azzal akár képviselőt, akár képviselő-csoportot a képviselők meg-
ítélése szerint hátrányosan érint. Ebben az esetben személyes megjegyzést tehet a napirendi pont 
lezárásáig. A közgyűlés végén, a „Bejelentések”-nél lehet reagálni az elhangzottakra.  
 
Fekete László 
A napirend előtti hozzászólással kapcsolatban megjegyezte, a sportszerűség azt kívánná, hogy az 
elhangzottakra időnként lehessen néhány mondatban válaszolni. Most is volt egy-két olyan meg-
jegyzés, amivel nem értett egyet.  
 
Az elnöki jelentésből látható, hogy elnök úr januárban látogatást tett a gyöngyösi autista köz-
pontban. Emlékeztetett, hogy elnök úr és főjegyző úr ígéretet tett arra, hogy megkeresik a köz-
pont támogatási lehetőségét, azonban a költségvetést átnézve nem talált ilyen jellegű utalást. 
Emlékeztetett arra, hogy a Fidesz frakció választott egy társadalmi megbízatású alelnököt, aki a 
harmadik vagy negyedik közgyűlés óta nincs jelen. Megkérdezte, hogy az alelnök úr annyira 
elfoglalt, hogy nem tud részt venni az üléseken? Az MSZP frakció megválasztásakor is jelezte, 
hogy véleményük szerint „ebbe a feladat nélküli közgyűlésbe nem lenne olyan fontos még egy 
plusz alelnököt beültetni, aki csak viszi a költségvetést, mert jelen van Tóth Csaba úr, választott 
alelnökként.”  
 
A terembe megérkezett Ifj. Herman István alelnök úr. 
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Szabó Róbert 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az alelnök úr Eger Megyei Jogú Város ülésén képviselte a He-
ves Megyei Közgyűlést, ahol a megyei koncepcióról tárgyaltak.  
 
Az Autista Segítő Központtal kapcsolatban valóban azt mondta, megvizsgálja a segítségnyújtás 
lehetőségét, valamint hogy személyesen tájékozódik a helyszínen. Erre sor került, az intézmény 
vezetőinek feltette azt a kérdést, hogy miben tudná segíteni a megyei közgyűlés a munkájukat, 
milyen problémák merülnek fel. Válaszként elhangzott, hogy jó lenne felújítani a rendházat, a 
segítő központot tekintve felmerült, hogy a normatíva és a valós költségek közti komoly különb-
ségek pótlása fontos probléma. Látni kell, hogy ebben olyan szempontból a megyei önkormány-
zat nem tud segíteni, hogy a költségvetéséből egy bizonyos forrást biztosít, mivel ennél sokkal 
nagyobb a „hiány”. Ez valójában nem hiány, mert a költségvetésükbe a rendház biztosítja ezt az 
összeget. Az autista központ fenntartása éves szinten kb. 50-60 millió forintos plusz forrást igé-
nyel. A rendház vezetői végül úgy nyilatkoztak, hogy a megyei önkormányzat részéről a legfon-
tosabb segítség az lenne, ha a jövőbeli fejlesztések lehetővé tennék az épületek felújítását, fej-
lesztését. A fejlesztési igényekkel kapcsolatban a területfejlesztési osztály vezetője személyesen 
egyeztetett a rendházzal. Ezt követően megvizsgálásra kerül, hogy a megyei területfejlesztési 
tervben hogyan lehetne szerepeltetni ezt a kérést. Az önkormányzat költségvetésében nem szere-
pel a támogatás, mert egy ilyen nagymértékű hiánynál, ha párszázezer forintot betervez a köz-
gyűlés, nem oldható meg a probléma. Tisztában van vele, hogy minden összeg fontos, viszont 
Heves megyében nemcsak ez az egyetlen problémákkal küzdő intézmény és felmerülhetne, hogy 
miért pont ez az intézmény kap támogatást. Véleménye szerint a közgyűlés valódi feladata ezt a 
kérdést illetően a fejlesztési tervekben való szerepeltetés.  
 
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés az elnöki jelentésben foglalt tájékoztató 
tudomásulvétele mellett 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 
3/2014. (II. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót 
elfogadja.   
 
      Felelős: Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
      Határidő: Azonnal 
 
Szabó Róbert 
 
2. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására 
 
Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetben szereplő keretszámok a 2013. évi elő-
irányzatok, valamint teljesítési adatok figyelembevételével kerültek beépítésre a költségvetésbe. 
A költségvetés tervezése során a vonatkozó jogszabályokban foglaltakra figyelemmel – a koráb-
bi költségvetési évek gyakorlatának megfelelően – szétválasztásra került az önkormányzat, va-
lamint a hivatal költségvetése. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza.  
 
Említést tett arról, hogy a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságának ülésén Szűcs-
né Major Ildikó képviselő asszony tájékoztatást kért a „Heves Megye Napja” megrendezéséhez 
kapcsolódó költségvetési keretszám indokoltságáról, továbbá a rendezvényhez kapcsolódó ki-
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adások várható összetételéről. Kérte Zelei Dánielt, az Elnöki Kabinet vezetőjét, tájékoztassa a 
közgyűlést erről. 
 
Zelei Dániel 
A jótékonysági rendezvénnyel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy 2011-ben a Markhot Ferenc 
Kórház részére pályázati önerőre sikerült több millió forintot gyűjteni, 2012-ben a Markhot Fe-
renc Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály részére magzatészlelő monitor beszerzésére 
került sor, 2013-ban pedig egy karácsondi lakástűzben elveszített ház alapjait sikerült megterem-
teni a rendezvénnyel. Ezek a rendezvények viszonylag szűk körűek voltak, a Gárdonyi Géza 
Színházban kerültek megrendezésre kb. 350 fő részére. 2014-ben a rendezvény Gyöngyösön 
lesz. A legnagyobb változás az, hogy a szűk körű protokoll helyett egy tömegrendezvényre kerül 
sor 1300 fő részvételével, alacsonyabb jegyárakkal. A tervek szerint ebben az évben is a Csík 
zenekar nagykoncertje szolgálja ezt az alapvetően marketingcélt. A költségösszetétel a követke-
ző: A rendelkezésre álló keret bruttó 4,5 mFt.  A zenekar bruttó 1.270 000 Ft-ért koncertezik, a 
hangosítás, fénytechnika, színpadépítés, egyéb technika biztosítása, jegyárusítás bruttó 900 000 
forint.  Új elem a marketinget célzó promóciós kiadás, mely bruttó 1.300 000 Ft. A produkciós 
költség összességében bruttó 3.800 000 Ft, mely nem meríti ki a rendelkezésre álló lehetősége-
ket. Az összeg bruttó 1.300 000 forinttal több, mint a 2013. évi. Tekintettel arra, hogy a 350 fő 
helyett 1300 fő vehet részt a koncerten, a Heves Megye Nagykövete díj átadásán és az ezekhez 
kapcsolódó rendezvényeken, elmondható, hogy jó konstrukcióról van szó. Hangsúlyozta, hogy 
elsődleges cél a jótékonyság és a jótékonysági bevételek maximalizálása. A nagyobb befogadói 
létszám lehetővé teszi, hogy a támogatást nyújtani kívánó vállalkozások, cégek komolyabb jegy-
számot is kaphassanak a dolgozóik részére.  
 
Szűcsné Major Ildikó 
Megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte, hogy a helyszínről lehet-e tudni valamit, illetve mi-
lyen céllal történik a gyűjtés? Maximálisan támogatta a helyválasztást és a részvételi lehetőség 
kiszélesítését, viszont furcsának találta az időzítést, kampányszerűnek érezte azt. Ezt a rossz ér-
zést el lehet majd nyomni talán azzal, ha a kormányhivatal szerepvállalása etikus lesz. Remélhe-
tőleg nem kampánycélokat, hanem a nemes gondolatot szolgálja a rendezvény.  
 
A költségvetést illetően megjegyezte, hogy a Tükör kiadvány a jelenlegi formában nem igazán 
szerencsés. Az elmúlt kiadványoknál is közpénzből megvalósított kampány benyomását érezte. 
Továbbra is hiányolta, hogy ezzel kapcsolatban semmilyen konszenzus és egyeztetés nincs, a 
frakciója által javasolt szerkesztőbizottság sem valósult meg, ebből kifolyólag az erre szánt ösz-
szeget is kifogásolta. Véleménye szerint vagy csak szűken a szakmára kellene koncentrálni, vagy 
el kellene tekinteni a kiadványtól.  
 
Zelei Dániel 
A rendezvény helyszíne a gyöngyösi sportcsarnok lesz. Az esten a Bugát Pál Kórház Szülészeti 
és Nőgyógyászati Osztálya részére egy inkubátor beszerzésére történik a gyűjtés. Az időpontot 
illetően elmondta, hogy három tényezőt kellett egyeztetni, melyek a következők: a szerződéskö-
téshez szükséges a Heves Megyei Önkormányzat elfogadott költségvetése 2014-re, a zenekar 
betáblázottsága, illetve a sportcsarnok hétvégi szabad kapacitása. Ezen tényezők figyelembevéte-
lével a legközelebbi lehetséges időpont a március 21-e volt. A Tükörrel kapcsolatban megjegyez-
te, hogy a Jobbik frakció jogos észrevétele nyomán megjelenik az újságban Gyöngyöspata város-
sá avatása.  
 
