
 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: 2016. december 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről 
 
Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme 
  Eger, Kossuth Lajos utca 9. 
 
Jelen voltak:   Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek Zsolt, Faragó Tamás, Dr. Gondos István, Hegedűs 

János József, Dr. Juhász Attila Simon, Kómár József, Kovács Béla, Orbán Gábor 
Gyula, Orosz Bálint János, Szabó Róbert, Szűcsné Major Ildikó, Tóth Csaba, Dr. 
Tóth József közgyűlési tagok,  Dr. Bényi Szabolcs Tamás alelnök, Dr. Barta Viktor 
főjegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak 

 
 
Szabó Róbert 
Köszöntötte a közgyűlés tagjait és a meghívottakat. Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. Megál-
lapította, hogy a megyei közgyűlés 15 tagja közül 15 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A 
megyei közgyűlés ülését megnyitotta. 
 
Az SZMSZ 41. § (1) bekezdése szerinti határidőben egy sürgősségi indítvány került benyújtásra  
„Sürgősségi indítvány a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2016 számú 
pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára” címmel. A sürgősségi indítvány a képviselők részére 
a közgyűlést megelőző napon megküldésre került. 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 napirendi pontok után, 14. 
napirendi pontként tárgyalja meg.  
 
Kérte, szavazzanak a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2016 számú 
pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára irányuló sürgősségi indítvány 14. napirendi pontként 
történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell 
előzetesen megtárgyalniuk. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
78/2016. (XII. 6.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés döntött a „Sürgősségi indítvány a nemzeti értékek és hungarikumok 
gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására 
kiírt HUNG-2016 számú pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára” című előterjesztés 14. napi-
rendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak 
nem kell előzetesen megtárgyalniuk. 
 
Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak a sürgősségi indítvánnyal kiegészített napirend elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
 
 



2 
 
79/2016. (XII. 6.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2016. december 6-i ülés sürgősségi indítvánnyal kiegészített napi-
rendjét elfogadta azzal, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtár-
gyalniuk. 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. §) 
 
 

NAPIREND 
 
I. Előterjesztések 
 
1. Elnöki jelentés  

Előterjesztő: Szabó Róbert 
    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 
2. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2016. év I-III. negyedévi gazdálkodásáról 

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

 
3. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Heves Megyei 

Önkormányzat Vagyonrendeletének, valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 

   HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
 

4. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi  
Ellenőrzési Tervére  
Előterjesztő: Szabó Róbert 

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

felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 
6. Javaslat a megszűnt Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai 

decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződés lezárására 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
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7. Javaslat a „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” 

című TOP-5.1.1-15-HE1-000001-2016 számú pályázathoz kapcsolódó stratégiai 
dokumentumok elfogadására 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 
II. Tájékoztatók 
 
8. Tájékoztató a megyei területrendezési terv felülvizsgálatának helyzetéről 

Előterjesztő: Szabó Róbert 
    Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
    TUDOMÁSULVÉTEL 
 

9. Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

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

belvízvédelmi tevékenységéről 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
    TUDOMÁSULVÉTEL 
 
11. Tájékoztató a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár- és 

belvízvédelmi tevékenységéről 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

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

belvízvédelmi tevékenységéről 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    TUDOMÁSULVÉTEL 
 
13. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésről 

Előadó:  Dr. Juhász Attila Simon 
   Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság elnöke 
   TUDOMÁSULVÉTEL 
 

Előadó:  Kómár József 
   Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság 

   TUDOMÁSULVÉTEL 
 

14. Sürgősségi indítvány a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2016 számú 
pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
  HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
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III. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §) 
 
IV. Kérdések (SZMSZ 62. §) 
 
V. Bejelentések (SZMSZ 63. §) 
 
Szabó Róbert 
Köszöntötte Dr. Széchy Zsolt rendőrezredes urat, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti 
helyettesét. A közgyűlés és a megyei rendőr-főkapitányság között kialakított gyakorlatnak megfele-
lően a képviselőknek lehetőségük van közvetlenül kérdést intézni ezredes úrhoz. 
 
Faragó Tamás 
Megkérdezte, van-e a gyakorlatban olyan, amikor a rendőrség jelzi a törvényhozónak, hogy életsze-
rűtlen törvények vannak életben. Képviselőként ilyen a körzetében, Gyöngyösön, az Epreskert út 
37. szám alatti ingatlanban birtokban lévő család esete, akik olyan ingatlant vettek birtokul, ami 
nem az övék. Korábban egy holland egyház bérlőként azt kérte a tulajdonostól, hogy járuljon hozzá 
egy lakcímkártya aláírásához. A holland egyház nem fizetett bérleti díjat, egy éve felmondták a 
szerződést. Az ott lakó családnak van lakcímkártyája, az ingatlant nem lehet átvenni. Ebben az 
esetben jogcím nélküli birtoklónak minősülnek, akik jelentős kárt okoztak az ingatlanban a köz-
üzemi számla felhalmozása mellett. Mivel ottlakónak minősülnek, a rendőrség nem tud intézkedni, 
a lakcímkártya visszavonása nem lehetséges. Komoly joghézagról van szó. Azt látja, hogy a rendőr-
ség tapasztal ehhez hasonló problémát. Van kommunikáció a rendőrség és a törvényhozók között?  
 
Dr. Széchy Zsolt 
Elmondta, hogy ismeri a tényállást. Hangsúlyozta, hogy a rendőrség jogszabály-alkalmazó szerv, 
megtett mindent, amit hatásköréből fakadóan tehet. Amennyiben joghézagot észlelnek, jelzést tesz-
nek a jogalkotó, illetve a kormányzat irányába. Az adott eset a polgári ügyek csoportjába tartozik, a 
helyzetet a polgári jog szabályozza. A kollégái javasolták a tulajdonosnak, hogy jogászokkal vegye 
fel a kapcsolatot és a bíróságon érvényesítse jogait.  
 
Szabó Róbert 
 
1. napirend  
Elnöki jelentés 
 
Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően tájékoztatja a közgyűlést a fontosabb 
elnöki intézkedéseiről, továbbá a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. 
 
Dudás Róbert 
Emlékeztetett, hogy nagyjából két évvel ezelőtt Herman alelnök úr felvállalta azt a feladatot, hogy 
körbejárja a megye települési önkormányzatait a területfejlesztés kapcsán. Egy pár látogatás után ez 
a kezdeményezés abbamaradt. A mostani elnöki jelentésben olvasta, hogy az elnök úr egyeztetett 
egyes települési polgármesterekkel. A találkozó kinek a kezdeményezésére jött létre? Ha az elnök 
úr kezdeményezte, várható, hogy más településeket is meglátogat? Az egyeztetés az adott települé-
sen jött létre, vagy a polgármesterek látogatták meg az elnök urat?  
 
Szabó Róbert 
Az egyeztetések úgy zajlottak, hogy a polgármesterek megkeresték, mint a közgyűlés elnökét és a 
megyeházán került sor a találkozókra. Azért az elnöki jelentésben felsorolt településekkel volt több 
egyeztetés, mert velük van érvényes szerződése a megyei önkormányzatnak a pályázatok menedzse-
lése tekintetében. Sok esetben szakmai jellegű beszélgetésre kerül sor, ezek egy részében személye-
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sen is részt vett, de döntő többségében a kollégái tartják a kapcsolatot a településekkel. Akkor vesz 
részt személyesen az egyeztetésen, ha ezt kérik a polgármesterek. Ez Heves megye bármely telepü-
lésére igaz, ha egy adott településvezető bármilyen témában keresi, örömmel veszi a kezdeménye-
zést. Ezeken kívül számos olyan rendezvény is van, amire a megye összes önkormányzata meghí-
vást kap.  
 
Dudás Róbert  
Elmondta, hogy részt vett a legutóbbi polgármestereknek tartott megbeszélésen. Ezek nagyon fon-
tosak, ugyanakkor szerinte nem ezek az „i-re a pontot feltevő megbeszélések”. A közgyűlés elnöké-
vel vagy valamelyik vezetővel történő konzultáció sokkal célravezetőbb. Arra kérte a megye pol-
gármestereit a sajtón keresztül, hogy  ha az elnök úr nyitott a konzultációra, bátran keressék őt. Re-
mélhetőleg minél előbb sor kerül minél több településsel az egyeztetésre.  
 
Szabó Róbert 
Folyamatosan kapcsolatban áll a polgármesterekkel, szívesen veszi a további megkereséseket is.  
 
Kérte, szavazzanak.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés az elnöki jelentésben foglalt beszámoló elfogadásáról, a két, ülés-
terv szerinti közgyűlés között végzett fontosabb elnöki intézkedésekről szóló tájékoztató tudomá-
sulvétele mellett 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
80/2016. (XII. 6.) 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 
Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2016. év I-III. negyedévi gazdálkodásáról 
 
A beszámoló részletesen, elkülönítetten tartalmazza az önkormányzat, valamint a hivatal kiadási és 
bevételi előirányzatait a 3. és 4. melléklet szerint. A 2016. év I-III. negyedéves gazdálkodását a ki-
egyensúlyozottság, valamint a takarékosság jellemezte. Az előterjesztés a Megyei Fejlesztési és 
Nemzetközi Ügyek Bizottsága, valamint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság általi támogatottsá-
gát tartalmazza. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság az előterjesztést a közgyűlési anyagok kiküldé-
sét követően, november 22-én tárgyalta és azt 3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett támogatta. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
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81/2016. (XII. 6.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Heves Megyei Önkor-
mányzat 2016. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 

Felelős: Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
      Határidő: 2016. december 10. 
 
A határozat mellékleteit jelen jegyzőkönyv 1. szám alatt csatolt melléklete tartalmazza.  
 
Szabó Róbert 
 
3. napirend 
Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Heves Megyei 
Önkormányzat Vagyonrendeletének, valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
 
Tájékoztatatta a közgyűlést, hogy Doros Péter, a Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ide-
iglenes Bizottság külsős tagja bizottsági tagságáról 2016. december 2. napi hatállyal lemondott. A 
lemondó nyilatkozat érvényességéhez a vonatkozó törvényi rendelkezés értelmében nem szükséges 
a közgyűlés elfogadó nyilatkozata. A javaslathoz annak előterjesztőjeként írásbeli kiegészítést tett, 
amely a közgyűlés tagjai részére kiosztásra került. A kiegészítés egyrészről, az SZMSZ módosításá-
ra is irányuló rendelettervezet kiküldését követően az állandó és ideiglenes bizottságok alelnökeire 
vonatkozó egyeztetések eredményének megfelelő személyi javaslatot, másrészről pedig Doros Pé-
ternek, a Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottságban betöltött külsős 
bizottsági tagságáról történő időközbeni lemondására tekintettel, az új külsős bizottsági tagra vo-
natkozó javaslatot  tartalmazza.   
 
Mindezeken túl az SZMSZ- módosítás egyrészt a közgyűlési és bizottsági ülésekről való hiányzás-
sal kapcsolatos, valamint a bizottságok elnökeinek helyettesítésére és ezáltal a bizottságok folyama-
tos működésének biztosíthatóságára irányuló javaslatokat, másrészt az átruházott hatásköröket sza-
bályozó mellékletében az elmúlt időszak szakmai munkája során szerzett tapasztalatok alapján 
szükséges módosításokat, továbbá egyéb, értelemszerű hatályon kívül helyező rendelkezéseket tar-
talmaz. A vagyonrendelet módosítását a megyei önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzs-
vagyonának részét képező gazdasági társaságokat részletező melléklet aktualizálása indokolja. 
 
Az előterjesztés a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága, valamint az Ügyrendi és 
Nemzetiségi Bizottság általi támogatottságát tartalmazza. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság az 
előterjesztést a közgyűlési anyagok kiküldését követően, november 22-én tárgyalta és azt 5 igen 
szavazattal támogatta. 
 
Megkérdezte Szűcsné Major Ildikót, Dr. Gondos Istvánt, Kómár László Józsefet, Kovács Bélát és 
Budai Ferencnét, hogy a jelölésüket elfogadják-e és a napirend nyilvános tárgyalásához hozzájárul-
nak-e? Az egyszerűbb nyilatkozattétel érdekében azt kérte jelezni, ha valamelyikük a jelölését nem 
fogadja el, illetőleg a nyilvánossághoz nem járul hozzá. 
 
Ilyen jelzés nem érkezett.  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 49. § (1a) bekezdése értelmében a személyes 
érintettségre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni akkor, ha a közgyűlés döntéshozatala 
saját tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul, így nem kell kü-
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lön szavazni atekintetben, hogy a bizottsági alelnöknek jelölt közgyűlési tagok a megválasztásukról 
szóló szavazásban részt vehetnek-e.  
 
Dudás Róbert 
Az alelnökválasztás többször felvetett és régóta megoldásra váró probléma, ezért örült annak, hogy 
megoldást talált rá a közgyűlés vezetése. Így az elnök távollétében akadálytalanul folyhat a bizott-
sági munka. A közgyűléstől való távolmaradási retorzióval kapcsolatban elmondta, hogy a Jobbik 
frakció kezdeményezte a változtatást, az elnök úr pedig támogatta azt. Az a pont nem működött 
hatékonyan, hogy amennyiben távol marad a tag, akkor ne kapjon az adott időszakra tiszteletdíjat. 
Továbbra is azt mondja a frakciója, hogy a korábbi 25%-os csökkentés nem helytálló, az eredeti 
elképzelést támogatnák inkább, viszont ha nem volt hatékony az előző szabályozás, akkor elfogad-
ják ezt a megoldást. Arra kérte elnök urat és a vezetést, hogy konzekvensen járjanak el a kérdésben. 
 
Szabó Róbert 
Nehéz megmondani, hogy a szabályozás működött vagy sem. A rendelet maga működött és a 
bizottság kezébe adta a döntést. Az, hogy a bizottság saját hatáskörben ezt hogyan alkalmazta és 
milyen gyakorlatot vezetett be, bizottsági hatáskör volt. A bizottság elnöke jelezte számára, hogy a 
frakciókkal is egyeztetve nem tartotta szerencsésnek a rendelet alkalmazását. Ezt követően kérte a 
bizottságot, javasoljanak egy működőképes megoldást. Tudomása szerint az előterjesztésben 
szereplő változat minden politikai párttal egyeztetésre került, ezért terjesztette elő és javasolja 
támogatásra. A közgyűlés elnökének az eseményekre nincs befolyása, az Ügyrendi és Nemzetiségi 
Bizottság jogosult dönteni átruházott hatáskörben a kérdésről. Remélhetőleg a módosító javaslat 
jobban működik a jövőben. 
 
Az előterjesztés egy rendelettervezetből és egy határozati javaslatból áll. A közgyűlésnek ezekről 
minősített többséggel kell döntenie.  
 
Kérte, először szavazzanak - az egyebek mellett - a bizottsági alelnökök és az ideiglenes bizottság 
külsős bizottsági tagja megválasztását is magában foglaló rendelettervezet elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező rendeletet alkotta: 
 
 

Heves Megyei Önkormányzat 
12/2016. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a közgyűlés és szervei  

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló és a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletek módosításáról 

 
Heves Megye Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalko-
tói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  
  

1. A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) módosítása 

 
1. § Az SZMSZ 80. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A közgyűlés állandó bizottságainak tagjait, valamint - a bizottságok megyei önkormányzati 
képviselő tagjai sorából – az elnökeit és alelnökeit a közgyűlés választja.” 
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2. § Az SZMSZ 80. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) A közgyűlés állandó bizottságainak tagi összetételét, elnökeit és alelnökeit a 8. melléklet tar-
talmazza.” 
 
3. § Az SZMSZ 81. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Az ideiglenes bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására, valamint műkö-
désére az állandó bizottságokra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.” 
 
4. § Az SZMSZ 84. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„ (1) A bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. A bizottság alelnöke a bizottság 
elnöke által rábízott feladatok ellátása mellett, a bizottság elnökének akadályoztatása esetén gyako-
rolja az elnöki hatáskört. Együttes távollétük esetén a bizottság ülésén a jelenlévők közül a legidő-
sebb bizottsági tag, mint korelnök látja el az ülés vezetésével kapcsolatos elnöki feladatokat.” 
 