Szabó Gyula 
Véleménye szerint egy kampányidőszakban nagyon furcsák ezek a rendezvények. Nem várható 
el, hogy ne kerüljön sor az eseményre, a kérdés az, hogy mi fog ott történni? Attól függ, hogy a 
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politikai szereplők milyen aktivitást vállalnak. Ezt utólag lehet majd látni. „Ha odamegy majd 
XY és úgy dönt, hogy ő nyitja meg ezt a rendezvényt, akkor ez egy politikai eseménnyé válik a 
kampány végén, a legsűrűbb időszakban. Ha úgy döntenek, hogy Sós Tamásozni fognak és plá-
giumozni fognak, akkor az szintén politikai eseménnyé válik. Elmondta, nagyon nem lepődne 
meg, ha ez történne, „mert egy ilyen helyen, mint a megyei közgyűlés – kihasználva azt az al-
kalmat, hogy nem lehet reagálni a dolgokra –, itt is képesek szóba hozni.” Nem érzékelte, hogy 
Sveiczer képviselő úr „idézőjelben mondta el a szöveget vagy nem idézőjelben. Ha idézőjelben 
mondta, akkor kellett volna idézni is, hogy ki írta meg a szöveget, ha nem, akkor fejből is el-
mondhatta volna, mert úgy hitelesebb lett volna a dolog. Plágiumgyanús ügyben egy nem biztos, 
hogy saját szöveget elmondani nem biztos, hogy túlzottan ízléses, egyáltalán ezt a dolgot szóba 
hozni itt, amikor nem tudjuk, hogy miről van szó. Azt látjuk, hogy a dolog már egyfajta sínre 
kerül és ebből valami lesz. Vagy igaz és azért lesz valami, vagy nem igaz és azért lesz valami. 
Miért van arra szükség, hogy a megyei közgyűlésben ilyeneket mondjunk egymásnak?” Azt kér-
te, hogy a szervezés úgy történjen, hogy ne váljon politikaivá a rendezvény.  
 
Szabó Róbert 
Véleménye szerint az eddig lezajlott Heves Megye Napja rendezvény közül egyik sem volt poli-
tikai jellegű. A mostani rendezvény sem lesz ilyen szempontból más. A részvétel mindenki szá-
mára nyitott, a megye napja lévén remélhetőleg a képviselők is jelen lesznek majd.  
 
Dudás Róbert 
Kiemelte, hogy frakciója maximálisan egyetért a rendezvénnyel, annak jótékony céljával, minél 
nagyobb tömeget megmozgató gondolatával, azonban az időponttal és ebből fakadóan a hely-
színválasztással kapcsolatban vannak fenntartásai. Elnök úr azt mondta, az előzőnek sem volt 
politikai színezete. Véleménye szerint volt, mert a kormánymegbízott ázsióját emelte, hogy kö-
zösen zenélt a Csík zenekarral, akivel jó viszonyt ápol. Szerinte ez egy közpénzből megvalósított 
nagyszabású rendezvény, ami a gyöngyösi Fidesz indulónak óriási, 4,5 millió forintból megvaló-
sított támogatása. A Tükörrel kapcsolatban megköszönte, hogy 4-5 hónap után elfogadásra került 
a felvetésük.  
 
Fekete László 
Megkérdezte a főjegyző urat, hogy milyen programmal készült a költségvetés? Vannak további 
részletező táblák? Amennyiben igen, a kiadási részből kért részletesebben. Korábban többször 
elhangzott, hogy a megye arculata, koncepciója, a kiadási részből határozható meg. Azokból 
látható, hogy mi a feladatköre és mire költ. A költségvetés szerint többek között a következőkre: 
idegenforgalmi, turisztikai kommunikáció, társadalmi aktivitást elősegítő programok, tagdíjak, 
egyéb területfejlesztési feladatok, a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnak adott támogatás és 
szervezeteknek adott támogatás. Véleménye szerint ezek tényleg „komoly” feladatok, ezekhez 
ekkora apparátust nem biztos, hogy fenn kellene tartani. „Azért kérdeztem elnök urat, hogy a 
gyöngyösi autistáknak adunk-e támogatást, mert ilyet láttam, hogy tartalékunk van 1 millió Ft, 
viszont az önkormányzatnál a pénzmaradvány 8 millió Ft. Ha ilyen összeg szerepel pénzmarad-
ványként, nem lehetne megtenni, hogy azt mondjuk, hogy a gyöngyösi autistáknak akár felajánl-
juk, vagy van egy sportbizottság, akinek feladata akár odaadni egy olyanfajta támogatási lehető-
séget, illetve másik lehetőség a Jó tanuló, jó sportolói cím adományozása, amit a bizottság is 
eldönthetne bizottsági szinten, ha ebből az összegből átcsoportosítanánk oda, vagy akár más ösz-
szegből, hiszen látszik, hogy nagyon komoly feladatunk nincs.” Megjegyezte még, hogy a ma-
gyarországi Jó tanuló, jó sportolói címnél a harmadik korcsoportostól fiatalabb tanuló nem pá-
lyázhat, illetve a nemzetközi címet nem veszik figyelembe ezeknél a tanulóknál. A megyei köz-
gyűlés kijavíthatná ezeket a hibákat. Kérte elnök urat és a közgyűlést, hogy akár a tartalékok 
terhére, akár más források keresésével, de célszerű lenne a Jó tanuló, jó sportoló címet vissza-
hozni. Fontosnak tartotta még, hogy a gyöngyösi autisták munkáját nemcsak megköszönni, ha-
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nem tevékenységüket pénzzel is támogatni kellene. Biztos, hogy akármekkora összeg jól jönne 
nekik.  
 
Szabó Róbert 
Ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy a megyei önkormányzatok feladatai megváltoztak. Ez 
abban is megmutatkozik, hogy az intézményfenntartói szerep megszűnt. Hiába keresi képviselő 
úr a már megszokott sorokat a költségvetésben. Érthető számára, hogy a képviselő úr arra gon-
dol, hogy az előző közgyűlésben pl. a hivatali apparátus alatt az volt érthető, hogy kik azok az 
emberek, akik a fenntartói munkát menedzselik hivatali szinten, valamint a hivatal működését 
menedzselik. Jelenleg a hivatali apparátus nemhogy nagy, hanem inkább kicsi. Nem háttérintéz-
mények vannak, hanem a hivatal dolgozói, akiknek konkrét feladatuk az, hogy a megye terület-
fejlesztésével kapcsolatos döntéseket meghozzák, valamint a törvény szerinti feladatokat megfe-
lelő minőségben elvégezzék. Az autisták esetében a fejlődésükhöz és nem a működésükhöz kell 
hozzájárulni. A központ vezetői is sokkal jobban örülnének annak, ha a megyei önkormányzat 
segítségével akár egy 500 millió forintos Európai Uniós forráshoz hozzájutnának, minthogy kap-
nak évente 500 000 forintot. A Jó tanuló, jó sportoló díjat illetően érdemes elgondolkodni azon, 
hogy bizonyos megyei teljesítményeket megyei szinten értékeljen az önkormányzat. A lehetősé-
get és az anyagi vonzatokat is mérlegelni kell. Kérte, hogy amennyiben a képviselő úrnak van 
ilyen jellegű javaslata, egyeztessen a kabinetvezetővel.  
 
Dr. Barta Viktor 
Elmondta, hogy a költségvetés készítésénél és felrögzítésnél ugyanazok az előírások vonatkoz-
nak az önkormányzatra, mint bármelyik más helyi önkormányzatra. A tervezés során figyelembe 
kellett venni a közgyűlés által elfogadott önálló rendeletet, ami meghatározza a költségvetési és 
zárszámadási rendelet felépítését, illetve ennek megfelelően e rendelettervezetnek az utolsó előtti 
melléklete tartalmazza a költségvetési rendelet fejezet- és címrendjét. Ezek nem titkos adatok, 
megtekinthetőek. 
 
Fekete László 
Véleménye szerint az önkormányzat dönti el, hogy mi a politikai szándék és hogyan mozog a 
lehetőségek közt. Beszélt a Bursa Hungarica-ról, amiben a megyei önkormányzat nem vesz részt. 
Régen volt lehetőség a Heves megyei diákok támogatására. Végig kellene gondolni ezeket a le-
hetőségeket, mert „egyre jobban lecsökkennek a főiskolások”, a költségvetésben pedig rendelke-
zésre áll az összeg a támogatásukra. Kérte a kiadási tábla elküldését. A mellékletekből nem volt 
látható számára, hogy a dolgozók, illetve az önkormányzat vezetése béren kívüli juttatásban ré-
szesültek-e. A béren kívüli juttatásokban a bankszámla-hozzájárulás szerepelt. Az összeg mek-
kora? Minden dolgozóra vonatkozik? 
 
Szűcsné Major Ildikó 
Emlékeztetett, hogy a bizottsági ülésen kifogásolta a költségvetés ezen részét, megítélése szerint 
nem elég részletes. Kérte, hogy a részletező táblázatból szintén kapjon frakciója is egy-egy pél-
dányt.  
 
Dr. Barta Viktor 
Megjegyezte, hogy a kérés teljesítésének semmi akadálya nincs, a kért adattáblák bértömeg 
összesenben, havi szintre lebontva megküldésre kerülnek. Tájékoztatott, hogy béren kívüli jutta-
tásban 2010 decembere óta nem részesült sem választott tisztségviselő, sem hivatali dolgozó. A 
bankszámla-hozzájárulást minden hivatali állományban lévő dolgozó megkapja, mértéke havi 
bruttó 1000 Ft. Béren kívüli juttatásokra, jutalmakra a szűkös költségvetésre való tekintettel nem 
volt lehetőség. Erre a juttatásra 2014 óta a személyi jövedelemadó törvény lehetőséget ad kvázi 
költségtérítésként, mely éves szinten bruttó 336 000 forintot tesz ki.  
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Szűcsné Major Ildikó 
Utalt arra, hogy a területfejlesztési koncepció készítésére elég magas összeget kapott az önkor-
mányzat, a feladat elvégzése pedig a dolgozóknak jelentős munkát adott. Tudomása szerint még 
túlórázni is kellett. Ezért a munkáért semmilyen plusz jutalmat nem kaptak? Ha nem, akkor mire 
lett fordítva az összeg, hiszen a többletmunkáért megérdemelnék az elismerést. 
 
Szabó Róbert 
Megköszönte a dolgozók nevében ezt a fajta aggodalmat. Hangsúlyozta, hogy a dolgozók moti-
váltak és szívesen végzik a feladatukat. Az ÁROP-os pályázatban lehetőség van a dolgozók bé-
rének bizonyos esetekben bizonyos %-ig történő elszámolására, mellyel él is az önkormányzat.  
 
Fekete László 
Nem kapott választ a Bursa Hungarica és a Jó tanuló, jó sportoló javaslataival kapcsolatban. 
Esetleg azt gondolja az elnök úr, hogy kidolgozásra kerül a következő alkalomra, vagy valame-
lyik bizottság megkapja ezt feladatul? Megkérdezte még, hogy a költségtérítés kategóriában 
benne van-e az, hogy az elnök úr használja a hivatali gépkocsit, vagy az külön dolog? Tudomása 
szerint az egyik autót az elnök úr használja, de kap költségtérítést is.  
 
Szabó Róbert 
Kiemelte, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárműveket kollégái és saját maga is tel-
jes mértékben rendeltetésszerűen használják. A közgyűlés felhatalmazta arra, hogy hivatali és 
magán célra is használhatja a gépjárművet. A díjakkal kapcsolatban elmondta, hogy a döntéseket 
jól át kell gondolni közép- és hosszú távú perspektívában is. Az, hogy a költségvetésben adott 
évben van X millió forint, ami ilyen díjakra fordítható, nem jelenti azt, hogy ezt hosszabb távon 
is megteheti az önkormányzat. Nagy felelőtlenségnek tartaná, ha az egyik évben kiosztana egy 
adott díjat az önkormányzat, a következőben pedig pénzhiány miatt már nem. A költségvetésben 
szereplő források olyan egyszeri bevételeknek köszönhetőek, amelyek nem tervezhetőek előre 
hosszabb távon, mint pl. az ÁROP-os pályázat. Véleménye szerint a díjakat tekintve a megyei 
önkormányzatoknak egységes álláspontot kell képviselniük. Számos olyan országos tényező van, 
amely az önkormányzatok finanszírozását is befolyásolhatja, így pl. ha április 6-án más politikai 
párt alkot kormányt, más feladata lesz a megyei önkormányzatoknak.  
 
Szabó Gyula 
Hangsúlyozta, hogy azért lenne célszerű a nagy horderejű lépéseket nagyobb egyeztetésekkel 
létrehozni, hogy ne kelljen attól tartani egy választási ciklus végén, hogyha mások kerülnek 
kormányra, akkor azok „mindent visszacsinálnak”. Az elnök úr előbbi válaszából kiderült, hogy 
a dolgozók a többletmunkáért nem kapnak pénzt, ugyanakkor időnként egy-egy pályázatból lehet 
a béreket finanszírozni. Egy ilyen kis létszámú apparátusnál viszonylag pontosan lehet a béreket 
tervezni, nagy elmozdulások nem indokoltak. Ehhez képest egy nyertes pályázat bérmegtakarí-
tást indukál. Ezt nem használja fel az önkormányzat, hanem átcsoportosítja más célra? Indokolt 
lenne, hogy akik többletmunkát végeznek, legalább egy részét kapják meg a bérmegtakarításnak.  
 
Dudás Róbert elhagyta a termet. 
 
Szabó Róbert 
Emlékeztetett, hogy a hivatal az elmúlt néhány hónapban bővült pár fővel a megnövekedett fel-
adatok ellátása érdekében. Ha rendelkezésre áll megtakarítás - pl. pályázati forrásból - a bérek-
nél, határozott időre felvehetőek a kollégák.   
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Az előterjesztés egy határozati javaslatot és egy rendelettervezetet tartalmaz. A közgyűlésnek 
ezekről minősített többséggel kell döntenie.  
 
Kérte, szavazzanak a rendelettervezet elfogadásáról.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 8 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett (1 nem szava-
zott) a következő rendeletet alkotta: 
 

Heves Megyei Önkormányzat 
1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete 

a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
 
Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államház-
tartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, vala-
mint Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alap-
ján a következő rendeletet alkotja a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről: 
 

A rendelet hatálya 
1. §  

A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a Közgyűlés 
elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki. 
 

A költségvetés címrendje 
2. § 

A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

A Költségvetés bevételei és kiadásai 
3. § 

(1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetését 
     559.775    e Ft bevétellel 
     559.775    e Ft kiadással 
      0 e Ft forráshiánnyal 

állapítja meg. 
 
 (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megosz-
lását mérlegszerűen a rendelet 1.melléklete tartalmazza. 
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 2. mel-
léklet tartalmazza. 
(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. melléklet 
tartalmazza. 
(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásokat címenkénti megoszlásban a 4. melléklet 
tartalmazza. 
(6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását 
az 5. melléklet tartalmazza.  
(7) Az uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze. 
(8) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, irányszámait a 7. melléklet tartal-
mazza. 
(9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználá-
si és likviditási ütemtervét a 8. melléklet részletezi. 
(10) A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza 
(11) A költségvetés fejezet és címrendjét a 10. melléklet tartalmazza. 
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(12) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező és 
önként vállalt feladatainak megoszlását a 11.melléklet tartalmazza. 
(13) A 2014. évi költségvetés általános tartaléka 1 045 e Ft. 
(14) Az előző év pénzmaradvány összege 52 033 e Ft. A pénzmaradvány felosztásáról valamint 
elszámolásáról a 2013. évre vonatkozó zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg rendel-
kezik a Közgyűlés.  
(15) A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál beruházási és felújítási kiadás nem került ter-
vezésre. 

 
A költségvetés végrehajtásának szabályai 

4. § 
(1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a 
főjegyző a felelős. 
(2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését – rendelet-módosítással – közgyűlési döntés-
sel megváltoztathatja. 
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén - az első negyedév 
kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet. 
(4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pá-
lyázaton nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet. 
(5) A Heves Megyei Önkormányzat területfejlesztési kiadványához kapcsolódóan a médiafelület 
értékesítéséből származó – már realizált – bevételeket a kiadványhoz kapcsolódó kiadások finan-
szírozására szükséges fordítani.  
 

5. § 
 

(1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés 
végrehajtása során: 
- dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő idő-

tartamú és felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről; 
- rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 1 millió Ft összeghatárig; 
- átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között gazdasági 

eseményenként 3.000 Ft összeghatárig; 
- rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás előirányzata fölött, melynek összege 3 

millió Ft. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályáza-
ton, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támogatási 
összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg 
felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni. 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) 
bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési kiadáso-
kon, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási előirányzatokon túl a köz-
gyűlés elnöke a tervezett költségvetési előirányzatokon felül érkező források felhasz-
nálására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig 
dönthet a forrásfelhasználásról. A működési kiadásokon túli egyedi döntéseiről az El-
nöki jelentés keretein belül a soron következő rendes ülésén tájékoztatja a Közgyűlés 
tagjait. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtá-
sáról szóló időszakos beszámoló adatai közé. 

- A hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével a személyi jellegű kiadá-
sokat érintő döntéseket a jelen rendelet hatálya alá tartozó szervek munkavállalói va-
lamint tisztségviselői esetében külön Közgyűlési döntés nélkül végrehajthatja. A jog-
szabályokon alapuló munkáltatói döntésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokkal, 
kifizetésekkel összefüggésben a kifizetések haladéktalan- és jogszabályban meghatá-
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rozott határidőig történő - teljesítéséhez, a Heves Megyei Önkormányzat lakásalap 
számláin rendelkezésre álló összeget a számlaegyenleg erejéig bevonhatja. 

 
6. § 

 
(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.  132.§-a alapján: 

- az illetményalap 2014. évben 38.650 Ft. 
(2) A köztisztviselői cafetéria - juttatás 2014. évi mértéke az illetményalap ötszöröse, azaz 

193.250 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti. 
 

7. § 
 (1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évre 
vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére 
a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskod-
jon. 
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hiva-
tal 2014. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott 
kiadások teljesítéséről gondoskodjon. 
 

Módosító rendelkezések 
8.§ 

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénynek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál 
történő végrehajtásáról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 
az alábbi 23/A. §- sal egészül ki: 

          „23/A. § A Kttv. 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Hivatal köztiszt-
viselőit illetményük kifizetésére szolgáló fizetési számlához kapcsolódóan havonta a köz-
ponti költségvetésről szóló törvényben megengedett legmagasabb összegű bankszámla-
hozzájárulás illeti meg, melynek kifizetése évente két alkalommal, a tárgy félévet követően 
történik.” 

 
(2) Az R. 1. § (2) bekezdésében az „egyéb juttatásokról rendelkező 21 - 23. §” szövegrész helyé-

be az „egyéb juttatásokról rendelkező 21 – 23/A. §” szöveg lép. 
 

Záró rendelkezések 
9. § 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési évre kell 
alkalmazni. 
 
  Szabó Róbert           Dr. Barta Viktor 
         Heves Megyei Közgyűlés elnöke                Heves megye főjegyzője 
 
(A rendelet mellékleteit jelen jegyzőkönyv Melléklete tartalmazza.) 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 8 igen, 5 tartózkodás mellett (1 nem szavazott) a következő 
határozatot hozta: 
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4/2014. (II. 14.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Önkormányzat költségvetésében a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Ön-
kormányzatnak a 2014. évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot kelet-
keztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. 
 
Szabó Gyula elhagyta a termet.  
 
 

Szabó Róbert 
 
3. napirend 
Javaslat a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft. tulajdonrészének átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára  
 
Az előterjesztés egyrészt tartalmazza a NORDA Nonprofit Kft. tulajdonrészének átvételével 
érintett megyei önkormányzatok között lefolytatott egyeztetések eredményeként kialakított társa-
sági szerződést, másrészt a törvény alapján szerzett tulajdonosi részesedés szükségszerűen együtt 
jár a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló ön-
kormányzati rendeletnek a korlátozottan forgalomképes törzsvagyont rögzítő 2. számú mellékle-
tének a NORDA Kft-re vonatkozó kiegészítésével.  
 
Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Az előterjesztés egy határozati javaslatot 
és egy rendelettervezetet tartalmaz. A közgyűlésnek ezekről minősített többséggel kell döntenie.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) 
a következő határozatot hozta: 
 
5/2014. (II. 14.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft.-nek a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvény módosítása alapján a területileg érintett megyei önkormányzatok tulajdonába kerülésére 
tekintettel, jóváhagyja a társaság társasági szerződését és felhatalmazza elnökét az azzal kapcso-
latban felmerülő intézkedések teljes körű végrehajtására. 
  