5. § Az SZMSZ 96. §-a kiegészül a következő rendelkezéssel:  
„(2a) A bizottság alelnökét az alelnöki tisztsége után emelt összegű tiszteletdíj nem illeti meg.”  
 
6. § Az SZMSZ 97. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) A közgyűlés a kötelezettségeit megszegő közgyűlési, bizottsági tag tiszteletdíját, legfeljebb 
25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csök-
kentés újra megállapítható. 
(2) A tiszteletdíj korlátozását a közgyűlés elnöke kezdeményezésére az Ügyrendi és Nemzetiségi 
Bizottság terjeszti javaslatával a közgyűlés elé.” 

 
7. § (1) Az SZMSZ 2. melléklete „II. A Közgyűlés elnökére átruházott hatáskörök” fejezetének 
17.1. pontja helyébe a következő pont lép: 
„17.1. előzetes véleményt nyilvánít a települési környezetvédelmi programokról kiemelt figyelem-
mel a klímavédelemre, kezdeményezheti azok megalkotását;”. 
 
(2) Az SZMSZ 2. melléklete „II. A Közgyűlés elnökére átruházott hatáskörök” fejezetének 17.2. 
pontja helyébe a következő pont lép: 
„17.2. állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezeté-
vel kapcsolatban, kiemelt figyelemmel a klímavédelemre;”. 
 
(3) Az SZMSZ 2. melléklete „II. A Közgyűlés elnökére átruházott hatáskörök” fejezetének 20. 
pontja helyébe a következő pont lép: 
„20. Véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívásokat, beleértve azok mellékleteit is, 
megadva a területi szempontokat a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága utólagos 
tájékoztatásával.” 
 
(4) Az SZMSZ 2. melléklete „II. A Közgyűlés elnökére átruházott hatáskörök” fejezetének 21. 
pontja helyébe a következő pont lép: 
„21. Jognyilatkozatot ad ki (pl. ingatlan-nyilvántartásban történő tehermentesítéshez) és adatot 
szolgáltat a megszűnt Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által a HU9705 Kí-
sérleti Területfejlesztési Phare Program keretében megkötött támogatási szerződéseket érintően.” 
 
(5) Az SZMSZ 2. melléklete „II. A Közgyűlés elnökére átruházott hatáskörök” fejezete kiegészül a 
következő 25 -27. pontokkal: 
„25. Amennyiben valamely pályázati kiírás a Heves Megyei Önkormányzat kötelező részvételét írja 
elő, a projekt megvalósításához szükséges dokumentumokat aláírja (pl. együttműködési megállapo-
dás, konzorciumi megállapodás) a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. 
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26. Az együttműködéssel érintett projektekben nyilatkozatokat tesz – kiemelten a foglalkoztatási 
paktumok és a klímavédelem területén – a megvalósításhoz kapcsolódóan a megyei fejlesztési do-
kumentumok szellemiségében.  
27. Képviseli a megyei önkormányzatot, vagy biztosítja a megyei önkormányzat képviseletét a terü-
let- és vidékfejlesztési témájú munkacsoportok munkájában.” 
8. § (1) Az SZMSZ 2. melléklete „III. A bizottságok saját és átruházott hatáskörei” fejezete  „3. 
Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága” címének 3.1.1.1. pontja helyébe a következő 
pont lép: 
„3.1.1.1. Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, 
adottságait, kiemelt figyelemmel a foglalkoztatási helyzet és a klímavédelem területére.” 
(2) Az SZMSZ 2. melléklete „III. A bizottságok saját és átruházott hatáskörei” fejezete  „3. Megyei 
Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága” címének 3.1.1.5. pontja helyébe a következő pont lép: 
„3.1.1.5. Javaslatot készít a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésére. 
Javaslatot tesz a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatására.” 
 
(3) Az SZMSZ 2. melléklete „III. A bizottságok saját és átruházott hatáskörei” fejezete  „3. Megyei 
Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága” címének 3.1.1.6. pontja helyébe a következő pont lép: 
„3.1.1.6. Figyelemmel kíséri, kezdeményezi és véleményezi a mezőgazdaságot is érintő területfej-
lesztési, területrendezési és környezetvédelmi feladatokat.” 
 
(4) Az SZMSZ 2. melléklete „III. A bizottságok saját és átruházott hatáskörei” fejezete  „3. Megyei 
Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága” címének 3.1.1.9. pontja helyébe a következő pont lép: 
„3.1.1.9. Véleményt mond a szakképzés területi összehangolásáról, a mezőgazdasági jellegű szak-
képzés profiljának meghatározásáról.” 
 
(5) Az SZMSZ 2. melléklete „III. A bizottságok saját és átruházott hatáskörei” fejezete  „3. Megyei 
Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága” címének 3.2.1.6. pontja helyébe a következő pont lép: 
„3.2.1.6. Együttműködik a többi érintett megyei önkormányzattal a megye területét érintő kiemelt 
térségek összehangolt fejlesztése érdekében.” 
 
9. § Az SZMSZ 8. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.  

 
2. A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) módosítása 
 

10. § A Vagyonrendelet 2. mellékletének „Gazdasági társaságok” táblázata helyébe jelen rendelet 2. 
melléklete szerinti táblázat lép. 

 
3. Záró rendelkezések 

 
11. § Hatályát veszti az SZMSZ  

a) 97. § (3) - (8) bekezdése, 
b) 100. § (1) bekezdésének e) pontja, 
c) 2. melléklete „II. A Közgyűlés elnökére átruházott hatáskörök” fejezetének 18. és 19. pontjai, 
d) 2. melléklete „III. A bizottságok saját és átruházott hatáskörei” fejezete „3. Megyei Fejleszté-

si és Nemzetközi Ügyek Bizottsága” címének 3.2.2.2. és 3.2.2.3. pontjai. 
  

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
    Szabó Róbert      Dr. Barta Viktor 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke         Heves megye főjegyzője 
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1. melléklet a 12/2016. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez 
 

„8. melléklet a 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelethez 
 

 Állandó bizottságok 
 

        1. Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága (11 fő) 
 

Elnöke:                   Csik Balázs 
Alelnöke:   Szűcsné Major Ildikó 
Tagjai:                    Dr. Tóth József 
 Érsek Zsolt 

              Hegedüs János József 
Faragó Tamás 

Külső tagjai:           Besszer Andrásné 
Nagy Csaba 
Tuza Gábor 
Havelant István 
Szabóné Balla Marianna 

 
2. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság (5 fő) 

 
Elnöke:                  Dudás Róbert 
Alelnöke: Dr. Gondos István 
Tagjai:                    Kovács Béla 
Külső tagjai:          Farkas Zoltán 
                             Kontra Gyula 

                 
                  3. Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság (7 fő) 
 

Elnöke:                  Dr. Juhász Attila Simon 
Alelnöke: Kómár József László 
Tagjai:                   Orbán Gábor Gyula 

             Orosz Bálint János 
Külső tagjai:          Pócs János 

 Dr. Ördög István 
 Kun Róbert 
 
                       Ideiglenes bizottságok 
 

1. Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság (7 fő) 
 
Elnöke:              Kómár József László 
Alelnöke:           Kovács Béla 
Tag                    Csik Balázs 
                         Érsek Zsolt 
                         Orbán Gábor Gyula 
Külső Tagjai:     Budai Ferencné 
                         Oroján Sándor” 
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2. melléklet a 12/2016. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez 
   

„ 
Sor-
szám 

Gazdasági társaságok 
Elnevezés Cégjegyzékszám Székhely Tulajdoni részesedés 

1. Heves Megyei 
Területfejlesztési  

Ügynökség Nonprofit 
Kft.  

10-09-029615 3300 Eger,  
Kossuth Lajos u. 

9. 

A Heves Megyei Önkor-
mányzatot megillető üzletrész 

névértéke 
3.000.000,-Ft (51,72%), 

szavazati arány: 30 
2. NORRIA Észak-

magyarországi Regioná-
lis Innovációs Ügynök-

ség Nonprofit Kft. 

05-09-015045 3515 Miskolc, 
Egyetemváros 

C/2. ép. 1.em. 4. 

A Heves Megyei Önkor-
mányzatot megillető üzletrész 

névértéke 
1.650.000,-Ft, a törzsbetét 

törzstőkéhez viszonyított ará-
nya 16,5%, a kapcsolódó sza-
vazat mértéke 133 szavazat, 

szavazati arány 13,3% 
3. Tisza-tó Fejlesztési Kft. 16-09-015013 5350 Tiszafüred, 

Fő út 3. 
A Heves Megyei Önkor-

mányzatot megillető üzletrész 
névértéke 

750.000,-Ft, a törzsbetét 
törzstőkéhez viszonyított ará-

nya 25 % 
4. Heves Megyei  

Térségfejlesztési Non-
profit Kft. 

10-09-035433 3300 Eger,  
Kossuth Lajos u. 

9. 

A Heves Megyei Önkor-
mányzatot megillető üzletrész 

névértéke 
4.000.000,-Ft, a törzsbetét 

törzstőkéhez viszonyított ará-
nya 100 % 

5. Észak-magyarországi 
Társadalmi Célú Humán-
erőforrás Fejlesztő Non-

profit Kft. 

10-09-035476 3300 Eger,  
Kossuth Lajos u. 

9. 

A Heves Megyei Önkor-
mányzatot megillető üzletrész 

névértéke 
3.000.000,-Ft, a törzsbetét 

törzstőkéhez viszonyított ará-
nya 100 % 

6. Agria Térségfejlesztési 
Nonprofit Kft. 

10-09-035756 3300 Eger,  
Kossuth Lajos u. 

9. 

A Heves Megyei Önkor-
mányzatot megillető üzletrész 

névértéke 
3.000.000,-Ft, a törzsbetét 

törzstőkéhez viszonyított ará-
nya 100 % ” 
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Szabó Róbert 
Kérte, szavazzanak a hivatal SZMSZ-ének módosításáról szóló határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
82/2016. (XII. 5.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 34/2012. (IV. 27.) közgyűlési 
határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. módosítását jelen határozat mel-
léklete szerinti - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - tartalommal elfogadja.  
  
      Felelős:  Szabó Róbert 
          Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
                                                                Dr. Barta Viktor  
                                                                Heves megye főjegyzője  
      Határidő: Azonnal 
 

 82/2016. (XII. 6.) közgyűlési határozat melléklete 
 

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

 
(A Heves Megyei Közgyűlés 82/2016. (XII. 6.) közgyűlési határozatával jóváhagyott  

3. módosítását tartalmazó szövegrész dőlt és áthúzott betűvel szedett) 
  
A Heves Megyei Közgyűlés a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján - az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) 
bekezdés a) pontjában és 10. § (5) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Heves Megyei 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
A Hivatal megnevezése, székhelye, számlája 

 
1.) A Hivatal megnevezése: Heves Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).  
 
2.) A Hivatal székhelye és egyben postacíme: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. 
 
3.) A Hivatal honlapja: www.hevesmegye.hu 
 
4.) A Hivatal törzsszáma: 378000 
 
5.) A Hivatal számlavezetője: a Magyar Államkincstár   
 
6.) A Hivatal pénzforgalmi számlaszáma: 10035003-00312480-00000000 
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Hivatal jogállása, képviselete 
 

1.) A Hivatal a Heves Megyei Önkormányzat szerve, Alapító Okiratát Egerben, 2010. december 22-
én a Heves Megyei Közgyűlés a 186/2010. (XII.22.) számú határozatával fogadta el. A Hivatal 
alapítója a Heves Megyei Önkormányzat, irányító szerve a Heves Megyei Közgyűlés. Az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat jelen SZMSZ 1. számú függeléke. 
 
2.) A Hivatal a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban a 
378000 törzskönyvi nyilvántartási számon szerepel. 
 
3.) A Hivatal, mint költségvetési szerv gazdálkodásáért szervezeti egységei közül a 7.) c.) pontban 
megjelölt Pénzügyi Osztály felelős, melynek szervezeti ábráját a 2. számú melléklet tartalmazza. A 
Hivatal vagyonkezelésébe, illetve tulajdonosi jogkörébe gazdálkodó szerv nem tartozik. 
 
4.) A Hivatal feladatellátásához rendelten ellátja a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
vonatkozásában  a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése 
szerinti – külön megállapodáson alapuló - együttműködésből eredő feladatokat.  
 
5.) Külső szervezet nem lát el a Hivatal részére gazdálkodási feladatokat. 
 
6.) A Hivatal jogi személy, törvényes képviseletét a megyei főjegyző látja el. 
 

A Hivatal tevékenysége 
 

1.) A Hivatal feladata: 
a.) a Megyei Önkormányzat és szervei zavartalan működésének biztosítása, 
b.) a Közgyűlés, a Bizottságok és a tisztségviselők döntéseinek szakmai előkészítése, valamint e 

döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. 
 
2.) A Hivatal által ellátandó és a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 1. mellékletébe foglalt 
kormányzati funkciók szerinti, funkciószámmal és –megnevezéssel ellátott   alaptevékenységek 
megjelölését, valamint az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok megjelölését az SZMSZ 1. 
számú függelékét képező Alapító Okirat rögzíti. 
 
3.) Az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységek, feladatok forrásait, a költségvetés 
végrehajtásával kapcsolatos sajátos előírásokat, feltételeket a Heves Megyei Önkormányzat 
mindenkor hatályos költségvetési rendelete tartalmazza. 
 

II. 
A Hivatal irányítása és vezetése 

 
1.) A Hivatal irányító szerve a Heves Megyei Közgyűlés. 
 
2.) A Közgyűlés elnöke – akadályoztatása esetén az általa írásban megbízott általános helyettesi 
feladatokat ellátó alelnök, az általános helyettesi feladatokat ellátó alelnök akadályoztatása esetén a 
Közgyűlés elnöke által írásban megbízott alelnök – a Közgyűlés döntései szerint és saját 
önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt. Önkormányzati, valamint államigazgatási feladat- és 
hatásköreit a Hivatal közreműködésével látja el. Az elnöki irányítás jogosítványait és formáit a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései 
tartalmazzák. 
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3.) A Közgyűlés elnökének helyettesítésére, munkájának segítésére megválasztott alelnök az elnök 
irányításával látja el feladatait. Az alelnök a feladatmegosztásnak megfelelően igényelheti a Hivatal 
érintett szervezeti egységei közreműködését az önkormányzati ügyek előkészítése és végrehajtása 
során. 
 
4.) A Hivatal vezetője a megyei főjegyző, aki összehangolja és szervezi a Hivatal munkáját, 
amelyért szakmailag felelős, továbbá képviseli a Hivatalt. A megyei főjegyző részletes feladat- és 
hatásköreit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint a Közgyűlés és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet vonatkozó 
rendelkezései tartalmazzák. 
  
5.) A megyei főjegyzőt – távollétében, valamint akadályoztatása esetén – a megyei aljegyző 
helyettesíti. A megyei aljegyző feladatait önálló munkakörben, vagy osztály vezetésével együtt is 
elláthatja. 
 

III. 
A Hivatal szervezete 

 
1.) A hivatal engedélyezett létszáma: a Heves Megyei Önkormányzat mindenkori költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendeletében meghatározott létszám. 
 
2.)  A megyei főjegyzőt - pályázat alapján határozatlan időre – a Közgyűlés elnöke nevezi ki és 
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

  
3.) A Hivatal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőit, közszolgálati ügykezelőit (a 
továbbiakban együttesen: köztisztviselő), valamint a Hivatal Munka Törvénykönyvének hatálya alá 
eső munkavállalóit – az önkormányzati (politikai) tanácsadó és önkormányzati (politikai) 
főtanácsadó kivételével – a megyei főjegyző nevezi ki és gyakorolja velük szemben a munkáltatói 
jogokat azzal a korlátozással, hogy 

a.) kinevezéshez, felmentéshez, 
b.) a vezetői kinevezéshez, kinevezés módosításhoz, 
c.) jutalmazás és illetményeltérítés megállapításához, 

a közgyűlés elnökének egyetértése szükséges.  
 