                                                  Felelős:  Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
                                                  Határidő:  Értelem szerint,  

a vonatkozó cégeljárási határidők  
figyelembevételével 
 

Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak a rendelettervezet elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) 
a következő rendeletet alkotta: 
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Heves Megyei Önkormányzat 
2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete 

a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Heves Megye Közgyűlése a területfejlesztésről és területrendezésről szóló - 2013. évi CCXVI. 
törvénnyel módosított - 1996. évi XXI. törvényben foglaltaknak való megfelelés céljából az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. 
(II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. számú mellékletének Gazdasági 
társaságokra vonatkozó táblázata a következő 5. sorral egészül ki:  
„ 

5. NORDA Észak-
Magyarországi Regi-

onális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasz-

nú Nonprofit Kft. 

Cg. 05-09-
017690 

3525 Mis-
kolc, Szé-

chenyi utca 
107. 

A Heves Megyei Önkor-
mányzatot megillető üzlet-

rész névértéke 1.000.000,-Ft, 
üzletrészhez kapcsolódó 

szavazat mértéke 1 szavazat 

„ 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

Szabó Róbert            Dr. Barta Viktor 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke                            Heves megye főjegyzője 
 
Szabó Róbert 
 
4. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció (2014-2020) elfogadására 
 
A megyei önkormányzat a megyei szintű területi tervek alapdokumentumát, a megyei területfej-
lesztési koncepciót az érintett megyei jogú városok önkormányzatának egyetértésével dolgozza 
ki és fogadja el. A jogszabály szerint biztosított egyetértési jog gyakorlása érdekében a Heves 
Megyei Területfejlesztési Koncepció beterjesztésre került az egri közgyűlés elé, amely az előter-
jesztést február 14-én tárgyalja. Az elfogadott területfejlesztési koncepció a megyei önkormány-
zat honlapján közzétételre kerül, valamint a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős mi-
niszter is megkapja azt. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a koncepció elfogadására előké-
szített teljes dokumentációt. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal (2 fő nem szavazott), ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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6/2014. (II. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése elfogadja a Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció (2014-2020) 
című dokumentumot. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
 Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

                                                  Határidő:  Értelem szerint 
 
Szabó Gyula visszatért a terembe. 
 
Szabó Róbert 
 
5. napirend 
Javaslat a megszűnt Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai 
decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések zárására 
 
Jelen előterjesztés szerinti tartalommal egy támogatási szerződés kapcsán merült fel a szerződés 
lezárhatóságának kérdése, lehetősége. Ezen támogatási szerződés kapcsán a NORDA Kft. és a 
Magyar Államkincstár a döntések meghozatala érdekében megküldte az előterjesztéshez szüksé-
ges záró jegyzőkönyvet.  Az előterjesztés részletesen tartalmazza a Magyar Államkincstár levelét 
és Bélapátfalva Város Önkormányzatát érintő pályázat ellenőrzési jegyzőkönyvét. Az előterjesz-
tés bizottsági támogatottságát tartalmazza.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal (1 fő nem szavazott), ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
7/2014. (II. 24.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált TRFC források terhére Bélapátfalva 
Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  
 

TRFC/EM/t/1000035/2005. Bélapátfalva Város Önkormányzata 
 
A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét a további szükséges intézkedések és aláírások 
megtételére. A közgyűlés felkéri továbbá elnökét, hogy a döntésekről a Magyar Államkincstár 
Heves Megyei Igazgatóságát és a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Nonprofit Kft-t értesítse. 
 
      Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2014. március 3. 
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Szabó Róbert 
 
6. napirend 
Szomszédos megyék területfejlesztési programjának véleményezése 
 
A területfejlesztési koncepciók és programok egymásra épülő rendszert alkotnak. A megyei terü-
letfejlesztési koncepciót és programot véleményezésre meg kell küldeni a jogszabályban megha-
tározott szerveknek, továbbá a szomszédos megyei önkormányzatoknak. A bizottsági előterjesz-
tések leadásának határidejéig Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék küldték 
meg véleményezésre területfejlesztési programjaik egyeztetési dokumentációját. A megyei főépí-
tész közreműködésével és előkészítésében elkészültek a közgyűlés döntési javaslatai e két megye 
területfejlesztési programja véleményezésére. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartal-
mazza. 
 
Tájékoztatott, hogy a bizottsági ülés előkészítését követően érkezett meg Pest és Nógrád megyék 
területfejlesztési programja, ezért azok véleményezési javaslatait a bizottságnak már nem volt 
módjában tárgyalni. A 45 napos határidőn belüli közgyűlési véleményalkotásra viszont csak úgy 
van lehetőség, ha a közgyűlés a február 14-i ülésén véleményt alkot Pest és Nógrád megye terü-
letfejlesztési programjairól. 
 
Kérdés, észrevétel, nem volt. Kérte, szavazzanak az előterjesztésben foglalt I. számú határozati 
javaslatról, azaz a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program (2014-2020) című 
dokumentum egyeztetési változatának véleményezéséről. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal (1 fő nem szavazott), ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
8/2014. (II. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a terület-
rendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, 
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Kormányrendelet elő-
írásai alapján megtárgyalta és véleményezte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke 
által 382-2/2013. számon megküldött, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 
(2014-2020) című dokumentum egyeztetési változatát. 
 
Heves Megye Közgyűlése, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program (2014-
2020) című dokumentum kidolgozásával és elfogadásával kapcsolatban kifogást nem emel. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
       Határidő: 2014. február 28. 
 
Dudás Róbert visszatért a terembe. 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak az előterjesztésben foglalt II. számú határozati javaslatról, azaz Borsod-
Abaúj-Zemplén Megye Fejlesztési Program – Stratégiai programrész dokumentum egyeztetési 
változatának véleményezéséről. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö-
vetkező határozatot hozta: 
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9/2014. (II. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a terület-
rendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, 
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Kormányrendelet elő-
írásai alapján megtárgyalta és véleményezte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 
által II-539-1/2014. számon megküldött, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program – 
Stratégiai programrész dokumentum egyeztetési változatát. 
 
Heves Megye Közgyűlése, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program – Stratégiai 
programrész dokumentum kidolgozásával és elfogadásával kapcsolatban kifogást nem emel. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
       Határidő: 2014. február 28. 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak az előterjesztésben foglalt III. számú határozati javaslatról, azaz a Pest Me-
gyei Területfejlesztési Program (2014-2020) című dokumentum egyeztetési változatának véle-
ményezéséről. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö-
vetkező határozatot hozta: 
 
10/2014. (II. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a terület-
rendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, 
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Kormányrendelet elő-
írásai alapján megtárgyalta és véleményezte Pest Megye Közgyűlésének elnöke által 215-
19/2014. számon megküldött, Pest Megyei Területfejlesztési Program (2014-2020) című doku-
mentum egyeztetési változatát. 
 
Heves Megye Közgyűlése, a Pest Megyei Területfejlesztési Program (2014-2020) című doku-
mentum kidolgozásával és elfogadásával kapcsolatban kifogást nem emel. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
       Határidő: 2014. február 28. 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak az előterjesztésben foglalt IV. számú határozati javaslatról, azaz Nógrád Me-
gye Területfejlesztési Programja (2014-2020) című dokumentum egyeztetési változatának véle-
ményezéséről. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö-
vetkező határozatot hozta: 
 
11/2014. (II. 14.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a terület-
rendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, 
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Kormányrendelet elő-
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írásai alapján megtárgyalta és véleményezte Nógrád Megye Közgyűlésének elnöke által 10-
24/2014. számon megküldött, Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) című 
dokumentum egyeztetési változatát. 
 
Heves Megye Közgyűlése, a Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) című do-
kumentum kidolgozásával és elfogadásával kapcsolatban kifogást nem emel. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
       Határidő: 2014. február 28. 
 
Szabó Róbert 
 
7. napirend 
Javaslat a 2014. évi igazgatási szünetnek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál 
történő megállapítására 
 
Az előterjesztésben rögzítettek szerint javasolta, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően a fő-
jegyző - az igazgatási szünet időszakára figyelemmel - a határozati javaslatban foglaltak szerint 
határozza meg a 2014. évi szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságokat azzal, hogy 
az igazgatási szünet alatt a szabadság tényleges kiadására változatlanul a hivatal feladatellátására 
és a zavartalan ügymenet biztosítására tekintettel kerülhet sor, különös tekintettel a 2014. évi 
önkormányzati választásokat követően felálló közgyűlés jogszabályszerű működésének meg-
szervezésével összefüggő feladatok ellátására. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartal-
mazza. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö-
vetkező határozatot hozta: 
 
12/2014. (II. 14.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. 
§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - tekintettel a 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
13-15. §-ban foglalt rendelkezésekre - a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal tekintetében 
2014. évben az igazgatási szünetet az alábbiak szerint határozza meg, rendeli el: 
 
Az igazgatási szünet a nyári időszakban 2014. július 21-től 2014. augusztus 24-ig, a  téli 
időszakban 2014. december 22-től 2015. január 4. napjáig tart. Az igazgatási szünet alatt kiadott 
rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított 
alapszabadságának a háromötödét, de az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében 
ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható. A közgyűlés előírja a főjegyzőnek, hogy az 
igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra 
kerülő szabadságokat azzal, hogy az igazgatási szünet alatt a szabadság tényleges kiadására a 
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal feladatellátására és a zavartalan ügymenet biztosítására 
tekintettel kerülhet sor, különös tekintettel a 2014. évi önkormányzati választásokat követően 
felálló közgyűlés jogszabályszerű működésének megszervezésével összefüggő feladatok 
ellátására. 
       Felelős: Dr. Barta Viktor 
         Heves megye főjegyzője 
       Határidő: Értelem szerint 
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Szabó Róbert 
 
8. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei 
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 
 
A nemzetiségek jogairól szóló törvény, valamint az ez alapján megkötött együttműködési megál-
lapodás rendelkezik arról, hogy a megyei önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzat 
részére – az előterjesztésben részletesen kifejtettek szerint –  biztosítja az önkormányzati műkö-
dés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási 
feladatok ellátásáról. A nemzetiségi önkormányzat 2013. december 4. napján megtartott testületi 
ülésén meghozott határozattal a megyei önkormányzattal megkötött együttműködési megállapo-
dást megvizsgálta, azt változatlan tartalommal hatályában fenntartotta, a megállapodásra vonat-
kozóan annak módosítását nem kezdeményezte. 
 
Mindezekre tekintettel javasolta, hogy a közgyűlés az együttműködési megállapodást hatályában 
tartsa fenn azzal, hogy amennyiben a jövőben bármely esemény vagy jogszabályi kötelezettség 
merül fel, amely érinti, illetve szükségessé teszi a megállapodás módosítását vagy kiegészítését, 
a szükséges lépések megtételére azok felmerülésekor javaslatot fog tenni. Az előterjesztés bizott-
sági támogatottságát tartalmazza.  
 
Szabó Gyula 
Megkérdezte, hogy a roma önkormányzat decemberi ülésére kapott-e valaki meghívást a megyei 
közgyűlésből, illetve a Heves Megyei Közgyűlés jelen ülésére kapott-e meghívást a nemzetiségi 
önkormányzat? 
 
Szabó Róbert 
Elmondta, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnöke kapott meghívást és jelezte, hogy nem tud 
részt venni a megyei közgyűlés ülésén. Tájékoztatott, hogy a két önkormányzat között működik 
a kommunikáció, a kisebbségi önkormányzat üléseit a hivatal szervezi, azon a hivatal képviselői 
részt vesznek. 
 
Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
13/2014. (II. 14.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) 
bekezdése alapján – mely szerint a megállapodást január 31. napjáig felül kell vizsgálni – a He-
ves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást felül-
vizsgálta és azt – figyelemmel a területi nemzetiségi önkormányzat 49/2013. (XII. 04.) számú 
határozatában foglaltakra is – változatlan tartalommal hatályában fenntartja. 
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A közgyűlés felhívja elnökét és Heves megye főjegyzőjét, hogy a területi nemzetiségi valamint a 
megyei önkormányzat közötti együttműködést kísérjék figyelemmel, és a további együttműködés 
keretében a jövőre nézve szükség esetén tegyenek javaslatot a megállapodás módosítására. 
 
     Felelős:   Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
        Dr. Barta Viktor 
        Heves megye főjegyzője 

Határidő: Értelem szerint, figyelemmel az 
együttműködési megállapodás Nek 
tv-ben rögzített felülvizsgálatának ha-
táridejére is 

 
Szabó Róbert 
 
9. napirend 
Beszámoló a Europe Direct Tájékoztató Központ 2013. évi tevékenységéről 
 
A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. év elején keretmegállapodást írt alá az Európai 
Bizottság Magyarországi Képviseletével egy európai információs egység működtetésére, amely a 
hivatal szervezeti rendszerében az Elnöki Kabinethez tartozik. Az eddigi gyakorlatnak megfele-
lően a Europe Direct Tájékoztató Központ 2013. évben kifejtett tevékenységéről beszámoló ke-
retében tájékoztatja a közgyűlést az előterjesztés szerinti tartalommal. Az előterjesztés bizottsági 
támogatottságát tartalmazza.  
 
Szabó Gyula 
Megjegyezte, hogy régóta figyeli a szervezet tevékenységét, munkájukat színvonalasan végzik, 
de véleménye szerint ez a fajta tevékenység egy kicsit belterjes. Nem érzékelhető belőle az, hogy 
milyen kitekintés van más országokban folyó hasonló tevékenységekre, hogy vesznek részt 
azokban a nemzetközi folyamatokban, ami Európában működik. Beszélt egy brüsszeli 
rendezvényről, az Open Days elnevezésű programról, mely minden évben megrendezésre kerül. 
Itt Európa minden országából, tartományából, régiójából közel egyhetes szakmai 
programsorozaton vesznek részt a megjelentek. Minden évben szomorúan kell megállapítania, 
hogy Magyarország nagyon visszafogottan vesz részt az eseményen. Ha igényelnék a Europe 
Direct dolgozói a részvételt, adna lehetőséget rá a költségvetés? Kiemelte, nem elég, ha a 
kormányzat képviselői utaznak, a „mi szintünkön is ott kellene lenniük azoknak az embereknek, 
akik be tudnák kapcsolni Magyarországot ezekbe a folyamatokba.” Véleménye szerint ebben a 
ciklusban nem sok történt ennek érdekében. Hiányolta a testvérmegyék és testvérkapcsolatok 
érdemi működését is. Arra következtet az eddig elmondottakból, hogy nincs költségvetési 
tartalék ezekre az ún. nem kötelező feladatokra.  
 
Szabó Róbert 
Biztos abban, hogy Szabó képviselő úr a megyét is megfelelően képviseli az unióban. A kollégái 
tartják a kapcsolatot e-mailek segítségével. 
 
Zelei Dániel 
Tájékoztatott, hogy napirenden volt a Europe Direct munkatársainak az Open Days-re való 
elutazása. Szakmai okai voltak annak, hogy nem vettek részt a rendezvényen az érintettek. A 
testvérkapcsolatokat illetően elmondta, hogy szoros a kapcsolat a sepsiszentgyörgyi irodával. 
Emlékezete szerint az elmúlt egy évben 5 alkalommal voltak a kollégái Brüsszelben. Az 
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önkormányzat költségvetésében azért nem szerepel a tétel, mert a forrás fedezett, legfeljebb az 
Eger-Budapest útvonalon kell az utazást finanszírozni.  
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
14/2014. (II. 14.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Heves Megyei Eu-
rope Direct Tájékoztató Központ 2013. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
       Határidő: Értelem szerint 
 
Szabó Róbert 
 
10. napirend 
Tájékoztató saját hatáskörben hozott döntésről 
 
Tájékoztatott, hogy az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság saját hatáskörben eljárva a 
vagyonnyilatkozat-tételi eljárást eredményesen lefolytatta, melynek teljesítéséről szóló 
tájékoztató a közgyűlés tagjai részére megküldésre került. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Szabó Róbert 
 
11. napirend 
Sürgősségi indítvány Magyarország Kormánya és a megyei önkormányzatok között köten-
dő stratégiai megállapodásról 
 
Az Európai Unió 2014 és 2020 közötti hétéves költségvetési keretéből jelentős fejlesztési forrá-
sok érkeznek Magyarországra. A vonatkozó uniós jogszabályok szerint a tagállamok, így Ma-
gyarország számára átadott forrásokat fejlesztési programokban rögzítettek szerint kell felhasz-
nálni. A 2014–2020-as időszak tervezési hierarchiájának csúcsán a Partnerségi megállapodás 
című dokumentum áll, amely újdonságnak számít a fejlesztéspolitika területén. Küldetése az, 
hogy ismertesse az adott tagállam hozzájárulását az EU 2020 stratégia céljaihoz. A magyar kor-
mány előreláthatólag februárban benyújtja a partnerségi megállapodást az Európai Bizottságnak, 
majd erre építve március végéig benyújtja az operatív programokat is. Az Európai Unióval kö-
tendő partnerségi megállapodásban foglaltakra tekintettel Magyarország Kormánya stratégiai 
megállapodás megkötését kezdeményezte a megyei önkormányzatokkal azzal a szándékkal, 
hogy a megyék sikeres fejlődését biztosítsák a 2014-2020 közötti uniós ciklusban. A kormány és 
a megyei önkormányzatok által aláírandó stratégiai megállapodás céljait az előterjesztés részlete-
sen tartalmazza. 
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Kérte a közgyűlés felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy a stratégiai megállapodást a kormány 
és a megyei önkormányzatok között lefolytatott tárgyalások eredményeként véglegesítendő szö-
vegszerű tartalommal a Heves Megyei Önkormányzat képviseletében aláírhassa. 
 
Fekete László 
Elmondta, hogy a napirendre vételt azért nem szavazta meg, mert ez az anyagot elkapkodottnak, 
szégyenteljesnek tartotta. Az előterjesztésben ott van Orbán Viktor miniszterelnök neve és eköz-
ben a kiküldött anyag tele van helyesírási hibával. Hogyan fordulhatott ez elő, ki készítette az 
anyagot? Szerinte az elolvasás után nem lehet elmondani, hogy mi lenne az előterjesztés tartal-
ma. Ismét megkérdezte elnök urat, ki készítette a „Stratégiai megállapodás 2014-2020 között az 
uniós finanszírozású fejlesztési programok megyéket érintő fejlesztéseiről” című tervezetet?  
 
Szabó Róbert 
Kérte annak tisztázását, hogy a képviselő úrnak a stratégiai megállapodás szövegével volt 
problémája helyesírási és egyéb szempontból, vagy a hivatalban készült szöveges 
előterjesztéssel.  
 
Fekete László 
A stratégiai megállapodással volt a gond. 
 
Szabó Róbert 
A stratégiai megállapodást nem a hivatal dolgozói szerkesztették, egy egyeztetés alatt álló 
munkaanyagról van szó. Azért került sürgősséggel a közgyűlés elé, mert a Heves Megyei 
Önkormányzat is a napokban kapta meg. Elképzelhető, hogy vannak benne helyesírási hibák, 
vagy olyan, ami a képviselő úrnak nem szimpatikus. Felajánlotta, hogy amennyiben gondolja 
Fekete úr, kijavítva küldje vissza és a hivatal továbbítja. Ha ténylegesen helyesírási hibák vannak 
az anyagban, a dolgozók is tehetnek észrevételt. Örömteli hír, hogy a magyar kormány a megyei 
önkormányzatokkal köt egy ilyen jellegű megállapodást, mert ez alátámasztja azt, hogy az 
önkormányzatoknak vannak és lesznek feladataik. Hangsúlyozta, hogy a szöveg még 
módosulhat, tervezetről van szó, ezért a határozati javaslatban is úgy szerepel, hogy nem erre kér 
felhatalmazást, hanem az ehhez hasonló, a közös egyeztetés során kialakult végleges 
szövegezéshez.  
 