4.)  A megyei aljegyzőt - pályázat alapján határozatlan időre – a megyei főjegyző javaslatára, a 
Közgyűlés elnöke nevezi ki, felette a munkáltató jogokat a Közgyűlés elnöke, az egyéb munkáltató 
jogokat a főjegyző gyakorolja. 
 
5.) A Hivatal önkormányzati (politikai) tanácsadói, önkormányzati (politikai) főtanácsadói felett a 
munkáltatói jogokat – amennyiben ilyen munkakörök a Heves Megyei Közgyűlés részéről 
létrehozásra kerülnek - a Közgyűlés elnöke gyakorolja, akik az Elnöki Kabinetben dolgozhatnak. 
 
6.) A 7.) pontban felsorolt szervezeti egységek vezetői az egyéb munkáltatói jogokat közvetlenül 
gyakorolják beosztottaik tekintetében, így különösen: 

a.)  a szabadság engedélyezése, 
b.) a megyén belüli kiküldetés engedélyezése, 
c.) teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatok, 
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d.) munkaköri leírás elkészítése, 
e.) túlmunka elrendelése, 
f.) helyettesítés meghatározása. 

 
7.) Az egységes Hivatal az alábbi belső szervezeti tagozódású: 
a.) Elnöki Kabinet, 
b.) Jogi és Szervezési Osztály, 
c.) Pénzügyi Osztály, 
d.) Területfejlesztési és Területrendezési Osztály, 
e.)  Térségi Menedzsment Osztály. 

 
A Hivatal szervezeti felépítését az 1. számú melléklet tartalmazza. A Hivatal belső szervezeti 
egységei nem jogi személyek. 

 
8.) Az osztályokat a megyei főjegyző által - a Közgyűlés elnöke egyetértésével - kinevezett 
osztályvezetők vezetik. 
 
9.) A közgyűlés önkormányzati (politikai) főtanácsadói, önkormányzati (politikai) tanácsadói 
munkaköröket hozhat létre az önkormányzat hivatalában a közgyűlés és bizottságai döntésének 
előkészítéséhez, illetve a Közgyűlés elnöke tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok 
ellátására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 239. §-ában foglalt 
feltételekkel. A politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói munkaköröket közgyűlés és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet mellékleteként 
kell felsorolni és részletezni. 
 
10.) A belső ellenőrzési feladatok ellátására a hivatali szervezettől függetlenített, az alapító által 
kötött polgári jogi szerződés útján - megbízási jogviszony keretében - kerül sor. 

 
IV. 

A Hivatal belső szervezeti egységeinek személyi állománya 
 

Az osztályvezetők 
 
1.) Az osztály - mint a hivatal belső szervezeti egysége - élén osztályvezető áll, aki gondoskodik az 
osztály hatáskörébe tartozó feladatok színvonalas szakmai ellátásáról. 
 
2.) Az osztályvezető főbb feladatai: 
 

a.) meghatározza, ellenőrzi és felügyeli az irányítása alá tartozó köztisztviselők és a Munka 
Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozók munkáját, 

b.) munkaköri leírásba foglalja beosztottai feladatait, gondoskodik annak naprakészségéről, 
c.) beszámol a Közgyűlés elnökének, alelnökének, a főjegyzőnek és az aljegyzőnek az osztály 

munkájáról, 
d.) részt vesz a Közgyűléseken, bizottsági üléseken, valamint vezetői értekezleteken, 
e.) szükség szerint munkamegbeszélést tart az osztály köztisztviselői részére, 
f.) ügyintézőre szignálja az osztályra érkező ügyiratokat, 
g.) gyakorolja a ráruházott aláírási jogkört, 
h.) javaslatot tesz beosztottai kinevezési, felmentési, áthelyezési, jutalmazási, fegyelmi és 

kártérítési ügyében, 
i.) közreműködik az osztály megfelelő személyi és tárgyi feltételeinek kialakításában, 
j.) együttműködik a hivatal más szervezeti egységeivel, 
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k.) egyetértés esetén szignójával ellátja az osztály által készített, a tisztségviselők és a megyei 
főjegyző kiadmányozási jogkörébe tartozó iratok, szakmai munkaanyagok tervezeteit, 

l.) gondoskodik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény, valamint egyéb jogszabályok alapján a Megyei Önkormányzatot és a 
Hivatalt érintő, feladatköréhez tartozó közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok, 
információk honlapon, illetve az írott és elektronikus sajtóban történő megjelenítéséhez 
szükséges adatok összegyűjtéséről és azok aktualizálásáról. 

  
Ügyintézők 

 
1.) Az ügyintézők feladata a mindenkori munkaköri leírásukban foglaltaknak megfelelően a 
Közgyűlés és bizottságai, a Közgyűlés elnöke, alelnöke, valamint a megyei főjegyző és aljegyző 
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, valamint a végrehajtás 
szervezése. 
 
2.) A kapott utasítások és határidők figyelembevételével az ügyintéző munkaterületén felelős a 
Hivatal állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért. 
  

Ügykezelők 
 

1.) Az ügykezelők a munkaköri leírásban részükre megállapított, illetve a vezetők által kiadott 
feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, az ügyviteli szabályok ismeretében 
és betartásával végzik. 
 
2.) Ellátják mindazokat az ügyviteli jellegű feladatokat, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója 
megbízza. 
 

V. 
A hivatal szervezeti egységeinek feladatai 

 
A hivatal szervezeti egységeinek feladatait a Heves Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje 
szabályozza, amely a Közgyűlés Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága általi jóváhagyását követően 
jelen SZMSZ 2. számú függelékét képezi. 
  

VI. 
A hivatal működése 

 
1.) A Hivatal működését a jogszabályok, az ezek alapján alkotott belső szabályzatok, valamint a 
Közgyűlés határozatai, a közgyűlés elnökének, továbbá a megyei főjegyzőnek a normatív utasításai 
határozzák meg. 
  
2.) A Hivatal köztisztviselőinek és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóinak 
részletes feladatait munkaköri leírásuk tartalmazza. A munkaköri leírások a felelősség 
megállapítására is alkalmas módon – többek között – tartalmazzák: a munkakörben ellátandó 
feladatok jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltők alá- és fölérendeltségi viszonyait, a 
munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos előírásokat és a 
helyettesítés rendjét. 
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Munkarend 
 

1.) A Hivatal teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottainak munkaideje heti 40 óra.  
2.) A hivatali munkaidő (általános munkarend): 

– hétfőtől csütörtökig 08.00 órától 16.30 óráig, 
– pénteken 08.00 órától 14.00 óráig 

tart, amely magában foglalja az ebédidőt is. 
 
3.) Az általános munkarendtől egyedi esetekben a munkáltatói jogkör gyakorlója előzetesen, utólag 
igazolható módon eltérést engedélyezhet a szervezeti egység által ellátott tevékenység, az irányítása 
alá tartozó köztisztviselők, munkavállalók munkaköri feladatai, továbbá a tényleges feladat 
ellátásához megkövetelt mértékben, figyelemmel a munkaidőt szabályozó jogszabályi 
rendelkezésekre is. 
 

Ügyfélfogadás rendje 
 

1.) A Közgyűlés elnöke, alelnöke, a megyei főjegyző, aljegyző és a Hivatal köztisztviselői az 
alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást: 

– a Közgyűlés elnöke és alelnöke, a megyei főjegyző, aljegyző: előzetes időpont egyeztetést 
követően a hét bármely munkanapján hivatali munkaidőn belül, 

–  a hivatal köztisztviselői:  
hétfő 8.00 – 12.00 óra 
szerda 8.00 – 16.00 óra 
péntek 8.00 – 12.00 óra 

 

2.) Az ügyfelek fogadását az 1.) pontban rögzített időszakokon túl is biztosítani kell amennyiben azt 
az ügy jellege és elintézésének sürgős volta indokolttá teszi. 

 

3.) A Közgyűlés tagjait, az országgyűlési képviselőket, a Közgyűlés frakcióinak vezetőit, valamint a 
területi nemzetiségi önkormányzat(ok) vezetőit bármikor, munkaidőben, soron kívül, a települési 
önkormányzatok vezetőit, alkalmazottait ügyfélfogadási időn kívül is - lehetőleg előre egyeztetett 
időpontban - fogadni kell. 
 

Az iratkezelés és a kiadmányozás rendje 
 

1.) A Hivatal iratkezelésének (iktatás, szignálás, kiadmányozás, expediálás, irattározás és levéltárba 
adás) szabályait a főjegyzői utasítással jóváhagyott, a köziratokról, a közlevéltárakról és a 
magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. § (1) bekezdésében előírtak 
szerint készített Egyedi Iratkezelési Szabályzat határozza meg. 
 
2.) A Közgyűlés elnöke (alelnöke) kiadmányozza: 

– a köztársasági elnökhöz, 
– az Országgyűlés elnökéhez, 
– a miniszterelnökhöz, miniszterekhez és az országos hatáskörű szervek vezetőihez, 

államtitkárokhoz, helyettes államtitkárokhoz, 
– a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízotthoz, 
– a megyei önkormányzatok elnökeihez (alelnökeihez), 
– a helyi önkormányzatok polgármestereihez, 
- minisztériumok irányítása alatt működő szakmai szervezetekhez, 
-  a területfejlesztés és területrendezés szakterületét érintő egyeztető fórumok tagjainak  
 küldendő előterjesztéseket, jelentéseket, információkat, átiratokat, nagyobb jelentőségű elvi 
anyagokat, elemzéseket, összegzéseket. 
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3.) A főjegyző (aljegyző) kiadmányozza: 

– a minisztériumokhoz és országos hatáskörű szervekhez, 
– a hatáskörébe tartozó ügyekben a Heves Megyei Kormányhivatalhoz, 
– a megyei önkormányzatok főjegyzőihez (aljegyzőihez), 
– a helyi önkormányzatok jegyzőihez küldendő előterjesztéseket, jelentéseket, információkat, 

átiratokat, valamint az önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos anyagokat, 
- a hazai decentralizált fejlesztési forrásokhoz kapcsolódó értesítéseket. 

 
4.) Az osztályvezetők kiadmányozzák: 

– társszervekhez, 
– települési önkormányzatokhoz küldendő közbenső intézkedést tartalmazó iratokat, 

megkereséseket. 
 

Bélyegzők leírása, használata 
 

1.) A „Heves Megyei Önkormányzat” feliratú körbélyegző és ugyanilyen elnevezésű, postacímmel 
is ellátott fejbélyegző, továbbá a „Heves Megyei Közgyűlés Elnöke", a „Heves Megyei Közgyűlés 
Alelnöke” feliratú körbélyegzők használatára a Közgyűlés elnöke, illetve alelnöke értelem szerint, a 
„Heves Megye Főjegyzője" feliratú körbélyegző használatára a főjegyző, valamint helyettesítési 
jogkörében eljárva az aljegyző jogosult.  
 
2.) A Hivatal szervezeti egységei a "Heves Megyei Önkormányzati Hivatal" körbélyegzőt és 
ugyanilyen elnevezésű, postacímmel is ellátott fejbélyegzőt, valamint ugyanezen körbélyegzőnek a 
szervezeti egység (osztály) megnevezésével kiegészített körbélyegzőt használnak a kiadmányozásra 
vonatkozó szabályok szerint. 
 
3.) A Pénzügyi Osztály a 2.) pontban megjelölt bélyegzőkön túl a „Heves Megyei Önkormányzat” 
feliratú körbélyegzőt és ugyanilyen elnevezésű, postacímmel is ellátott fejbélyegzőt is használhatja, 
a cégszerű aláírások és a pénzügyi dokumentumok, kifizetések dokumentumai esetében. 
 
4.) A bélyegző használatával megbízott köztisztviselő köteles biztosítani, hogy azt csak az arra 
illetékes használhassa. 
 

Munkaértekezletek rendje 
 

1.) A Közgyűlés elnöke a főjegyző bevonásával köztisztviselők részére szükség szerint, de legalább 
évente egy alkalommal munkaértekezletet tart. 
 
2.) A főjegyző szükség szerint, de legalább hetente az osztályvezetők részére vezetői értekezletet 
tart. 
 
3.) Az osztályvezetők az osztályok dolgozói részére szükség szerint, de legalább havonta tartanak 
munkamegbeszélést. A munkamegbeszélésre a főjegyzőt szükség szerint meg kell hívni. 
 
4.) Az osztályok közötti és az osztályokon belüli információtovábbítás és kapcsolattartás formáit az 
osztályvezetők maguk állapítják meg, a minél szélesebb információáramlás biztosítására törekedve, 
elsődlegesen a költségtakarékos és környezetkímélő elektronikus kapcsolattartást alkalmazva. 
  
 
 
 
 



19 
 

Heves Megyei Önkormányzat Értesítője  
 

1.) A Heves Megyei Önkormányzat Értesítőjét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendeletben előírt gyakorisággal a Megyei 
Önkormányzat honlapján, elektronikus formában meg kell jelentetni. 
 
2.) Az Értesítő tartalmazza a Közgyűlés rendeleteit, határozatait, valamint a Megyei 
Önkormányzattal kapcsolatos fontosabb tájékoztatókat, közleményeket. 
 
3.) Az Értesítő szerkesztéséért a Hivatal Jogi és Szervezési Osztálya, kiadásáért a megyei főjegyző a 
felelős. 
 

VII. 
Vegyes rendelkezések 

 
1.) A pénzügyi, gazdasági tevékenységet ellátó személyek gazdálkodással kapcsolatos feladatait a 
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendje és ahhoz kapcsolódó 
szabályzatok tartalmazzák. 
 
2.) A szervezeti egységek vezetőinek nincs olyan jogosítványuk, amelynek körében költségvetési 
szerv képviselőjeként járhatnak el. 
 

VIII. 
Záró rendelkezések 

 
1.) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. április 27-én lép hatályba. 
 
2.) A Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete: 
     1. számú melléklet: A Hivatal szervezeti ábrája 
     2. számú melléklet: A Pénzügyi Osztály szervezeti ábrája 
 
 3.) A Szervezeti és Működési Szabályzat függelékei: 
      1. számú függelék: A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító okirata. 
      2. számú függelék: A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje 
 
Eger, 2012. április 27. 
 
 

   Szabó Róbert                                                            Dr. Barta Viktor 
Közgyűlés elnöke                                                         megyei főjegyző 

 
 
A Heves Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát a Heves Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése a 34/2012. (IV. 27.) számú, valamint a 138./2014. (XII. 15.) közgyűlési 
határozatával, továbbá a 243/2015. (XI. 24.) közgyűlési határozattal, 82/2016. (XII.6.) számú 
közgyűlési határozattal fogadta el. 



 
 

ELNÖK 

ALELNÖK 

FŐJEGYZŐ 

ELNÖKI KABINET 

ALJEGYZŐ 

Területfejlesztési és Te-
rületrendezési Osztály 

 Térségi Menedzsment 
Osztály 

Pénzügyi Osztály Jogi és Szervezési Osz-
tály 

 
1. számú melléklet  

 
A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 

szervezeti felépítése 

 



 
 

Osztályvezető 

Pénzügyi ügyintéző 
 

bérgazdálkodás, pénzellá-
tás, koordinálás, operatív 
gazdálkodási feladatok, 

könyvelés, pénztár 

Technikus 
 

közgyűlési ülések rögzíté-
se, technikusi feladatok 
ellátása, lomtalanítás, 
anyagmozgatás, te-

remigénylések kezelése 

Gépjárművezető 
 

gépjárművek üzemelteté-
se, tisztántartása, anyag-
beszerzések elvégzése, 

rendezvények lebonyolítá-
sában való részvétel 

 
 

 
 

2. számú melléklet 
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Szabó Róbert 
Felkérte Budai Ferencnét az eskütételre, majd az esküokmány aláírására. 
 
Budai Ferencné letette az esküt, majd aláírta az esküokmányt.  
 
Szabó Róbert 
Gratulált Budai Ferencnének, a Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság 
újonnan megválasztott külső bizottsági tagjának. 
 
4. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi  
Ellenőrzési Tervére  
 
A vonatkozó jogszabályok, valamint a hivatal Belső ellenőrzési kézikönyve értelmében stratégiai 
tervet és éves ellenőrzési tervet kell készíteni, amit a közgyűlés hagy jóvá. Az ellenőrzések elősegí-
tik az önkormányzati hivatalban a szabályszerűségi, pénzügyi, gazdaságossági, hatékonysági és 
eredményességi követelmények érvényesülését. A 2017. évi Ellenőrzési Terv a felsorolt követelmé-
nyek figyelembevételével került összeállításra, melyet a csatolt mellékletek mutatnak be részlete-
sen. Az előterjesztés a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága, valamint az Ügyrendi 
és Nemzetiségi Bizottság általi támogatottságát tartalmazza. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság az 
előterjesztést a közgyűlési anyagok kiküldését követően, november 22-én tárgyalta és azt 5 igen 
szavazattal támogatta. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
83/2016. (XII. 6.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Heves Megyei Ön-
kormányzat és Hivatala 2017. évre vonatkozó ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendsze-
réről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Heves Megyei 
Önkormányzati Hivatalra vonatkozó Belső Ellenőrzési Kézikönyv értelmében, stratégiai tervet és 
éves ellenőrzési tervet kell készíteni, amit a közgyűlés hagy jóvá. Az ellenőrzések elősegítik az Ön-
kormányzati Hivatalban a szabályszerűségi, pénzügyi, gazdaságossági, hatékonysági és eredmé-
nyességi követelmények érvényesülését. 
 

Ellenőrzési Terv 
 

A belső ellenőrzési tevékenység célja a rendelkezésre álló erőforrások hatékony és takarékos fel-
használásának, a belső tartalékok feltárásának, a gazdálkodási és ügyviteli fegyelem betartásának, 
valamint a költségvetési bevételek és kiadások összhangjának elősegítése. Alapvetően a vezetői 
döntések megalapozására, a vezetői utasítások megvalósítására, a működés és a gazdálkodás célsze-
rűségének, hatékonyságának értékelésére összpontosul. 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 
31.) Kormányrendelet 15. §-a értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetésé-
ről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett 
köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani. 
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Az önkormányzati költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést elláthatja az irányító szerv által fog-
lalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkozta-
tott belső ellenőr. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési főösszegét figyelembe véve, vala-
mint egyéb költségtakarékossági szempontokat szem előtt tartva a Heves Megyei Önkormányzat 
külső szakértővel kötött szerződést a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozóan. 
A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standar-
dok, a miniszter által közzétett módszertani útmutatók, a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott 
és a megyei főjegyző által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv és Belső Ellenőrzési Szabály-
zat szerint végzi. 
 

Stratégiai Terv 
 

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon az önkormányzat által kitűzött 
célok eléréséhez. Azaz a törvényekben előírt kötelező és a Közgyűlés által önként vállalt feladatok 
folyamatos ellátása érdekében olyan önkormányzati belső ellenőrzés megteremtése, amely elősegíti 
a közpénzek és közvagyon felhasználásának átláthatóságát, elszámoltathatóságát. Feltárja a hibákat, 
és elemzéseket készít, elősegíti a hibák megelőzésére, feltárására és megszüntetésére vonatkozó 
vezetői intézkedések megtételét. Alapvetően szabályszerűségi, rendszer, pénzügyi és teljesítmény 
típusú ellenőrzéseket végez.  
A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladatai különösen a követ-
kezők: 

- elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jog-
szabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságossá-
gát, hatékonyságát és eredményességét; 

- elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon meg-
óvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát; 

- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat 
megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy 
csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költ-
ségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítá-
sa, továbbfejlesztése érdekében; 

- nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedése-
ket. 

 
Az ellenőrzés által vizsgált területek 

1. A költségvetési szerv által működtetett belső kontrollrendszer megfelelősége. 
2. A rendelkezésre álló erőforrások felhasználásának hatékonysága, eredményessége, gazdasá-

gossága, nyilvántartása, pénzügyi elszámolása. 
3. A költségvetés számviteli alapelveknek, pénzügyi szabályoknak való megfelelősége. 
4. A vagyonkezelés szabályszerűsége, vagyonvédelem biztosítása. 
5. A szervezet irányításának, működésének szabályozottsága, szabályszerűsége.  
6. Hatás- és jogkörök gyakorlása, dokumentálása. 

 
Az ellenőri munkával kapcsolatos stratégiai cél az ellenőrzések hatékonyságának, eredményességé-
nek növelése.  
 

Éves ellenőrzési terv 
 

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, a stratégiai terv célkitűzé-
sein, valamint az ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapul. Tartalmazza a stratégiai terv 
2017. évre vonatkozó szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény, rendszer- és belső ellenőrzési ter-
vét. 
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Soron kívüli ellenőrzésre a költségvetési szerv vezetőjének javaslatára, illetve a belső ellenőr kez-
deményezésekor kerülhet sor. 
A 2017. évi Ellenőrzési Terv a felsorolt követelmények figyelembevételével került összeállításra, 
melyet az 1. és 2. számú melléklet mutat be részletesen. 
 
       Felelős: Dr. Barta Viktor 
         Heves megye főjegyzője 
       Határidő: Értelem szerint 
 
A határozat mellékleteit jelen jegyzőkönyv 2. szám alatt csatolt melléklete tartalmazza.  
   
Szabó Róbert 
 
5. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött megállapodás 
felülvizsgálatára 
 
A Heves Megyei Önkormányzat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 2012. május 30. napján 
együttműködési megállapodást írt alá, melyet a törvény értelmében minden év január 31. napjáig 
felül kell vizsgálni. Jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodástervezet a korábban rögzített 
együttműködés változatlan feltételekkel történő fenntartása mellett, az időközbeni jogszabályi vál-
tozásokhoz igazított felülvizsgálat keretében törölni javasolt szövegrészeket áthúzott, míg az újon-
nan beiktatandó rendelkezéseket dőlt betűvel tartalmazza. Az előterjesztés az Ügyrendi és Nemzeti-
ségi Bizottság általi támogatottságát tartalmazza. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság az előterjesz-
tést a közgyűlési anyagok kiküldését követően, november 22-én tárgyalta és azt 4 igen szavazattal 1 
tartózkodás mellett támogatta. 
 
Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az együttmű-
ködési megállapodás felülvizsgálatát a 2016. november 28. napján megtartásra került testületi ülé-
sén megtárgyalta és annak elfogadását nem támogatta. 
 
Dudás Róbert 
Megkérdezte, a szervezet részéről képviselteti-e magát valaki. Megjegyezte, hogy egy pár 
közgyűlésen már szó volt erről a témáról. Úgy vélte, ha valakivel szerződést köt a megyei 
önkormányzat, illő lenne megjelennie, mert így a bizottsági ülésen és a közgyűlés ülésén sem lehet 
kérdéseket feltenni. Szerette volna megkérdezni, a roma önkormányzat ülésén miért nem 
támogatták a megállapodást? Min kellene változtatni? A közgyűlés most tárgyal annak a 
megállapodásnak az elfogadásról, amit a roma önkormányzat nem fogadott el. Hangsúlyozta, 
szükség lenne párbeszédre a két fél között. 
 
Szabó Róbert 
Szerinte a párbeszédnek az is egy formája, ha nem jelenik meg senki. A nemzetiségi önkormányzat 
elnöke előzőleg úgy tájékoztatta, hogy részt vesz a megyei közgyűlésen és fel kíván szólalni. Nincs 
tudomása arról, miért nem jelent meg. 
 
Dr. Barta Viktor 
A nemzetiségek jogairól szóló törvény azt mondja, hogy a területi nemzetiségi önkormányzatok 
esetében, hasonlóan a korábbi évekhez, a megyei önkormányzatnak, azon belül a megyei 
önkormányzati hivatalnak kell biztosítania az adminisztrációs, jogi és pénzügyi feladatok ellátását. 
A megyei önkormányzatra annyi kötelezettséget ró a jelenlegi törvény, hogy ingyenes tanácskozási 
lehetőséget, termet kell részükre biztosítani, illetve azt a fajta infrastrukturális hátteret, ami egy 
területi önkormányzat működéséhez szükséges. Ezen túlmenően azonban a Heves Megyei 
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Nemzetiségi Roma Önkormányzat teljes egészében önálló jogi személynek minősül. Ilyen 
értelemben „társbérletben él” a megyei önkormányzat és a roma önkormányzat azzal a kitétellel, 
hogy a roma önkormányzat hétfős testületében a megyei önkormányzatnak kell ellátnia a jegyzői 
teendőket. A Heves Megyei Önkormányzatnak van hatályos megállapodása a roma 
önkormányzattal, mert korábban egy határozatlan időre szóló megállapodás megkötésére került sor. 
Ezzel a tartalommal időközben már több alkalommal nem sikerült az egyébként szükséges 
módosításokat átvezettetni ezen a megállapodáson. Hogy miért nem támogatta a roma testület az 
anyagot? Úgy gondolják, hogy a megyei önkormányzatnak nagyobb szerepet és anyagi 
kötelezettséget kellene vállalnia a megyei roma nemzetiségi önkormányzat működését tekintve. 
Többször tájékoztatta a megyei önkormányzat a roma önkormányzatot, hogy ugyanúgy a központi 
költségvetésből kapja a működéshez szükséges támogatást, ahogyan a roma önkormányzat is. 
Kétségtelen tény, hogy tiszteletdíj náluk nincs megállapítva és a normatívájuk meglehetősen 
alacsony. Az elfogadás elutasítása mögött nem szakmai érvek sorakoztak fel, hanem az előbb 
említettek. Az, hogy a megállapodást nem fogadták el, nem gátolja sem a megyei, sem a roma 
önkormányzat működését. 
 
Dr. Juhász Attila Simon 
Elmondta, hogy az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság elnökeként egyszer már volt szerencséje 
találkozni a roma önkormányzat képviselőjével. 
 
Szabó Róbert 
Összefoglalva elmondta, a nézeteltérés abból adódik, hogy bár a megyei önkormányzat biztosítja a 
törvény által előírt minimumot, a roma nemzetiségi önkormányzat ettől több támogatást szeretne.  
 
Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
84/2016. (XII. 6.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) 
bekezdése alapján – mely szerint a megállapodást minden év január 31. napjáig, általános választás 
esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni – a Heves Megyei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, mely felülvizs-
gálat eredményeként a korábban rögzített együttműködési megállapodást változatlan feltételekkel 
hatályban tartja azzal, hogy annak értelemszerű, az időközbeni jogszabályi változásokat tartalmazó 
módosításainak átvezetéséről - jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - a közgyűlés elnöke 
gondoskodjon. 
 
A közgyűlés felhívja elnökét és Heves megye főjegyzőjét, hogy a területi nemzetiségi, valamint a 
megyei önkormányzat közötti együttműködést kísérjék figyelemmel, és a további együttműködés 
keretében a jövőre nézve szükség esetén tegyenek javaslatot a megállapodás módosítására. 
 
     Felelős:  Szabó Róbert 
       Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
       Dr. Barta Viktor 
       Heves megye főjegyzője 

Határidő: Értelem szerint, figyelemmel az együttműködési 
megállapodás Nek. tv.-ben rögzített felülvizsgá-
latának határidejére is 
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84/2016. (XII. 6.) közgyűlési határozat melléklete 
 

Együttműködési megállapodás 
 

(A Heves Megyei Közgyűlés 84/2016. (XII. 6.) számú határozatával és a Heves Megyei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 45/2015.2016. (XI. 28.) számú határozatával felülvizsgált 
szövegrész dőlt betűvel szedett.) 

 
Amely létrejött egyrészről 
Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves 
Megyei Közgyűlés Elnöke, adószáma: 15378008-2-10, statisztikai jelzőszáma: 15378008 8411 321 
10), mint Megyei Önkormányzat, a továbbiakban Megyei Önkormányzat 
 
másrészről 
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (3300 Eger, Dobó tér 6/A., képviseli: Danyi 
Sándor, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, adószáma: 15762348-2-10), 
mint Nemzetiségi Önkormányzat, a továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat 
 
között alulírott helyen és időpontban a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. 
§-a alapján az alábbi feltételekkel: 
 

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

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

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

 
II. A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei 

 
1./ A Megyei Önkormányzat a Nek. törvény 80. § (1) bekezdés a) pontja alapján biztosítja a Nem-
zetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai 
eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktú-
rájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselését (villamos energia költség, fűtés, 
területarányos vízdíj, területarányos őrzés-védelmi költségek, vezetékes telefonköltség, internet 
használat költsége). 
A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat feladatellátásához térítésmentesen biztosítja 
az Eger Dobó tér 6/A. szám alatt található ingatlanában a III. emeleti 17,85 m2 alapterületű 1. szá-
mú, a 11,7  m2 alapterületű 2. számú és a 11,8 m2 alapterületű 3. számú irodahelyiségeket, valamint 
a hozzá tartozó 9,6 m2 alapterületű közlekedőt. 
2./ A Megyei Önkormányzat a Nek. törvény 80. § (1) bekezdés c) pontja alapján közreműködik a 
Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítése során, így különösen meghívók, előter-
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jesztések, testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, mely feladatokat a Megyei Ön-
kormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztálya lát el. 
3./ A Megyei Önkormányzat ellátja a Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával 
kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat, így különösen a költségvetés előkészítése, 
könyvvezetés, beszámoló készítése, banki ügyintézés, törzskönyvi nyilvántartás ellátása, mely fel-
adatokat a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya lát el.  
4./ Az előző 1./ – 3./ pontokban megjelölt feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a Megyei 
Önkormányzat viseli. 
 

III. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése, beszámolás, gazdálkodás 
 
A./ Költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje: 
1./ Heves Megye Főjegyzője a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya útján előkészíti a 
költségvetési határozat tervezetét, amelyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke terjeszt a Nemzeti-
ségi Önkormányzat testülete elé. 
2./ A Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya egyeztetést folytat a Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnökével, ennek keretében haladéktalanul rendelkezésre bocsátja a Nemzetiségi Önkor-
mányzat költségvetésének megtervezéséhez szükséges adatokat. A Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. 23. § (2)-(3) bekezdéseiben és az Ávr. 24. § (1) 
bekezdésében előírtakat kell alkalmazni.  
3./ A költségvetési határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke február 15-éig, ha a 
központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a 
központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a 
Nemzetiségi Önkormányzat testületének. 
A költségvetési határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a központi költségvetésről 
szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig benyújtja a Nemzetiségi Önkormányzat tes-
tületének. 
 A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről úgy szolgáltat in-
formációt a Megyei Önkormányzati Hivatalnak, hogy az a Nemzetiségi Önkormányzat költségve-
téssel költségvetésével kapcsolatos adatszolgáltatási-, tájékoztatási kötelezettségnek kötelezettségé-
nek a jogszabály által előírt határidőben eleget tudjon tenni. 
A Nemzetiségi Önkormányzat testülete által jóváhagyott éves költségvetéséről az államháztartás 
pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni. Ennek végrehajtása ér-
dekében a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a Nemzetiségi Önkormányzat jóvá-
hagyott elemi költségvetéséről adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervé-
nek. 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az elfogadást követő 
adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 
Osztályának vezetője a felelős.  
A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan döntési jogo-
sultsággal nem rendelkezik. 
A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében meghatározott bevételi és 
kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, továbbá egymás kötelezettségvállalásaiért 
és tartozásaiért nem felelős. 
4./ A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatai kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat költségveté-
si határozata alapján módosíthatók. 
 
Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti előirányzatai felett többletbevételt ér el, bevé-
tel kiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, abban az esetben 
módosítania kell költségvetési határozatát, melyről a Nemzetiségi Önkormányzat testülete dönthet. 
Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott 
előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat - Megyei Önkormányzati Hivatal 
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Pénzügyi Osztálya által előkészített - módosításáról a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének előter-
jesztése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat testülete dönt.  
A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az 
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (április 30-ig), december 31-ei hatállyal 
módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi nemzetiségi önkor-
mányzatot érintő módon – meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat 
csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell 
terjeszteni a költségvetési határozat módosítását. 
A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi előterjesztésének elő-
készítéséért Heves Megye Főjegyzője felelős. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatairól és az 
abban bekövetkezett változásairól a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya naprakész 
nyilvántartást vezet. 
 
B./ Beszámolási kötelezettség: 
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának első félévi 
helyzetéről szeptember 15-ig, míg a harmadik negyedéves helyzetéről november 30-ig tájékoztatja a 
Képviselő-testületet, melynek előkészítése a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának 
a feladata. A tájékoztató tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak 
időarányos alakulását - amennyiben betervezésre került - a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) 
összegének alakulását, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását. 
A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költ-
ségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek 
megfelelően zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el 
kell számolni. 
A - Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya által előkészített - zárszámadási határozat-
tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a kép-
viselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet köve-
tő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási határozat-tervezettel együtt a 
képviselő-testület részére (rendelkezésre állása esetén) tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár-
nak az Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési 
beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. a költségvetési évet követő negyedik hónap 
utolsó napjáig terjeszti a testület elé  
 
 
A Nemzetiségi Önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását – a költségvetéshez 
hasonlóan – határozatban köteles elfogadni. 
A féléves és éves költségvetési beszámolót a központilag előírt nyomtatványon és tartalommal a 
megadott határidőig a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya nyújtja be a Magyar Ál-
lamkincstár területileg illetékes szervéhez. 
 
 
C./ Költségvetési gazdálkodás szabályai, kötelezettségvállalás: 
1./ A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Megyei Önkor-
mányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya, amely a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási sza-
bályok betartása mellett végzi feladatait. 
A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési hatáskörök és ellenőr-
zési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesítés rendjének a meghatározását a 
Megyei Önkormányzati Hivatal pénzgazdálkodási rendjéről szóló belső szabályzat (továbbiakban: 
Szabályzat) tartalmazza.  
 
2./ A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére – figye-
lemmel a Nemzetiségi Önkormányzat 24/2014. (XI.24.) számú határozatával elfogadott szervezeti 
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és működési szabályzatában foglaltakra is - kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az 
általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. A 
felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.  
A Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr-ben foglalt kivételekkel csak 
pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. A pénz-
ügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a terve-
zett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a 
gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 
A Nemzetiségi Önkormányzat esetében nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az 
olyan kifizetés teljesítéséhez, amely 

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

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

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

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

Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésében előírtaknak, a pénzügyi 
ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót és – amennyiben nem a Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke a kötelezettségvállaló - a Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. 
A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumá-
nak és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy alá-
írásával kell igazolni.  
 
 
4./ Teljesítésigazolás: 
A teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
jogosult. 
A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jo-
gosult személy aláírásával kell igazolni. 
Nem kell teljesítésigazolást végezni az Áht. 36. § (2)(1) bekezdése szerint minősülő más fizetési 
kötelezettség esetén, amely jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható 
bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapítá-
sának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson 
alapuló fizetési kötelezettség. 
5./ Érvényesítés: 
Érvényesítésre a Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 
Osztályának dolgozója írásban jogosult.  
Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezés-
sel ellátott aláírását.  
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Az érvényesítőnek a Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági eseményeinek vonatkozásában ellen-
őriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., 
az államháztartási számviteli kormányrendelet és az Ávr. előírásait, továbbá a Megyei Önkormány-
zat belső szabályzataiban foglaltakat megtartották-e. 
6./ Utalványozás: 
Utalványozásra a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzeti-
ségi Önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása min-
den esetben csak írásban történhet.  
Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más 
esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 
Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben. 
D./ Összeférhetetlenségi követelmények: 
A Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyan-
azon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazda-
sági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a 
teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utal-
ványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevé-
kenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.  
A Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a kötelezettségvállalásra, a pénzügyi ellen-
jegyzésre, a teljesítés igazolására, az érvényesítésre, az utalványozásra jogosult személyekről és 
aláírás-mintájukról a Megyei Önkormányzat Szabályzatában foglaltak szerint naprakész nyilvántar-
tást vezet. 
E./ Gazdálkodás: 
1./ A Nemzetiségi Önkormányzat a Megyei Önkormányzat számlavezetőjénél, azaz a Magyar Ál-
lamkincstárnál vezeti pénzforgalmi számláját, melynek pénzforgalmi bankszámla száma: 
10035003-00312497-00000000. A számla feletti rendelkezésre jogosult személyek listáját az Ön-
kormányzat pénzkezelési szabályzatának melléklete tartalmazza. 
A Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlát a Kincstárban nyithat, és csak egy pénzfor-
galmi számlával rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos min-
den pénzforgalmát e számlán köteles lebonyolítani. 
A Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és forrásai terhére 

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

- letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát, 
- devizaszámlát vezethet. 

2./ A Nemzetiségi Önkormányzat önálló pénztárat működtet. A házipénztárából a készpénzben tör-
ténő kiadások teljesítésére a pénztári nyitvatartás figyelembe vételével kerülhet sor.  
A Nemzetiségi Önkormányzatot megillető – költségvetési törvényben meghatározott – éves támo-
gatás közvetlenül a Nemzetiségi Önkormányzat 10035003-00312497-00000000 számú számlájára 
kerül utalásra. A Nemzetiségi Önkormányzatot megillető – költségvetési törvényben meghatáro-
zott – éves támogatást a Megyei Önkormányzat, annak jóváírását követően jogszabályban biztosí-
tott határidőn belül átutalja a Nemzetiségi Önkormányzat 10035003-00312497-00000000 számú 
számlájára.  
 
3./ A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével 
kapcsolatos, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat működésével összefüggő adatszolgáltatási, 
nyilvántartási, adó és járulékbevallással és kezeléssel összefüggő feladatokat a Megyei Önkor-
mányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el. A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántar-
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tásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos feladatokat a Megyei Önkormányzati Hivatal 
Pénzügyi Osztálya látja el.  
A Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről a Megyei Önkormányzati Hivatal 
elkülönített nyilvántartást vezet, melyért a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a 
felelős. 
A Nemzetiségi Önkormányzat vagyona – az abban bekövetkezett növekedés vagy csökkenés – el-
különítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a zárszámadási határozatban kerül 
bemutatásra.  
 

IV. A Megyei Önkormányzat képviselete a 
Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein 

 
1./ Heves Megye Főjegyzője, vagy vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja részt 
vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 
 

V. Egyéb rendelkezések 
 

1./ A Megyei Önkormányzat az általa működtetett weboldalon - www.hevesmegye.hu - a Nemzeti-
ségi Önkormányzat részére – annak testülete által hozott határozatok, beszámolók, és szabályzatok 
közzététele útján - megjelenést biztosít. 
2./ A Megyei Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló törvényben biztosított feladatellátáshoz 
az alábbi eszközöket bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére: 
- 3 darab asztali számítógép (gyári szám: 321759, NRH08070020, 4052701) 
- 2 darab TFT monitor (gyári szám: ETL480200174001B16394J, HA17HMCY903331J) 
- 1 darab lézerfax és fénymásoló (gyári szám: 3JCFA001387) 
- 1 darab lézernyomtató (gyári szám: XWH6200732) 
- 1 darab asztali telefonkészülék 
- 1 darab Cisco kábelmodem (UPC Mo. Kft. tulajdona) 
- 1 darab Linksys VOIP adapter (gyári szám: FLI00L620263) 
- 1 darab 8 portos switch 
- 18 db szék, 1 db bőrszék, 1 db forgószék 
- 1 db állófogas 
- 1 db íróasztal, 4 db kisasztal, tárgyalóasztal 
- 1 db ventilátor 
- 3 db faliújság 
- beépített szekrénysor 
3./Jelen Együttműködési Megállapodás aláírásának napján lép hatályba. Jelen Együttműködési 
Megállapodásban a Megyei Önkormányzat a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosításá-
ra és a feladatok ellátására vállalt kötelezettségek teljesítéséről a Nek. törvény 80. § (1)  bekezdése 
értelmében a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. 
Jelen Együttműködési Megállapodás aláírásának napján lép hatályba. Jelen Együttműködési Megál-
lapodásban a Megyei Önkormányzat a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a 
feladatok ellátására vállalt kötelezettségek teljesítéséről a Nek. törvény - Magyarország 2015. évi 
központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 2014. december 30. 
napján hatályba lépett 362. § 2. pontjával módosított -  80. § (1)  bekezdése értelmében a Heves 
Megyei Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. 
4./ Felek vállalják, hogy a Megállapodást minden év január 31. napjáig felülvizsgálják és szükség 
szerint (figyelembe véve a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, valamint a Megyei Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletét) – 
módosítják.  
5./ Jelen Együttműködési Megállapodás 3 eredeti példányban készül, és a Felek kölcsönös aláírásá-
val lép hatályba. Nemzetiségi Önkormányzat 1, Megyei Önkormányzat 2 eredeti példányt kap. 
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6./ Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint 
annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 50. § (1) bekezdése alapján jelen 
Együttműködési megállapodásnak Megyei Önkormányzat részéről tartalmaznia kell a pénzügyi 
ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását. 
 
Felek az előzőekben írt Megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal min-
denben megegyezőt képviselőik útján jóváhagyólag aláírják. 
 
 
Eger, 2016. november ..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
Eger, 2016. november.... 
 
…………………………………… 
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 
Pénzügyi Osztály 
 
Szabó Róbert 
 
6. napirend 
Javaslat a megszűnt Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai 
decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződés lezárására 
 
A korábbi gyakorlatnak megfelelően az előterjesztés a 2012. január 1-től a Heves Megyei Önkor-
mányzathoz átkerült, a megszűnt Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által a hazai 
decentralizált források terhére megkötött szerződésállomány lezárásával kapcsolatos döntés terveze-
tét részletesen tartalmazza. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
85/2016. (XII. 6.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált 2007. évi CÉDE források terhére Eger 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a 
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.  

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 100001507D 

 
 
 

  
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Danyi Sándor 
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke 
  

  
Heves Megyei Önkormányzat 

Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
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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, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumot értesítse. 
 
      Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
      Határidő: Az értesítés megküldésére:  
        2016. december 16. 
 
Szabó Róbert 
 
7. napirend 
Javaslat a „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” 
című TOP-5.1.1-15-HE1-000001-2016 számú pályázathoz kapcsolódó stratégiai 
dokumentumok elfogadására 
 

Az előterjesztésben részletesen bemutatásra került a nevezett projekt célja, közvetlen célcsoportja, 
továbbá a projekt várható eredménye. Jelenleg a megyei paktum projekt harmadik mérföldkövének 
teljesítése, azaz a projektfejlesztési szakasz befejező üteme zajlik. Ennek keretében Heves megye 
foglalkoztatási stratégiájának tervezésére kerül sor, melyben a megyei foglalkoztatási helyzetértéke-
lést követően a helyzetelemzésből logikusan következő, a Heves megyei gazdaságfejlesztési célok-
hoz szorosan kötődő, foglalkoztatást és munkanélküliség elleni küzdelmet fókuszba állító, az állam 
foglalkoztatáspolitikájával összhangban álló lokális és átfogó programjaival szinergiában álló rész-
letes foglalkoztatási stratégia kidolgozására kerül sor. A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek 
Bizottsága, valamint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati 
javaslat elfogadását. Mivel azonban a stratégia egyeztetési változatát - az elkészítésére vonatkozó 
szűkös határidők miatt - a bizottságok nem tudták megtárgyalni, ezért a stratégia egyeztetési verzió-
ja annak áttanulmányozása céljából a képviselőknek 2016. november 29. napján megküldésre ke-
rült. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
86/2016. (XII. 6.) közgyűlési határozat 
1. A közgyűlés jóváhagyja Eger Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktuma Együttműködési meg-

állapodásának a Heves Megyei Önkormányzat részéről történt aláírását. 
 
2. A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Heves Megyei Foglalkoztatási Együtt-

működési megállapodást aláírja azzal, hogy a partnerségbe bevonni kívánt tagok esetleges mó-
dosítási javaslatait átvezesse és az együttműködési megállapodás szövegét véglegesítse a köz-
gyűlés utólagos tájékoztatása mellett. 

 
3. A közgyűlés a beterjesztett Heves Megye Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztési Együttműködé-

si Programjával egyetért. Felhatalmazza elnökét, hogy a Paktumszervezet keretén belül – a tár-
sadalmasítás során érkezett esetleges módosítások beépülésével – a dokumentum elfogadását 
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megszavazza. 
 
      Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Dr. Barta Viktor 
        Heves megye főjegyzője 

Határidő: Értelem szerint 
        
 
Szabó Róbert 
 

8. napirend 
Tájékoztató a megyei területrendezési terv felülvizsgálatának helyzetéről 
 
A megyei területrendezési terv felülvizsgálatának mielőbbi elvégzése érdekében a megyei főépítész 
folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályok változását, a központi szervek javaslatait és intéz-
kedéseit, valamint az állami források rendelkezésre állását. A megyei területrendezési terv felül-
vizsgálatának aktuális helyzetéről a megyei főépítész elkészítette tájékoztatóját. 
 
Szabó László 
Megyei főépítészként a tájékoztatóját a következőkkel egészítette ki: A szeptember 22-i főépítészi 
találkozón a Miniszterelnökség képviselői többek között beszéltek arról, hogy a megyei 
területrendezési tervet 2017. év folyamán „állami költségvetési pénzekből szeretnék 
megcsináltatni”. Eddig erről bővebb információ még nem érkezett. November 11-én Egerben került 
sor újabb főépítészi összejövetelre, ahol olyan konszenzus született, hogy az ütemterv és a tervezési 
szerződések vonatkozásában egységes álláspontot szeretnének képviselni. A megyei főépítészek 
kidolgoznak egy egységes ütemtervet, amit a Miniszterelnökséggel egyeztetnek és egy olyan 
szerződésmintát, amit majd minden megye alkalmazni tud. Az országos és az összes megyei tervet 
egy ütemben szeretnék felülvizsgálni és módosítani, ami azt jelenti, hogy Magyarország összes 
területtervezési jogosultsággal rendelkező tervezőjét igénybe kell venni. A következő főépítészi 
összejövetelre decemberben kerül sor. Az összejövetelekről jegyzőkönyv készül, amit a 
Miniszterelnökség is megkap. 
 
Szabó Róbert 
A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban fog-
laltakat tudomásul vette. 
 