Szabó Gyula 
Azt gondolta, hogy azért került sürgősséggel a közgyűlés elé az előterjesztés, mert viharos 
sebességgel alá is kell írni. Elvileg támogat mindenfajta együttműködési megállapodást, de azt, 
ami mostanában zajlik Magyarországon, azzal nem nagyon ért egyet. Nem tudja függetleníteni 
ezt a fajta megállapodást azoktól az együttműködési megállapodásoktól, amiket a sokat szidott 
multikkal köt a kormány. Nem az együttműködéssel van a gond, hanem azzal, hogy milyen 
alapon történik a válogatás. Érthető, hogy a területfejlesztés révén kiválasztja a megyéket a 
kormány, de általában a nagyvárosokkal, a megyei jogú városokkal vagy a kis falvakkal nem 
akar együttműködni a kormány? Azt hitte, hogy ezt a szöveget már alá is kell írni, ez az a 
szöveg, amivel érdemben már nincs mit kezdeni, ugyanis az a jellemző, hogy a képviselők elé 
kerül egy olyan megállapodástervezet, amit mindkét félnek alá kell írni és nem lehet a szövegen 
változtatni, mert a másik fél előtt is az van. Véleménye szerint is „rendkívül slendrián munka 
mindkettő gyakorlatilag.” Nem helyesírási hibákkal, hanem szövegszerkesztési problémákkal 
találkozott, „3-4 szó egybe van írva, nincs központozva, a nagybetűt és kisbetűt viszonylag 
önkényesen használják és ez tömegesen van benne.” „Ha valóban így van, hogy elnök úrnak nem 
kell - kicsit szégyenletesen - ezt a szöveget aláírnia, akkor talán még elfogadhatónak is tartom, 
de ha ezt kell aláírni, akkor elnök urat kérem, hogy ne tegye meg és figyelmeztesse  
miniszterelnök urat is, hogy mit akarnak vele aláíratni.” 
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Szabó Róbert 
Helyesírási szempontból nem ellenőrizte a dokumentumot, de erre sor kerül és visszajelez a 
küldőnek, hogy aláírás előtt ezek kijavításra kerüljenek. Elmondta, hogy azért a megyei 
önkormányzatokkal köttetik a megállapodás, mert más településekkel szemben nem végrehajtó, 
hanem koordináló szerepük lesz a fejlesztési folyamatban. A megyei önkormányzat olyan 
középszintű, területi szintű döntéshozó testület lesz, ami ilyen kérdésekben diszponál. 
 
Fekete László 
Jelezte, hogy az előterjesztés olvasása során próbálta azt a gondolkodásmódot követni, hogy mi 
lenne a lényeg. Idézett a megállapodás szövegéből: „A felek jelen stratégiai megállapodást pont-
ról pontra haladva értelmezték…,”. Erre reagálva elmondta, hogy nem tudta értelmezni. „..a 
megállapodás szövegét, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, azt jóváha-
gyólag aláírták.” Véleménye szerint vagy nem olvasták el pontról pontra, mert akkor látták vol-
na, hogy ezt nem lehet. Felhívta a figyelmet arra, hogy ilyet nem kellene aláírni. Ha elnök úr 
tartja valamire a közgyűlést, akkor azt mondja, hogy ezt a következő ülésre kijavítva újból ki-
küldi. Ha 3-4 szó egybe van írva, valószínűleg abból adódik, hogy a számítógép nem tudta meg-
felelően konvertálni a szöveget, nem is ez ellen van kifogása. Szerinte olyan szavak vannak ben-
ne, amik abszolút nem illenek a szövegkörnyezetbe.  
 
Szabó Róbert 
Ígéretet tett arra, hogy aláírás előtt véglegesítésre kerül az anyag. Az már nem biztos, hogy a 
közgyűlés erről ismételten tud tárgyalni, ezért is kérte a felhatalmazást a tárgyalások 
lefolytatására és az esetleges aláírás megtételére. A megállapodás nem két, hanem húsz fél közt 
jön létre, ezért részletekbe menő egyeztetést annak figyelembevételével lehet tenni, hogy ennek 
húsz aláírója van. Fontos tényező a határidő is, mert közös érdek, hogy a rendelkezésre álló 
fejlesztési források lehívásának lehetősége megnyíljon a 2014-2020-as időszakra. A végleges 
verzió már bizonyára olyan lesz, ami nemcsak Heves, de az összes megye és Magyarország 
érdekeit is képviselni fogja.  
 
Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 
 
15/2014. (II. 14.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a stratégiai megállapodást 
a kormány és a megyei önkormányzatok között lefolytatott tárgyalások eredményeként 
véglegesítendő szövegszerű tartalommal a Heves Megyei Önkormányzat képviseletében aláírja. 
 
A közgyűlés felkéri továbbá elnökét, hogy a végleges, minden fél által aláírt stratégiai megálla-
podásról a közgyűlést az aláírást követően tájékoztassa. 
 
      Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
      Határidő: Értelem szerint  
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Szabó Róbert 
 
12. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díj adományozására 
 
A díj adományozására vonatkozó előterjesztést az SZMSZ 13. § (1) bekezdés b) pontjának meg-
felelően zárt ülés keretében tárgyalja a közgyűlés.  
 
A zárt ülés elrendelése előtt megkérdezte a képviselőket, kérdésük, észrevételük, bejelentésük 
van-e.  
 

III. Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §) 
 

IV. Kérdések (SZMSZ 40. §) 
 

V. Bejelentések (SZMSZ 41. §) 
 
Az SZMSZ 13. § (3) bekezdése értelmében a zárt ülésen a közgyűlés tagjai, a bizottságok nem 
képviselő tagjai, a nem a közgyűlési tagok közül választott alelnök, a főjegyző, az aljegyző, a 
jegyzőkönyvvezető, a technikai feladatokat ellátó dolgozó, továbbá a könyvvizsgáló és a döntést 
előkészítő köztisztviselő, szakértő vesz részt.  
 
Zárt ülést rendelt el.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
              Szabó Róbert          Dr. Barta Viktor 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke              Heves megye főjegyzője 



 

 

 

 

 

A HEVES MEGYEI KÖZGYŰLÉS  

2014. FEBRUÁR 14-I  

ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV  

MELLÉKLETEI 

 



 

2. napirend 

 

Heves Megyei Önkormányzat  

1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelete 

a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről  

 

 

 

1. sz. melléklet 
 



Adatok eFt

Megnevezés
Eredeti 

előirányzat
Megnevezés

Eredeti 

előirányzat

           Egyéb sajátos bevételek Hivatal  5 000 Önkormányzat működési kiadásai  12 700

           Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat Önkormányzati Hivatal működési kiadásai  236 572

Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen:  5 000
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat Önkormányzatnál 

felmerülő kiadás
 7 223

      Központosított előirányzatok

      Megyei Önkormányzatok működési támogatása  226 800 Egyéb területfejlesztési feladatok  15 630

Központi költségvetési támogatás összesen:  226 800

      ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat támogatás  44 370 Tartalékok  1 045

      Működési célra átvett pénzeszközök Hivatalnál  197 625 Működési célra átadott pénzeszközök  200 625

      ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati  támogatásból 

Hivatalnál átvett rész
 33 947

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból  

Hivatalnak adott rész
 33 947

Elôzô évi pénzmaradvány  52 033 Pénzmaradvány tartalék  52 033

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:  559 775 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:  559 775

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai

Fejlesztési célú támogatások Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átadott pénzeszkőzők

Kölcsönök visszatérülése Kölcsönök nyújtása

Hitel Hiteltörlesztés és kamat

Elôzô évi pénzmaradvány Pénzmaradvány tartalék

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:

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

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:  559 775 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:  559 775

FELHALMOZÁS

1. melléklet az 1/2014.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2014.évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK KIADÁSOK

MŰKÖDTETÉS



Adatok eFt

Megnevezés
Eredeti 

előirányzat
Megnevezés

Eredeti 

előirányzat

           Egyéb sajátos bevételek Hivatal  5 000       - személyi jellegű kiadások 168 452

           Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat       - munkaadókat terhelő járulékok 42 762

Önkormányzat sajátos működési bevétele 5 000       - dologi jellegű kiadások 25 358

Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 236 572

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0       -Önkormányzat általános működési kiadásai 12 700

      -ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat 

Önkormányzatnál felmerülő kiadás
7 223

      Központosított előirányzatok Önkormányzat működési kiadásai 19 923

      Megyei Önkormányzatok működési támogatása 226 800 Önkormányzati felhalmozási kiadásai

Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai

Központi költségvetési támogatás 226 800

      ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat támogatás 44 370

      Működési célra átvett pénzeszközök Hivatalnál 197 625 Működési célra átadott pénzeszközök 200 625

      ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati  támogatásból 

Hivatalnál átvett rész
33 947

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból  

Hivatalnak adott rész
33 947

          Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

Átvett pénzeszközök 275 942 Átadott pénzeszközök 234 572

Egyéb területfejlesztési feladatok 15 630

Kölcsönök visszatérülése Kölcsönök nyújtása

Hitel Hiteltörlesztések

Elôzô évi pénzmaradvány 52 033 Pénzmaradvány tartalék 52 033

Tartalékok 1 045

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:  559 775 KIADÁSOK ÖSSZESEN:  559 775

2. melléklet az  1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 2014.ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK KIADÁSOK



Ezer forintban

Cím Alcím név
Előirányzat 

csoportnév
Kiemelt előirányzat neve

1 1 5 Megyei Önkormányzatok működési támogatása 226 800

226 800

226 800

226 800

2 1 1 1 1 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatás 44 370

44 370

44 370

44 370

1 1 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 43 961

43 961

43 961

43 961

315 131

VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány

Összesen:

Cím összesen:

VII. FEJEZET ÖSSZESEN

Jogcím-

szám

Elôirány- 

zati

csoport-

szám

Kiemelt

elôirányza

ti

szám

BEVÉTELEK

Cím-

szám

Alcím-

szám

Cím összesen:

III. FEJEZET ÖSSZESEN

III.FEJEZET: Támogatásértékű bevételek

Összesen:

Cím összesen:

II. FEJEZET ÖSSZESEN

3. melléklet az 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

II.FEJEZET: Központi Költségvetési Támogatás

BEVÉTELEK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Eredeti 

előirányzat

Összesen:



Cím Alcím név
Előirányzat 

csoportnév
Kiemelt előirányzat neve

1 1 1 Saját bevételek

1 Működési bevételek

2 Önkormányzat sajátos működési bevétele 5 000

5 000

5 000

5 000

1 1 1 1 Átvett pénzeszközök

1 Működési célra átvett pénzeszköz 197 625

2 33 947

231 572

231 572

231 572

1

1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 8 072

8 072

8 072

8 072

244 644

Cím összesen:

VII. FEJEZET ÖSSZESEN

VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány

Összesen:

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Cím összesen:

I. FEJEZET ÖSSZESEN

IV.FEJEZET: Átvett Pénzeszközök

Összesen:

Cím összesen:

IV. FEJEZET ÖSSZESEN

Elôirány- 

zati

csoport-

szám

Jogcím-

szám

Alcím-

szám

Cím-

szám

I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal

Összesen:

Kiemelt

elôirányza

ti

szám

BEVÉTELEK

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázatból Önkormányzattól 

Hivatalnak átadott rész

Eredeti 

előirányzat

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



Ezer forintban

Cím Alcím név
Előirányzat 

csoportnév
Kiemelt előirányzat neve

3 1 1 Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció

Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció

1 Működési kiadások

3 Dologi kiadások 5 000

5 000

5 000

8 1 2

1 3 4 500

4 500

4 500

7 1 2 Tagdíjak

1 3 Tagdíjak 3 200

3 200

3 200

9 1 2 Egyéb területfejlesztési feladatok

1 Működési kiadások

3 Dologi kiadások 15 630

15 630

15 630

10 1 1

1 Működési kiadások

3 Dologi kiadások 7 223

7 223

7 223

35 553

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Területfejlesztési tevékenység 

támogatás

Alcím összesen:

Cím összesen:

Társadalmi aktivitást elősegítő programok

Rendezvényszervezési kiadások

Alcím összesen:

Cím összesen:

I.FEJEZET ÖSSZESEN

KIADÁSOK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Cím-

szám

Alcím-

szám

Jogcím-

szám

Elôirány- 

zati

csoport-

szám

Kiemelt

elôirányzati

szám

KIADÁSOK

Eredeti 

előirányzat

I.Heves Megyei Önkormányzat

Alcím összesen:

Cím összesen:

4. melléklet az 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Alcím összesen:

Cím összesen:

Alcím összesen:

Cím összesen:



2 Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnak adott támogatás

1 1 1 6 Pénzeszközátadás 197 625

2 1 1 6 33 947

231 572

231 572

1 1 1 Szervezeteknek adott támogatás

1 6 Szervezeteknek adott támogatás 3 000

3 000

3 000

234 572

Általános tartalék

1

1 Általános tartalék 1 045

1 045

1 045

1 045

1 Pénzmaradvány 43 961

1

43 961

43 961

43 961

315 131

IV.FEJEZET ÖSSZESEN:

VI.FEJEZET. Tartalékok

Alcím összesen:

Alcím összesen:

Cím összesen:

VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok

Kiadások összesen

Cím összesen:

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázatból Hiatalnak átadott 

rész

VII.FEJEZET ÖSSZESEN:

VI.FEJEZET ÖSSZESEN:

Alcím összesen:

Cím összesen:

IV.FEJEZET. Átadott pénzeszközök

Alcím összesen:

Cím 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 97 854

2 Munkaadókat terhelő járulék 23 700

3 Dologi jellegű kiadások 25 358

146 912

146 912

2 Megyei Közgyűlés

1 1 Közgyűlés igazgatási kiadásai

1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadások 38 726

2 Munkaadókat terhelő járulék 10 456

49 182

49 182

4 Európai Információs Pont

1 2

1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadások 5 142

2 Munkaadókat terhelő járulék 1 389

6 531

6 531

10 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Területfejlesztési tevékenység támogatása

1 1

1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadások 26 730

2 Munkaadókat terhelő járulék 7 217

3 Dologi kiadás

33 947

33 947

236 572I.FEJEZET ÖSSZESEN:

Eredeti 

előirányzat

Alcím összesen:

Cím összesen:

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-

szám

Alcím-

szám

Jogcím-

szám

Elôirány- 

zati

csoport-

szám

Kiemelt

elôirányzati

szám

KIADÁSOK

Cím összesen:

I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal

Alcím összesen:

Alcím összesen:

Alcím összesen:

Cím összesen:

Cím összesen:



1

1 Pénzmaradvány 8 072

8 072

8 072

8 072

244 644

Alcím összesen:

Cím összesen:

VII.FEJEZET ÖSSZESEN:

Kiadások összesen

VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok



Ezer forintban

2013. év 2014. év 2015. év 2016. év

1. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 pályázathoz kapcsolódó kifizetések 45 630 44 370 90 000

2.

3.

4.

5.

Összesen 45 630 44 370 0 0 90 000

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

Ssz. Megnevezés
Kötelezettségek évenként

Összesen

5. melléklet az 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelethez



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

GCI-C-2013/2013-HU-05

Adatok eFt

Források 2014. 2015. 2016. után Összesen

Saját erő 6531

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás, központi költségvetés

Összesen 6531

Kiadások, költségek 2014. 2015. 2016. után Összesen

Személyi jellegű 6531

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatsok igénybevétele

Adminisztratív költségek

Általános költségek

Összesen 6531

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008

Adatok eFt

Források 2014. 2015. 2016. után Összesen

Saját erő

EU-s forrás 44370

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás, központi költségvetés

Összesen 44370

Kiadások, költségek 2014. 2015. 2016. után Összesen

Személyi jellegű 26730

Beruházások, beszerzések 7217

Szolgáltatsok igénybevétele 3200

Adminisztratív költségek

Dologi kiadások 7223

Összesen 44370

2014-2020 programozási időszakra vonatkozó területi tervezés támogatása Heves Megyében

6. melléklet az 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelethez



A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Ezer forintban

Megnevezés
2014. évi  

előirányzat

2015. évi 

irányszám

2016. évi 

irányszám
Megnevezés

2014.évi  

előirányzat

2015.évi 

irányszám

2016.évi 

irányszám

           Egyéb sajátos bevételek  5 000  5 000  5 000 Önkormányzat kiadásai  35 553  11 000  11 000

Önkormányzat sajátos működési bevétele össz.:  5 000  5 000  5 000 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai  236 572  217 000  217 000

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek   Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai

            Normatív támogatások Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai

            Központosított előirányzatok

            Kieg.tám.a helyi önkorm. bérkiadásaihoz

            Normatív kötött felhesználású támogatás

           ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat tám.  44 370

           Megyei Önkormányzatok működési támogatása  226 800  226 800  226 800

Központi költségvetési támogatás összesen:  271 170  226 800  226 800

           Működési célra átvett pénzeszközök  231 572  215 000  215 000 Működési célra átadott pénzeszközök  234 572  218 000  218 000

           Felhalmozási célra átvett pénzeszközök   Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

Átvett pénzeszközök összesen:  231 572  215 000  215 000 Átadott pénzeszközök összesen:  234 572  218 000  218 000

Hitel Hiteltörlesztések

Tartalékok  1 045     

Elôzô évi pénzmaradvány  52 033  10 000  10 000 Pénzmaradvány tartalék  52 033  10 000  10 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:  559 775  456 800  456 800 KIADÁSOK ÖSSZESEN:  559 775  456 000  456 000

7. melléklet az 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK KIADÁSOK



Adatok eFt

Január Február Március Április Május Június I. félév

összesen

I. Bevételek  53 033  18 144  32 874  18 144  18 144  27 983  168 322

1. Illetékek   0

2. Személyi jövedelemadó   0

3. Egyéb sajátos önkormányzati 

bevételek

  0

4. Felhalmozási és tőkejellegű 

bevételek

  0

5. Központi költségvetési támogatás  9 072  18 144  18 144  18 144  18 144  18 144  99 792

6. Átvett pénzeszközök   0

          műk. célra   0

          felhalm. célra   0

7. Pénzmaradvány  43 961  43 961

8.ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 

pályázati támogatás

 14 730  9 839  24 569

  0

II. Kiadások  19 156  31 565  39 745  20 436  23 446  19 538  141 249

1. Megyei Önkorm. műk. kiadásai   210  3 130  3 920   420   420   420  8 520

2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad.   0

3. Átadásra tervezett pénzeszközök  9 923  26 192  24 298  19 023  19 119  19 118  117 673

4. Hiteltörlesztések   0

5. Tartalékok  6 443  7 620   993  15 056

6. Egyéb területfejlesztési kiadások  3 907  3 907  7 814

7. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 

pályázathoz kapcsolódó kiadások

 2 580  2 243  4 823

    Hiány (Bevétel - Kiadás)  33 877 - 13 421 - 6 871 - 2 292 - 5 302  8 445  27 073

A Megyei Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

8. melléklet az 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés
h ó n a p o k



Július Augusztus Szeptember Október November December 2013. év

összesen

I. Bevételek  18 144  18 144  30 238  25 851  18 144  36 288  315 131

1. Illetékek   0

2. Személyi jövedelemadó   0

3. Egyéb sajátos önkormányzati 

bevételek

  0

4. Felhalmozási és tőkejellegű 

bevételek

  0

5. Központi költségvetési támogatás  18 144  18 144  18 144  18 144  18 144  36 288  226 800

6. Átvett pénzeszközök

        műk. célra   0

        felhalm. célra   0

7. Pénzmaradvány  43 961

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008  12 094  7 707  44 370

    Likvid.hitel felvétel   0

II.Kiadások  27 918  19 689  26 039  49 749  19 599  18 251  315 131

1. Megyei Önkorm.működ.kiad.   420   420   920  1 670   330   420  12 700

2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad.   0

3. Átadásra tervezett pénzeszközök  21 941  19 269  20 461  19 174  19 269  16 786  234 573