Dudás Róbert 
Emlékeztetett, hogy szó volt az országos, illetve a megyei területrendezési tervről. Az utóbbi elké-
szülési határideje 2017. december 31. Ha minden igaz, 30 nappal előtte az adott testületnek el kell 
fogadnia, így a megyei közgyűlésnek is tárgyalni kell majd erről legkésőbb 2017 novemberében. 
Ugyanakkor létezik települési fejlesztési terv is, amiről kevés szó esik. Egy rendezési terv elkészíté-
se hozzávetőlegesen 4-5 millió forintba kerül. Nincs információja arról, hogy a települések számára 
lesz-e támogatás a rendezési terv elkészítéséhez. A települési önkormányzatok nem biztos, hogy ki 
tudják gazdálkodni a szükséges összeget, pedig kötelező érvényű feladatról van szó. Megkérdezte, 
szóba került-e már a települések területrendezési tervének elkészítése kapcsán a támogatás? 
Amennyiben nem, arra kérte a megye főépítészét, hogy a soron következő találkozón vesse fel a 
kérdést, hiszen az idő sürget. A településeknek 2018. december 31-ig kell elfogadniuk a rendezési 
tervet. Egy terv elkészítése kb. másfél évet vesz igénybe, ezért 2017 tavaszáig tudnak várni a tele-
pülési önkormányzatok arra, hogy érkezik-e állami segítség a feladat végrehajtásához. Jó lenne 
megfogalmazni egy petíciót a megyei közgyűlés ajánlásával a Miniszterelnökség felé, melyben a 
testület kéri a kérdés átgondolását. 
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Szabó László 
Válaszában elmondta, hogy a december 16-i testületi ülésre elkészítette beszámolóját, melyben a 
települések érintettségéről is szó esik. A jogszabály szerint 2018. december 31-ig a településeknek 
rendelkezni kell az új településrendezési kormányrendelet alapján készített rendezési tervvel. Aki-
nek az új terv nincs meg, az a korábbit nem használhatja. A főépítészek már jelezték, hogy 2018. 
december 31-e után az ország jelentős része szabályozatlan lesz. Kb. egy évvel ezelőtt a megyei 
főépítészek elkezdtek érdeklődni az iránt, ami Heves megyében már 2011-ben bevezetésre került. 
Arról van szó, hogy ha több település egyformán érintett egy ilyen ügyben és a rendezési tervéhez 
valami miatt hozzá kell nyúlni, akkor a megyei főépítész ezekben az esetekben elláthatja a főépíté-
szi önkormányzati feladatokat. Erre a jogszabály lehetőséget ad, ha ennek kapcsán a megyei ön-
kormányzat rendeletet alkot. Heves Megye Közgyűlése ezt a rendeletet megalkotta, a települések 
éltek is a lehetőséggel. A főépítészek a nyár folyamán olyan javaslat kidolgozásába kezdtek, hogy 
hogyan lehet megoldani azt, hogy a települések szabályozottsága lefedett legyen. A legkiszolgálta-
tottabbak a néhány száz fős települések. A megyei területrendezési tervek kapcsán már 2013-ban 
kezdeményezték, hogy egyedi, megyei övezetek jöhessenek létre. Ez az országos rendezési tervbe 
időközben beépült, létre lehet hozni az ilyen egyedi övezeteket. Úgy vélte, ez jogszabályi lehetőség 
arra, hogy ki lehetne terjeszteni a megyei rendezési terv jogerejét akár olyan téren is, hogy azok a 
települések is, akik valamilyen módon akadályoztatva vannak a saját településrendezési tervük el-
készítésében, a megyei terv bizonyos elemeit alkalmazzák. Ezzel a témával az éves beszámolója 
kapcsán foglalkozik majd. Szívesen konzultál mindenkivel, akinek ezzel kapcsolatban javaslata 
van. Kérte a képviselők erkölcsi támogatását a kezdeményezéséhez. 
 
Dudás Róbert 
Megköszönte a választ. Biztosította a főépítészt az erkölcsi támogatásról, ugyanakkor hangsúlyozta, 
nem szabad elfelejteni, hogy a polgármesterek nem szakemberek, a tájékoztatás nagyon fontos, vi-
szont az önkormányzatok támogatása elengedhetetlen. Úgy vélte, az, hogy a megyei területrendezé-
si terv milyen formában helyettesítheti a településrendezési tervet, félmegoldás. Számára ez olyan, 
mintha arról lenne szó, hogy nem fogják támogatni a települési területrendezési terveket, ezért kér-
te, hogy amennyiben megalkották a jogszabályt, abba az irányba kell elmenni, hogy minden telepü-
lés rendelkezzen határidőre megfelelő tervvel.  
 
Szabó Róbert 
Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.  
 
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.  
 
Dudás Róbert 11.04 perckor elhagyta a termet.  
 
Szabó Róbert 
 
9. napirend 
Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről 
 
A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Fő-
osztálya elkészítette tájékoztató anyagát Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről. A napirend tár-
gyalásánál köszöntötte Fenyves Péter főosztályvezető urat. A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és 
Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette. 
 
Szűcsné Major Ildikó 
Érdekes volt számára a beszámoló, egyrészt öröm volt látni, hogy a munkanélküliség csökkenő ten-
denciát mutat, bár tudható, hogy ez mostanában már úgy tűnik, mintha problémákat is fölvetne. Bár 
nem tűnik olyan kimagaslónak a diplomás munkanélküliek száma, úgy vélte, mégis fontos mutató, 
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hiszen arra világít rá, hogy Heves megyében megfelelő munkaterület, illetve munkahely nem áll 
rendelkezésre. Ez a helyzet főként a diplomásokat érinti. Igaz, hogy nem olyan magas a szám, de ha 
azt is hozzátesszük, hogy „mennyien járnak el dolgozni”, különösen a diplomásokról van szó, látha-
tó, hogy a minőségi munkahely hiánycikk Heves megyében. Szerinte ezzel mindenképpen foglal-
kozni kellene. Kérdés, hogy a megkötendő foglalkoztatási paktum és projekt mennyiben tud ezen 
enyhíteni. A közfoglalkoztatással kapcsolatban megjegyezte, hogy a tájékoztató településekre kive-
títve tartalmazta, hogy több mint 90%-ban csökkent az álláskeresők száma. Vannak olyan települé-
sek, ahol növekszik ez a szám. Így többek között Kerecsend, Tarnabod, Halmajugra esetében is. 
Aki ismeri a településeket, tudja, hogy nagy az alacsony képzettségűek aránya, a közfoglalkoztatot-
tak aránya egyébként is magas. Egyre többen lépnek be a munkaképesek korába, ez viszont értel-
mezése szerint a közfoglalkoztatás ellenére egyfajta nagyobb tendenciát mutat. Megkérdezte, a köz-
foglalkoztatás mennyire teljesíti be a funkcióját és az elvárásokat? Az a cél, amit megfogalmaztak a 
közfoglalkoztatással kapcsolatban, mennyire valósul meg? 
 
Fenyves Péter 
Bizonyos településeken a foglalkoztatási, illetve a regisztrált településmutatók valóban nem kedve-
zőek. Ezek a mutatók a népességszámhoz viszonyítják a regisztrált álláskeresőket. A kormányzat-
nak és az állami foglalkoztatásnak is elsőrendű célja az, hogy a 25 év alatti álláskeresők ne elsősor-
ban a közfoglalkoztatásba kerüljenek be, ennek ellenére ebben az életkorban is előfordul a közfog-
lalkoztatásba vonás, hiszen vannak olyan körzetek, ahol jelen pillanatban nincs más munkalehető-
ség. A közfoglalkoztatás nem cél, hanem eszköz lenne az elsődleges munkaerőpiacra történő kilé-
péshez. Az állami foglalkoztatásszolgálatnak ebben katalizátor szerepe van. A feladat az, hogy 
amennyiben az elsődleges munkaerőpiacon álláshely van, a közvetítést elvégezzék, felkészítsék az 
álláskeresőket, a közfoglalkoztatottakat arra, hogy ennek megfeleljenek. Nem könnyű a helyzet, 
hiszen Heves megyében az álláskeresők 49%-a nyolc általános, vagy az alatti végzettségűek. Re-
mélhetőleg a megyében nem olyan típusú vállalkozások fejlesztenek majd, amelyek nem a kvalifi-
káltabb munkaerőt keresik, hanem az alacsony végzettségűeket. Ez eddig a gyakorlat és várhatóan 
nem is ez lesz a cél. Ennek ellenére „azzal a réteggel is kezdeni kell valamit”, akik nem alkalmasak 
a munkaerőpiacra való kikerülésre. Ezen szeretne segíteni többek között a GINOP 611-es képzési 
program. Több részre lehet bontani azt a kérdést, hogy mennyiben töltik be szerepüket a közfoglal-
koztatásra irányuló programok. A Start mintaprogramok esetében Heves megyében sok településen 
sok érték teremtődött. Vannak kommunális jellegű feladatok is, amiket szintén el kell végezni. 
Meglátása szerint egyrészt a társadalom részéről is van egy megítélés és a kormányzat részéről is 
van egy olyan szándék, hogy a közfoglalkoztatásból egyre több embert lehessen a versenyszféra 
világába visszavezetni. A legfontosabb cél az, hogy 3-4 éven belül a 25 év alatti regisztráltak „el-
tűnjenek” a regiszterből és valamennyi fiatal álláskereső részére megoldást lehessen találni.  
 
Dudás Róbert 11.12 perckor visszatért a terembe. 
 
Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.  
 
Szabó Róbert 
 
10. napirend 
Tájékoztató az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár- és 
belvízvédelmi tevékenységéről 
 
A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság elkészí-
tette tájékoztató anyagát a Heves megyében végzett ár- és belvízvédelmi tevékenységéről. A napi-
rend tárgyalásánál köszöntötte Szlatinszky Zoltán urat, a gyöngyösi szakaszmérnökség vezetőjét. 
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A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban 
foglaltakat tudomásul vette. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.  
 
11. napirend 
Tájékoztató a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár- és 
belvízvédelmi tevékenységéről 
 
A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság elkészítette 
tájékoztató anyagát a Heves megyében végzett ár- és belvízvédelmi tevékenységéről. A tájékoztatót 
a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban foglaltakat tudo-
másul vette. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.  
 
Szabó Róbert 
 
12. napirend 
Tájékoztató a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár- és 
belvízvédelmi tevékenységéről 
 
A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság elkészítette 
tájékoztató anyagát a Heves megyében végzett ár- és belvízvédelmi tevékenységéről, melyet az 
előterjesztés melléklete tartalmaz. A napirend tárgyalásánál köszöntötte Fejes Lőrinc urat. 
 
Fejes Lőrinc 
Elmondta, hogy 2016-ban a Közép-Tisza-vidéken jóval több csapadék hullott, mint a sokévi átlag, 
ennek ellenére nem volt nagy árvíz, mert jó volt a csapadék eloszlása. A belvízvédekezés sem oko-
zott különösebb problémát a településeken. Mivel nem volt harmadfokú készültség, védelmi gya-
korlatot tartottak. Időközben a rendelkezésre álló forrásokat az ár-bel- és vízhasznosítási művek 
fenntartására fordították, az őszi felülvizsgálatok alatt pedig a bizottság megállapította, hogy a léte-
sítmények egy esetleges ár- és belvízvédekezésre fel lettek készítve az őrszemélyzettel együtt. Az 
önkormányzatoknál végzett felülvizsgálatokra szintén sor került a 11 település esetében. Minden 
önkormányzatnál megtörtént a belterületi vízrendezési művek és védelmi tervek felülvizsgálata, 
továbbá a kiegészítésekről szóló egyeztetés. 
 
Szabó Róbert 
A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban fog-
laltakat tudomásul vette. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.  
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Szabó Róbert 
 
13. napirend 
Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésről 
 
A tájékoztató két bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szól. Az Ügyrendi és Nemzeti-
ségi Bizottság 47/2016. (XI.15.) határozatával Dr. Gondos István, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizott-
ság képviselő tagjának, 48/2016. (XI.15.) határozatával Nagy Csaba, a Megyei Fejlesztési és Nem-
zetközi Ügyek Bizottsága külsős tagjának hiányzása igazolása tárgyában meghozta döntését. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Megkérdezte, az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság átruházott hatás-
körben hozott döntésről szóló tájékoztatóját a közgyűlés tudomásul tudja-e venni azzal, hogy az 
ahhoz fűzött bizottsági véleményt a közgyűlés a 3. napirendként tárgyalt SZMSZ-módosítás kap-
csán már figyelembe vette. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság átruházott hatáskörben 
hozott döntéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette azzal, hogy az ahhoz fűzött bizottsági véle-
ményt a közgyűlés a 3. napirendként tárgyalt SZMSZ-módosítás kapcsán már figyelembe vette. 
 
Szabó Róbert 
A Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság az 1/2016. (VI. 28.) határoza-
tával 10 darab támogatásra javasolt kérelem és 1 darab elutasításra javasolt kérelem tárgyában meg-
hozta döntését. Az SZMSZ szerint a Heves Megyei Közgyűlés által - a TOP támogatási kérelmeivel 
kapcsolatban a megyei önkormányzat, mint területi szereplő döntés-előkészítő feladataiban való 
közreműködésre - létrehozott Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság-
nak a meghozott döntéseiről a közgyűlés felé a vonatkozó kormányrendelet alapján a pályázatot 
elbíráló irányító hatóság vezetőjének döntése meghozatalát követően van utólagos tájékoztatási kö-
telezettsége. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Megkérdezte, a Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideigle-
nes Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntésről szóló tájékoztatóját a közgyűlés tudomásul 
tudja-e venni. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés a Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bi-
zottság átruházott hatáskörben hozott döntésről szóló tájékoztatót tudomásul vette.  
 
Szabó Róbert 
 
14. napirend 
Sürgősségi indítvány a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2016 számú 
pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára 
 
A Heves Megyei Önkormányzat által létrehozott Heves Megyei Értéktár Bizottság a tevékenységét 
folyamatosan végzi, amely tevékenységéről már több alkalommal beszámolt. A Földművelésügyi 
Minisztérium által - a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismer-
tetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására - kiírt felhívásra az önkormányzat pályáza-
tot nyújtott be, mely pályázat a földművelésügyi miniszter döntése alapján egyszeri 3.000.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázatban történő részvételhez, valamint a támo-
gatási szerződés aláírásához, hatályba léptetéséhez a közgyűlés felhatalmazása szükséges. Mind-
ezekre tekintettel kérte, hogy a közgyűlés a sürgősségi indítványban foglaltakkal egyetértve a hatá-
rozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
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Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
87/2016. (XII. 6.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy a Földművelésügyi Minisztérium által a nemzeti érté-
kek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondo-
zásának támogatására irányuló HUNG-2016 kódszám alatt közzétett pályázatban részt vesz.  
 
A pályázathoz a közgyűlés önrészt nem biztosít.  
 
A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a pályázathoz 
kapcsolódó nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja. 
 
A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza továbbá a közgyűlés elnökét, hogy a 
HF/790/2016 szám alatti támogatási szerződést, valamint a támogatási szerződés módosításához 
szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja illetve amennyiben szükségessé válik, a pályá-
zat hiánypótlásához kapcsolódó intézkedéseket tegye meg a közgyűlés utólagos tájékoztatása mel-
lett. 
                                
            Felelős: Szabó Róbert 
                                      Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: A támogatási szerződés aláírására:  
2016. december 6. 

 
Szabó Róbert 
 
III. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §) 

 
IV. Kérdések (SZMSZ 62. §) 
 
V. Bejelentések (SZMSZ 63. §) 
 
Dudás Róbert 
Kérte, hogy a terembe a kabátok elhelyezéséhez fogast biztosítson az önkormányzat.  
 
Szabó Róbert 
A fogasok rendelkezésre állnak, a közgyűlések üléseire a teremben elhelyezésre kerülnek.  
 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a testületi ülést követően a közgyűlés állandó bizottságainak üléseire 
kerül sor a Telekessy teremben.  
 
A közgyűlést bezárta.  
 