4. Hiteltörlesztések   0

6. Tartalékok  28 905  1 045  45 006

6. Egyéb területfejlesztési kiadások  3 907  3 908  15 629

7. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 

pályázathoz kapcsolódó kiadások

 1 650   750  7 223

    Hiány ( Bevétel - Kiadás) - 9 774 - 1 545  4 199 - 23 898 - 1 455  18 037   0

h ó n a p o k
Megnevezés



Adatok eFt

Január Február Március Április Május Június I. félév

összesen

I. Bevételek  17 745  26 192  24 148  19 273  19 118  19 118  125 594

1. Illetékek   0

2. Személyi jövedelemadó   0

3. Egyéb sajátos önkormányzati 

bevételek

  250   250   250   250   250  1 250

4. Felhalmozási és tőkejellegű 

bevételek

  0

5. Központi költségvetési támogatás   0

6. Átvett pénzeszközök   0

          műk. célra  9 673  25 942  9 168  19 023  18 868  9 029  91 703

          felhalm. célra   0

          ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-

008

 14 730  9 839  24 569

7. Pénzmaradvány  8 072  8 072

  0

II. Kiadások  17 745  26 192  24 148  19 273  19 118  19 118  125 594

1. Megyei Önkorm Hiv.. műk. 

kiadásai

 14 545  23 692  21 776  19 273  19 118  19 118  117 522

2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad.   0

3. Átadásra tervezett pénzeszközök   0

4. Hiteltörlesztések   0

5. Tartalékok  3 200  2 500  2 372  8 072

    Kiadások összesen   0

    Likvid.hitel visszafizetés   0

    Hiány (Bevétel - Kiadás)   0   0   0   0   0   0   0

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés
h ó n a p o k



Július Augusztus Szeptember Október November December 2013. év

összesen

I. Bevételek  21 941  19 119  20 311  19 273  19 119  19 287  244 644

1. Illetékek   0

2. Személyi jövedelemadó   0

3. Egyéb sajátos önkormányzati 

bevételek

  250   250   250   250   250  2 500  5 000

4. Felhalmozási és tőkejellegű 

bevételek

  0

5. Központi költségvetési támogatás   0

6. Átvett pénzeszközök   0

        műk. célra  21 691  18 869  10 683  19 023  18 869  16 787  197 625

        felhalm. célra   0

       ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-

008

 9 378  33 947

7. Pénzmaradvány  8 072

    Likvid.hitel felvétel   0

II.Kiadások  21 941  19 119  20 311  19 273  19 119  19 287  244 644

1. Megyei Önkorm.Hiv.működ.kiad.  21 941  19 119  20 311  19 273  19 119  19 287  236 572

2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad.   0

3. Átadásra tervezett pénzeszközök   0

4. Hiteltörlesztések   0

6. Tartalékok  8 072

    Kiadások összesen   0

    Likvid.hitel visszafizetés   0

    Hiány ( Bevétel - Kiadás)   0   0   0   0   0   0   0

Megnevezés
h ó n a p o k



adatok: fő-ben

      Megyei Önkormányzati Hivatal 0

        - köztisztviselők * 26,50 0

        - munkatvkönyve alá tartozók 1,00 0

ÖSSZESEN 27,50 0

Megnevezés

Engedélyezett 

létszám 

2014.évre

Közfoglalkoztatás

9. melléklet az 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

* ebből 1 fő határozott idejű létszám előirányzat 2013.12.01-2014.10.31 időtartamra 



I.FEJEZET  

Költségvetési 

szerv

II.FEJEZET 

Központi 

Költségvetési 

Támogatás

III.FEJEZET 

Támogatásértékű 

bevételek

IV. FEJEZET  

Átvett 

pénzeszközök

VI. FEJEZET 

Hitel

VII.FEJEZET 

Előző évi 

pénzmaradvány

I.FEJEZET  

Költségvetési szerv

III.FEJEZET 

Támogatásérté

kű kiadások

IV.FEJEZET 

Átadott 

pénzeszközök

V.FEJEZET 

Hiteltörlesztés

VI.FEJEZET 

Tartalékok

VII.FEJEZET 

Pénzmaradvány 

tartalék

1. Saját bevétel 1. MÁK-tól kapott
1.Működési célra 

átvett

1 Önk.hivatal 

igazgatási 

tevékenysége

1.Szervezetek 

támogatása

2. Egyéb forrásból 

kapott

2.Megyei 

Közgyűlés

2. Hivatalnak 

átadott

3.Idegenforgalom, 

kultúra, sport 

feladatok

4.Európai 

Információs Pont

5.Felújítási, 

felhalmozási 

kiadások

6. Szakértői díj

7. Tagdíjak

8.Társadalmi 

aktivitást elősegítő 

programok

9. Egyéb 

területfejlesztési 

feladatok

10. Pályázathoz 

kapcsolódó 

kiadások

Alcímszám 

és Alcímnév

1. Működési 

bevételek
1. Működési célú 1. Működési célú

1. Működési 

kiadások

1.Működési 

kiadások

1.Működési 

kiadások

1.Működési 

kiadások

3.Felhalmozási 

és tőkejellegű 

bevételek

2 Felhalmozási 

célú

2 Felhalmozási 

célú

2.Felhalmozási 

célú kiadások

2.Önk.sajátos 

működési 

bevétele

1Normatív 

támogatás
1.Működési célú

1. Működési célú 

támogatás

1.Működési 

célra

1.Előző évi 

pénzmaradvány 

igénybevétel

1.Személyi 

jell.kiadás

5.Támogatásér

tékű kiadás

6.Pénzeszközáta

dás

3.Dologi 

jell.kiadás

1.Általános 

tartalék

1.Feladatokkal, 

szerződésekkel 

kötött

2.Központosított
2.Felhalmozási 

célú

2. Támogatási 

forrásból átadott 

pénzeszköz

2.felhalmozási 

célra

2. Munkaa. 

Terh.járulék

3. Normatív 

kötött felh.tám

3. Dologi 

jell.kiadás

4. Fejlesztési 

célú támogatás
1.Beruházás

5. Megyei 

Önk.működési 

támogatása

2.Felújítás

3.Egyéb 

felhalmozási célú 

kiadás

Kiemelt 

Előirányzati 

szám és 

kiemelt 

előirányzati 

név

Címszám és 

Címnév

Címszámonként bontott és változó

Jogcímszám
1.Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat

2.Az önkormányzatnál önként vállalt feladat

Előirányzati 

csoportszám 

és 

előirányzati 

csoportnév

10. melléklet az 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek Kiadások

Számok és 

Fejezetek

Költségvetés fejezet és címrendje 2014.évben

Költség-

viselő

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



Adatok eFt

Címszám Személyi Járulék Dologi

P.e. 

átadás/ 

egyéb

Összesen:
Központi 

bevételek
Egyéb bev. Összesen:

3.1.1.1.3  5 000  5 000   0 - 5 000

10.1.1.1.3  7 223  7 223   0 - 7 223

2.1-2.1.1.6  231 572  231 572   0 - 231 572

1.1.1.1.6  3 000  3 000   0 - 3 000

1.1..  1 045  1 045   0 - 1 045

1.1..  43 961  43 961  43 961  43 961   0

1.1.5   0  226 800  226 800  226 800

2.1.1.1.1   0  44 370  44 370  44 370

  0   0  57 229  234 572  291 801  226 800  88 331  315 131  23 330

Címszám Személyi Járulék Dologi

P.e. 

átadás/ 

egyéb

Összesen:
Központi 

bevételek
Egyéb bev. Összesen:

8.1.2.1.3  4 500  4 500   0 - 4 500

9.1.2.1.3 Egyéb területfejlesztési feladatok  15 630  15 630   0 - 15 630

7.1.2.1.3  3 200  3 200   0 - 3 200

  0   0  23 330   0  23 330   0   0   0 - 23 330

Tagdíjak

Összesen:

Kiadások Bevételek

Egyenleg

Önként vállalt feladatok

Társadalmi akt. Elősegítő prog.

Heves Megyei Önkormányzat                                                                                                                                                                                                    

Kötelező-Önként vállalt feladatai

Kötelező feladatok:

Összesen:

Megnevezés

Szervezetkenek adott támogatás

Általános tartalék

Pénzmaradvány tartalék

Költségvetési támogatás

Támogatásértékű bevételek

ÁROP területfejlesztési tevékenység

11. melléklet az 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Idegenforgalom, turisztika

HMÖ. Hivatalnak p.e. átadás

Bevételek

Egyenleg

Kiadások



Címszám Személyi Járulék Dologi

P.e. 

átadás/ 

egyéb

Összesen:
Központi 

bevételek
Egyéb bev. Összesen:

1.1.1.1.1  97 854  23 700  25 358  146 912  5 000  5 000 - 141 912

2.1.1.1.1-2  38 726  10 456  49 182   0 - 49 182

10.1.1.1.1-3  26 730  7 217  33 947   0 - 33 947

1.1.  8 072  8 072  8 072  8 072   0

1.1.1.1.1-2   0  231 572  231 572  231 572

 163 310  41 373  33 430   0  238 113   0  244 644  244 644  6 531

Címszám Személyi Járulék Dologi

P.e. 

átadás/ 

egyéb

Összesen:
Központi 

bevételek
Egyéb bev. Összesen:

4.1.2.1.1-2  5 142  1 389  6 531   0   0   0 - 6 531

 5 142  1 389   0   0  6 531   0   0   0 - 6 531

Kiadások Bevételek

Egyenleg

Összesen:

Kiadások Bevételek

Egyenleg

Összesen:

Önként vállalt feladatok

Hivatal Igazgatási tevékenysége

Megyei Közgyűlés

Pénzmaradvány tartalék

Megnevezés

Európai Információs Pont

Működési célra átvett p.e.

Megnevezés

Kötelező feladatok:

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal                                                                                                                                                                                                    

Kötelező-Önként vállalt feladatai

ÁROP területfejlesztési tevékenység
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