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

Adatok eFt

Megnevezés
Eredeti 

előirányzat

Előirányzat 

módosítás

Módosított 

előirányzat
Teljesítés Teljesítés% Megnevezés

Eredeti 

előirányzat

Előirányzat 

módosítás

Módosított 

előirányzat
Teljesítés Teljesítés%

Működési célú támogatások 

áh. belülről
226800 0 226800 198998 87,74% Személyi juttatások 195151 0 195151 123643 63,35%

Megyei önkormányzat működési 

támogatása
226800 0 226800 172368 76,00% Személyi juttatások Hivatal 144944 0 144944 86877 59,93%

Működési célú költségvetési 

támogatások és kiegészítő támogatások
0 0 0 8486 100,00%

Személyi juttatások 

Önkormányzat
50207 50207 36766 73,22%

Megelőlegezési támogatás 0 0 0 18144 100,00% 0

Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0,00%
Munkaadókat terhelő 

járulékok
49981 0 49981 32966 65,95%

MAJ Hivatal 36529 36529 23689 64,84%

Működési bevételek 30103 0 30103 4959 16,47% MAJ Önkormányzat 13452 13452 9277 68,96%

Hivatal működési bevétele 5000 5000 2197 43,94%

Önkormányzat működési bevétele 25103 25103 2762 11,00% Dologi kiadások 31267 28916 60183 41347 68,70%

Dologi kiadások Hivatal 25267 7352 32619 16277 49,90%

Működési célú átvett 

pénzeszközök áh. kívülről
0 4301 4301 22422 521,32% Dologi kiadások Önkormányzat 6000 21564 27564 25070 90,95%

Európai Uniótól átvett 

pénzeszközök / Hivatal 0 4301 4301 18272 424,83%

Európai Uniótól átvett 

pénzeszközök / Önkormányzat
0 0 0 4150 100,00%

Finanszírozási bevételek 279805 0 279805 183499 65,58%
Ellátottak pénzbeli 

juttatásai
0 0 0 0 0,00%

Működési jellegű pénzmaradvány 53669 53669 53669 100,00%

Irányító szervi támogatás Hivatalnak 

Önkormányzattól működési célra
201940 201940 120830 59,83%

Egyéb működési célú 

kiadások
58169 -48811 9358 5031 53,76%

Tagi kölcsön visszatérülés 24196 24196 9000 37,20% Általános tartalék működési célra 300 0 300 0

Általános tartalék lakásalap 0 4858 4858 3000 61,75%

Pénzmaradvány tartalék 

működési célra
53669 -53669 0 0 100,00%

Civil szerveknek nyújtott 

támogatás
1500 0 1500 1121 74,73%

Tagdíjak 2700 0 2700 910 33,70%

0

Finanszírozási kiadások 201940 24196 226136 145026 64,13%

Irányító szervi támogatás 

Önkormányzattól Hivatalnak 

működési célra

201940 0 201940 120830 59,83%

Tagi kölcsön 0 24196 24196 24196 100,00%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
536708 4301 541009 409878 47,87%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ 

KIADÁSOK 

ÖSSZESEN

536508 4301 540809 348013 64,35%

EGYENLEG -103 0 200 EGYENLEG

1. melléklet a 81/2016. (XII. 6.) közgyűlési határozathoz

A 2016. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI



HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Felhalmozási célú 

támogatások áh. belülről
0 0 0 0 0,00% Beruházások 200 820 1020 4058 397,84%

Beruházás Hivatalnál 200 0 200 79 39,50%

Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% Beruházás Önkormányzatnál 0 820 820 3979 485,24%

Felújítások 0 0 0 0 0,00%

Felhalmozási célú átvett 

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

Felújítások Önkormányzatnál 0 0 0

Finanszírozási bevételek 820 0 820 820 100,00%
Egyéb felhalmozási célú 

kiadások
820 -820 0 0 0,00%

Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 820 820 820 100,00%
Általános tartalék felhalmozási 

célra

Irányító szervi támogatás Hivatalnak 

Önkormányzattól felhalmozási célra

Pénzmaradvány tartalék 

felhalmozási célra
820 -820 0

Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0,00%

Irányító szervi támogatás 

Önkormányzattól Hivatalnak 

felhalmozási célra

FELHALMOZÁSI CÉLÚ 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
820 0 820 820 100,00%

FELHALMOZÁSI 

CÉLÚ KIADÁSOK 

ÖSSZESEN

1020 0 1020 4058 397,84%

EGYENLEG -200 0 -200 -3238 0,00% EGYENLEG

541829 410698 75,79% ÖSSZES KIADÁS 537528 4301 541829 352071 64,97%

FELHALMOZÁSI

ÖSSZES BEVÉTEL 537528 4301



Adatok eFt

Megnevezés
Eredeti 

előirányzat

Előirányzat 

módosítás

Módosított 

előirányzat
Teljesítés Teljesítés% Megnevezés

Eredeti 

előirányzat

Előirányzat 

módosítás

Módosított 

előirányzat
Teljesítés Teljesítés%

Működési célú támogatások 

áh. belülről
226800 0 226800 190512 84,00% Személyi juttatások 50207 0 50207 36766 73,23%

Megyei önkormányzat működési 

támogatása
226800 0 226800 172368 76,00%

Működési célú költségvetési 

támogatások és kiegészítő támogatások

Munkaadókat terhelő 

járulékok
13452 0 13452 9277 68,96%

Megelőlegezési támogatás 0 0 0 18144 100,00%

Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0,00% Dologi kiadások 6000 21564 27564 25070 90,95%

Működési bevételek 25103 0 25103 2762 11,00%
Ellátottak pénzbeli 

juttatásai
0 0 0 0 0,00%

Projektmenedzsmenti feladatellátás, 

munkáltatói hitelek
25103 25103 2762 11,00%

Működési célú átvett 

pénzeszközök áh. kívülről
0 0 0 4150 100,00%

Egyéb működési célú 

kiadások
55118 -45760 9358 5031 53,76%

Európai Uniótól átvett pénzeszközök 0 0 0 4150 100,00% Általános tartalék működési célra 300 0 300 0 0,00%

Általános tartalék lakásalap 0 4858 4858 3000 61,75%

Felhalmozási célú 

támogatások áh. belülről
0 0 0 0 0,00%

Pénzmaradvány tartalék 

működési célra
50618 -50618 0 0 100,00%

Civik szerveknek nyújtott 

támogatás
1500 0 1500 1121 74,73%

Tagdíjak 2700 0 2700 910 33,70%

Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% Beruházások 0 820 820 3979 485,24%

Felhalmozási célú átvett 

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

Finanszírozási bevételek 75634 0 75634 60438 79,91%
Egyéb felhalmozási célú 

kiadások
820 -820 0 0 0,00%

Pénzmaradvány 51438 51438 51438 100,00%
Általános tartalék felhalmozási 

célra

Tagi köcsön visszatérülés 24196 24196 9000 37,20%
Pénzmaradvány tartalék 

felhalmozási célra
820 -820 0 0 0,00%

Finanszírozási kiadások 201940 24196 226136 145026 64,13%

Irányító szervi támogatás 

Önkormányzattól Hivatalnak 
201940 0 201940 120830 59,83%

Tagi kölcsön 0 24196 24196 24196 100,00%

ÖSSZES KIADÁS 327537 0 225149

2.melléklet a 81/2016. (XII. 6.) közgyűlési határozathoz

Az önkormányzati költségvetés 2016. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként

BEVÉTELEK KIADÁSOK

Heves Megyei Önkormányzat

68,74%ÖSSZES BEVÉTEL 327537 0 327537 257862 32753778,72%



Adatok eFt

Megnevezés
Eredeti 

előirányzat

Előirányzat 

módosítás

Módosított 

előirányzat
Teljesítés Teljesítés% Megnevezés

Eredeti 

előirányzat

Előirányzat 

módosítás

Módosított 

előirányzat
Teljesítés Teljesítés%

Működési célú támogatások 

áh. belülről
0 0 0 8486 100,00% Személyi juttatások 144944 0 144944 86877 59,94%

Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0,00%
Munkaadókat terhelő 

járulékok
36529 0 36529 23689 64,85%

Működési bevételek 5000 0 5000 2197 43,94% Dologi kiadások 25267 7352 32619 16277 49,90%

Működési célú átvett 

pénzeszközök áh. kívülről
0 0 4301 18272 424,83%

Ellátottak pénzbeli 

juttatásai
0 0 0 0 0,00%

Európai Uniótól átvett pe./EIP 0 4301 4301 6172 143,50%

TOP 5.1.1 Megyei Paktum 0 0 0 12100 100,00%

Felhalmozási célú 

támogatások áh. belülről
0 0 0 0 0,00%

Egyéb működési célú 

kiadások
3051 -3051 0 0 0,00%

Általános tartalék

Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% Pénzmaradvány tartalék 3051 -3051 0 0,00%

Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök Áh. Kívülről
0 0 0 0 0,00% Beruházások 200 0 200 79 39,50%

Finanszírozási bevételek 204991 0 204991 123881 60,43% Felújítások 0 0 0 0 0,00%

Pénzmaradvány 3051 3051 3051 100,00%

Irányító szervi támogatás Hivatalnak 

Önkormnáyzattól
201940 201940 120830 59,83%

Egyéb felhalmozási célú 

kiadások
0 0 0 0 0,00%

Általános tartalék felhalmozási 

célra

Pénzmaradvány tartalék 

felhalmozási célra

Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0,00%

71,32% ÖSSZES KIADÁS 209991ÖSSZES BEVÉTEL 209991 4301 214292 152836

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK KIADÁSOK

59,23%4301 214292 126922



Adatok eFt

Cím Alcím név
Előirányzat 

csoportnév

Kiemelt 

előirányzat 

neve

1

1 1 1 226 800 0 226 800,00 172 368 76,00

226 800 0 226 800 172 368 76,00

226 800 0 226 800 172 368 76,00

2

1 1 1 0 0 0 18 144 100,00

0 0 0 18 144 100,00

0 0 0 18 144 100,00

226 800 226 800 190 512 84,00

1

1 1 1

25 103 0 25103 2 762 11,00

25 103 0 25 103 2 762 11,00

25 103 0 25 103 2 762 11,00

25 103 0 25 103 2 762 11,00

1

2 1 1

0 0 0 4 150 100,00

0 0 0 4 150 100,00

0 0 0 4 150 100,00

0 0 0 4 150 100,00

2

1 1 1 50 618 0 50618 50 618 100,00

2 1 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 820 0 820 820 100,00

51 438 0 51 438 51 438 100,00

Cím-

szám
Alcím-szám Jogcím-szám

Elôirány- zati

csoport-szám

Kiemelt

elôirányzati

szám

BEVÉTELEK

III. FEJEZET ÖSSZESEN

I. FEJEZET   TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Megyei Önkormányzat támogatása

Megyei önkormányzat működési 

támogatása

Saját bevételek

Teljesítés 

%

Módosított 

előirányzat
TeljesítésEredeti előirányzat

Előirányzat 

módosítás

Összesen:

Cím összesen:

Összesen:

I. FEJEZET ÖSSZESEN

Cím összesen:

Projektmenedzsmenti feladatellátás 

bevétele, munkáltatói kölcsönökből 

származó bevétel

III. FEJEZET  EGYÉB BEVÉTELEK

V. FEJEZET  FINANASZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Pénzmaradvány

Működési jellegű pénzmaradvány

Összesen:

3. melléklet a 81/2016. (XII. 6.) közgyűlési határozathoz

IV. FEJEZET ÖSSZESEN:

Megyei Önkormányzat támogatása

Megelőlegezési támogatás

Összesen:

Cím összesen:

IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

TOP 5.1.1- Megyei Paktum

Összesen:

Cím összesen:

BEVÉTELEK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT



51 438 0 51 438 51 438 100,00

3

1 1 1 24 196 0 24196 9 000 37,19

24 196 0 24 196 9 000 37,19

24 196 0 24 196 9 000 37,19

75 634 75 634 60 438 79,90

0

327 537 0 327537 257862 78,72

Adatok eFt

Cím Alcím név
Előirányzat 

csoportnév

Kiemelt 

előirányzat 

neve

3

1

1 1 0 0 0 8 449 100,00

0 0 0 8 449 100,00

0 0 0 8 449 100,00

3

2

1 1 0 0 0 37 100,00

0 0 0 37 100,00

0 0 0 37 100,00

0 0 0 8 486 100,00

1

1

1 1 5 000 0 5000 2 197 43,94

5 000 0 5 000 2 197 43,94

5 000 0 5 000 2 197 43,94

5 000 0 5 000 2 197 43,94

1

1

2 1 4 301 4 301 6 172 143,50

0 0 12 100 100,00

0 4 301 4 301 18 272 424,83

0 4 301 4 301 18 272 424,83

0 4 301 4 301 18 272 424,83

1 1 1

1 201 940 0 201 940 120 830 59,83

201 940 0 201 940 120 830 59,83

201 940 0 201 940 120 830 59,83

2 1

1 1 3 051 0 3051 3 051 100,00

1 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

3 051 0 3 051 3 051 100,00

3 051 3 051 3 051 100,00

204 991 204 991 123 881 60,43

209 991 4 301 214 292 152836 71,32

átvett pe.

Összesen:

Cím összesen:

III. FEJEZET ÖSSZESEN

Időközi választás

Ostoros

Összesen:

Cím összesen:

Kiemelt

elôirányzati

szám

BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Eredeti előirányzat
Előirányzat 

módosítás

Módosított 

előirányzat
Teljesítés

Teljesítés 

%

Cím-

szám
Alcím-szám Jogcím-szám

Elôirány- zati

csoport-szám

IV. FEJEZET ÖSSZESEN

Tagi kölcsön

Tagi kölcsön visszafizetése

Összesen:

Cím összesen:

Top 5.1.1 Paktum

I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Országos Népszavazás

Egyéb működési célú

Működési jellegű pénzmaradvány

III. FEJEZET ÖSSZESEN

Irányító szervi támogatás Hivatalnak 

Önkormányzattól 

Összesen:

Saját bevételek

Önkormányzat működési bevételek

Összesen:

Cím összesen:

Szolgáltatásokból származó bevételek

Működési célra

IV. FEJEZET  ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

Átvett pénzeszközök

Európai Uniótól átvett pénzeszközök

EIP támogatás

Összesen:

Cím összesen:

Cím összesen:

V. FEJEZET ÖSSZESEN

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

III. FEJEZET  EGYÉB BEVÉTELEK

V. FEJEZET  FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Cím összesen:

V. FEJEZET ÖSSZESEN

Pénzmaradvány

Összesen:

Cím összesen:



Adatok eFt

Cím Alcím név
Előirányzat 

csoportnév

Kiemelt 

előirányzat 

neve

1 1

1 Működési kiadások

1 1 Személyi jellegű kiadások 50 207 0 50 207 36 766 73,23

1 2 Munkaadókat terhelő járulék 13 452 0 13 452 9 277 68,96

1 3 Dologi kiadások

63 659 0 63 659 46 043 72,33

63 659 0 63 659 46 043 72,33

2 1

1 Működési kiadások

1 3 Dologi kiadások 2 000 2 920 4 920 2 552 51,86

2 000 2 920 4 920 2 552 51,86

2 000 2 920 4 920 2 552 51,86

3 1

2 Működési kiadások

1 3 Dologi kiadások 2 000 0 2000 0 0,00

2 000 0 2 000 0 0,00

2 000 0 2 000 0 0,00

7 1

1 Működési kiadások

1 3 Dologi kiadások 0 6 890 6 890 6 890 100,00

0 6 890 6 890 6 890 100,00

0 6 890 6 890 6 890 100,00

9 1

1 Felhalmozási célú kiadás

2 5 Felújítás 0 0 0

4 Beruházás 0 820 820 667 81,34

0 820 820 667 81,34

0 820 820 667 81,34

12 1

1 Működési jellegű kiadás

1 3 Dologi kiadás 0 1 879 1 879 1 879 100,00

0 1 879 1 879 1 879 100,00

0 1 879 1 879 1 879 100,00

13 1

1 Működési kiadások

0 0 0 9 072 100,00

0 0 0 3 000 100,00

1 3 Dologi kiadások 2 000 9 875 13 145 1 677 19,06

2 000 9 875 13 145 13 749 109,38

2 000 9 875 13 145 13 749 109,38

14 1

1

1 4 Beruházás 0 0 0 3 312 99,64

0 0 0 3 312 99,64

0 0 0 3 312 99,64

69 659 22 384 93 313 75 092 81,15

1 1 1 Általános tartalék 1,00

1 Általános tartlék működési célra 300 0 300 0 0,00

2 0 4 858 4858 3 000 61,75

300 4 858 5 158 3 000 58,16

300 4 858 5 158 3 000 58,16

2 1 2

1 1 500 0 1500 1121 74,73

1 500 0 1 500 1 121 74,73

1 500 0 1 500 1 121 74,73

Civil szervezeteknek nyújtott 

működési célú támogatás

Civil szervezetek támogatása

Alcím összesen:

Cím összesen:

KIADÁSOK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Cím-

szám
Alcím-szám Jogcím-szám

Elôirány- zati

csoport-szám

Kiemelt

elôirányzati

szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat
Előirányzat 

módosítás

Módosított 

előirányzat

Alcím összesen:

Teljesítés %

TÁMOP pályázat

Alcím összesen:

Cím összesen:

Cím összesen:

Felújítások, beruházások

Alcím összesen:

Cím összesen:

Cím összesen:

Társadalmi aktivitást elősegítő programok

Cím összesen:

Cím összesen:

Területfejlsztési feladatok (megyei 

tartalék)

I. FEJEZET ÖSSZESEN

III.FEJEZET  EGYÉB  KIADÁSOK

Cím összesen:

Cím összesen:

Általános tartalék lakásalap

4. melléklet a 81/2016. (XII. 6.) közgyűlési határozathoz

Megyei Paktum

Cím összesen:

Cím összesen:

MÁK megelőlegezés (technikai)

Részesedések beszerzése

Teljesítés

Általános kiadások

Cím összesen:

Cím összesen:

I.FEJEZET  ÁLTALÁNOS KIADÁSOK

Cím összesen:

Közgyűlés kiadásai

Cím összesen:

Kabinet

Cím összesen:



3 1 2

1 Tagdíjak 2 700 0 1430 910 63,63

2 700 0 1 430 910 63,63

2 700 0 1 430 910 63,63

4 1 1

1 50 618 -50 618 0 0 0,00

2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 820 -820 0 0 0,00

51 438 -51 438 0 0 0,00

51 438 -51 438 0 0 0,00

55 938 -46 580 8 088 5 031 62,20

1 1 1

1 201 940 0 201 940 120 830 59,83

201 940 0 201 940 120 830 59,83

201 940 0 201 940 120 830 59,83

3 1 1

1 0 24 196 24 196 24 196 100,00

0 24 196 24 196 24 196 100,00

0 24 196 24 196 24 196 100,00

201 940 24 196 226 136 145 026 64,13

327 537 0 327 537 225 149 68,74

Cím összesen:

III. FEJEZET ÖSSZESEN

Pénzmaradvány

Alcím összesen:

Cím összesen:

Tagdíjak

Alcím összesen:

IV. FEJEZET ÖSSZESEN

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Tagi kölcsön

Tagi kölcsön nyújtása működési célra

Alcím összesen:

Cím összesen:

Működési jellegű pénzmaradvány

IV.FEJEZET  FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Alcím összesen:

Cím összesen:

Irányító szervi támogatás Önkormányzattól 

Hivatalnak

Irányító szervi támogatás 

Önkormányzattól Hivatalnak 

működési célra



Adatok eFt

Cím Alcím név
Előirányzat 

csoportnév

Kiemelt 

előirányzat 

neve

5

1 1 1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadások 139 803 0 139 803 83 449 59,69

2 Munkaadókat terhelő járulék 35 145 0 35 145 22 756 64,74

3 Dologi kiadások 25 267 3 051 28 318 13 457 47,52

2 1 2 Felhalmozási kiadások

4 Beruházási kiadások

Kisértékű t.e. vásárlás 200 0 200 79 39,50

200 415 3 051 203 466 119 741 58,85

200 415 3 051 203 466 119 741 58,85

6

1 2 1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadások 5 141 0 5 141 3 428 66,67

2 Munkaadókat terhelő járulék 1 384 0 1 384 933 67,41

3 Dologi kiadások 4 301 4 301 2 820 65,56

6 525 4 301 10 826 7 181 66,83

6 525 4 301 10 826 7 181 66,33

206 940 7 352 214 292 126 922 59,22

4 1 1

1

2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 3 051 -3 051 0 0 0,00

3 051 -3 051 0 0 0,00

3 051 -3 051 0 0 0,00

3 051 -3 051 0 0 0,00

209 991 4 301 214 292 126 922 59,22

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Teljesítés Teljesítés %
Cím-

szám
Alcím-szám Jogcím-szám

Elôirány- zati

csoport-szám

Kiemelt

elôirányzati

szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat
Előirányzat 

módosítás

Módosított 

előirányzat

III. FEJEZET ÖSSZESEN

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

III.FEJEZET  EGYÉB  KIADÁSOK

Pénzmaradvány

Működési jellegű pénzmaradvány

Alcím összesen:

Cím összesen:

Cím összesen:

Európai Információs Pont

Alcím összesen:

Cím összesen:

I. FEJEZET ÖSSZESEN

I.FEJEZET  ÁLTALÁNOS KIADÁSOK

Hivatal igazgatási tevékenység

Alcím összesen:



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

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

Források 2016 2017. 2017.után Összesen

Saját erő 6525 6525

EU-s forrás 6172 6172

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás, központi költségvetés

Összesen 12697 0 0 12697

Kiadások, költségek 2016. 2017. 2017. után Összesen

Személyi jellegű 6525 6525

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatsok igénybevétele

Adminisztratív költségek

Általános költségek 6172 6172

Összesen 12697 0 0 12697

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 5.1.1 Megyei Paktum

Hivatal

Adatok eFt

Források 2016 2017. 2017.után Összesen

Saját erő 0

EU-s forrás 12100 12100

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás, központi költségvetés

Összesen 12100 0 0 12100

Kiadások, költségek 2016. 2017. 2017. után Összesen

Személyi jellegű 12100 12100

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatsok igénybevétele

Adminisztratív költségek

Általános költségek 0

Összesen 12100 0 0 12100

5. melléklet a 81/2016. (XII. 6.) közgyűlési határozathoz



EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 5.1.1 Megyei Paktum

Önkormányzat

Adatok eFt

Források 2016 2017. 2017.után Összesen

Saját erő 0 0

EU-s forrás 4150 4150

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás, központi költségvetés

Összesen 4150 0 0 4150

Kiadások, költségek 2016. 2017. 2017. után Összesen

Személyi jellegű 0

Beruházások, beszerzések 3400 3400

Szolgáltatsok igénybevétele 750 750

Adminisztratív költségek

Általános költségek 0

Összesen 4150 0 0 4150



Adatok eFt

Megnevezés
2016. évi  

előirányzat

2017. évi 

irányszám

2018. évi 

irányszám
Megnevezés

2016.évi  

előirányzat

2017.évi 

irányszám

2018.évi 

irányszám

Működési célú támogatások áh. belülről  226 800  226 800  226 800 Személyi juttatások  195 151  170 000  170 000

Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok  49 981  44 000  44 000

Működési bevételek  30 103  5 000  5 000 Dologi kiadások  60 183  32 000  32 000

Működési célú átvett pénzeszközök áh. 

kívülről
 4 301 Ellátottak pénzbeli juttatásai

Finanszírozási bevételek működési  279 805  195 000  195 000 Egyéb működési célú kiadások  9 358  5 000  5 000

Felhalmozási célú támogatások áh. belülről Finanszírozási kiadások működési  226 136  175 800  175 800

Felhalmozási bevételek Beruházások  1 020

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. 

Kívülről
Felújítások

Finanszírozási bevételek felhalmozási   820 Egyéb felhalmozási célú kiadások   

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:  541 829  426 800  426 800 KIADÁSOK ÖSSZESEN:  541 829  426 800  426 800

BEVÉTELEK KIADÁSOK

6. melléklet a 81/2016. (XII. 6.) közgyűlési határozathoz

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege



Adatok eFt

Január Február Március Április Május Június I. félév

összesen

I. Bevételek  70 338  18 900  20 136  20 000  23 000  23 928  176 302

1.Működési célú támogatások áh. 

belülről

 18 900  18 900  20 136  20 000  20 000  20 000  117 936

2.Közhatalmi bevételek   0

3. Működési bevételek  1 928  1 928

4.Működési célú átvett 

pénzeszközök áh.kívülről

  0

5.Finanszírozási bevételek  51 438  3 000  2 000  56 438

6.Felhalmozási célú támogatások áh. 

Belülről

  0

7. Felhalmozási bevételek   0

8.Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök áh.kívülről

  0

II. Kiadások  47 189  26 494  20 172  19 941  20 697  22 810  157 303

1.Személyi juttatások  4 184  4 184  4 184  4 200  4 200  4 201  25 153

2.Munkaadókat terhelő járulékok  1 041  1 041  1 041  1 041  1 041  1 041  6 246

3.Dologi kiadások  1 000  13 020  2 400  2 400  2 400  2 468  23 688

4.Ellátottak pénzbeli juttatásai   0

5.Egyéb működési célú kiadások   200   200   200   956  3 000  4 556

6.Finanszírozási kiadások  40 964  7 629  12 100  12 100  12 100  12 100  96 993

7.Beruházások   420   247   667

8.Felújítások   0

9.Egyéb felhalmozási célú kiadások   0

    Hiány (Bevétel - Kiadás)  23 149 - 7 594 -  36   59  2 303  1 118  18 999

7. melléklet a 81/2016. (XII. 6.) közgyűlési határozathoz

A Megyei Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés
h ó n a p o k



Július Augusztus Szeptember Október November December 2016. év

összesen

I. Bevételek  25 962  25 962  25 926  24 462  24 462  24 461  327 537

1.Működési célú támogatások áh. 

belülről

 18 900  18 900  18 864  17 400  17 400  17 400  226 800

2.Közhatalmi bevételek   0

3. Működési bevételek  3 862  3 862  3 862  3 862  3 862  3 865  25 103

4.Működési célú átvett 

pénzeszközök áh.kívülről

  0

5.Finanszírozási bevételek  3 200  3 200  3 200  3 200  3 200  3 196  75 634

6.Felhalmozási célú támogatások áh. 

Belülről

7. Felhalmozási bevételek   0

8.Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök áh.kívülről

  0

II.Kiadások  28 705  29 707  30 225  28 254  26 968  26 375  327 537

1.Személyi juttatások  4 184  4 184  4 184  4 184  4 184  4 134  50 207

2.Munkaadókat terhelő járulékok  1 121  1 121  1 241  1 241  1 241  1 241  13 452

3.Dologi kiadások   700   700   700   376   700   700  27 564

4.Ellátottak pénzbeli juttatásai   0

5.Egyéb működési célú kiadások   600  1 602  2 000   200   100   300  9 358

6.Finanszírozási kiadások  22 100  22 100  22 100  22 100  20 743  20 000  226 136

7.Beruházások   0   153   820

8.Felújítások   0

9.Egyéb felhalmozási célú kiadások   0

    Hiány ( Bevétel - Kiadás) - 2 743 - 3 745 - 4 299 - 3 792 - 2 506 - 1 914   0

Megnevezés
h ó n a p o k



Adatok eFt

Január Február Március Április Május Június I. félév

összesen

I. Bevételek  20 126  15 348  11 047  12 918  11 047  13 017  83 503

1.Működési célú támogatások áh. 

belülről

  0

2.Közhatalmi bevételek   0

3. Működési bevételek   247   247   247   247   247   248  1 483

4.Működési célú átvett 

pénzeszközök áh.kívülről

 4 301  1 871  6 172

5.Finanszírozási bevételek  19 879  10 800  10 800  10 800  10 800  9 718  72 797

6.Felhalmozási célú támogatások áh. 

Belülről

  0

7. Felhalmozási bevételek  3 051  3 051

8.Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök áh.kívülről

  0

II. Kiadások  13 779  14 100  12 600  14 100  14 100  14 823  83 302

1.Személyi juttatások  10 079  10 000  8 500  10 000  10 000  9 231  57 810

2.Munkaadókat terhelő járulékok  2 600  2 600  2 600  2 600  2 600  2 540  15 540

3.Dologi kiadások  1 100  1 500  1 500  1 500  1 500  2 852  9 952

4.Ellátottak pénzbeli juttatásai   0

5.Egyéb működési célú kiadások   0   0

6.Finanszírozási kiadások   0

7.Beruházások   200   200

8.Felújítások   0

9.Egyéb felhalmozási célú kiadások   0

    Hiány (Bevétel - Kiadás)  6 347  1 248 - 1 553 - 1 182 - 3 053 - 1 806   1

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés
h ó n a p o k



Július Augusztus Szeptember Október November December 2016. év

összesen

I. Bevételek  21 600  22 597  23 580  23 437  20 866  18 709  214 292

1.Működési célú támogatások áh. 

belülről

  0

2.Közhatalmi bevételek   0

3. Működési bevételek   600   597   580   580   580   580  5 000

4.Működési célú átvett 

pénzeszközök áh.kívülről

 6 172

5.Finanszírozási bevételek  21 000  22 000  23 000  22 857  20 286  18 129  200 069

6.Felhalmozási célú támogatások áh. 

Belülről

  0

7. Felhalmozási bevételek  3 051

8.Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök áh.kívülről

  0

II.Kiadások  23 900  23 900  21 894  21 900  19 700  19 496  214 292

1.Személyi juttatások  15 200  15 200  15 200  15 200  13 000  13 334  144 944

2.Munkaadókat terhelő járulékok  3 544  3 544  3 544  3 544  3 544  3 269  36 529

3.Dologi kiadások  5 156  5 156  3 150  3 156  3 156  2 893  32 619

4.Ellátottak pénzbeli juttatásai   0

5.Egyéb működési célú kiadások   0

6.Finanszírozási kiadások   0

7.Beruházások   200

8.Felújítások   0

9.Egyéb felhalmozási célú kiadások   0

    Hiány ( Bevétel - Kiadás) - 2 300 - 1 303  1 686  1 537  1 166 -  787   0

Megnevezés
h ó n a p o k



Adatok eFt

Címszám
Személyi 

juttatások

Munkaadókat 

terhelő 

járulékok

Dologi 

kiadások

Egyéb 

működési célú 

kiadások

Finanszírozási 

kiadások
Beruházások Felújítások

Egyéb 

felhalmozási 

célú kiadások

Összesen:

Működési célú 

támogatások 

áh. Belülről

Működési 

bevételek

Működési célú 

átvett pe. Áh. 

Kívülről

Finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 

célú 

támogaátok áh. 

Belülről

Felhalmozási 

célú átvett pe. 

Áh.kívülről

Összesen:

A)I/1.1.1.  36 766  9 277  46 043   0 - 46 043

A)I/2.1.1.  2 552  2 552   0 - 2 552

A)I/7.1.1.1.  6 890  6 890   0 - 6 890

A)/I/7.2.1  13 749  13 749 - 13 749

A)I/9.1.1  3 979  3 979 - 3 979

A)I/12.1.1  1 879  1 879 - 1 879

A)III./1.1.1.  3 000  3 000   0 - 3 000

A)III./4.1.1   0   0  51 438  51 438  51 438

A)IV./1.1.1.  120 830  120 830   0 - 120 830

A)IV./3.1.1.  24 196  24 196  190 512  190 512  166 316

A)III.1.1.1.   0  2 762  4 150  9 000  15 912  15 912

 36 766  9 277  25 070  3 000  145 026  3 979   0   0  223 118  190 512  2 762  4 150  60 438   0   0  257 862  34 744

Címszám
Személyi 

juttatások

Munkaadókat 

terhelő 

járulékok

Dologi 

kiadások

Egyéb 

működési célú 

kiadások

Finanszírozási 

kiadások
Beruházások Felújítások

Egyéb 

felhalmozási 

célú kiadások

Összesen:

Működési célú 

támogatások 

áh. Belülről

Működési 

bevételek

Működési célú 

átvett pe. Áh. 

Kívülről

Finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 

célú 

támogaátok áh. 

Belülről

Felhalmozási 

célú átvett pe. 

Áh.kívülről

Összesen:

A)I.3.1.2   0   0   0   0

A)III./2.1.2  1 121  1 121   0 - 1 121

A)III./3.1.2.   910   910   0 -  910

  0   0   0  2 031   0   0   0   0  2 031   0   0   0   0   0   0   0 - 2 031

Címszám
Személyi 

juttatások

Munkaadókat 

terhelő 

járulékok

Dologi 

kiadások

Egyéb 

működési célú 

kiadások

Finanszírozási 

kiadások
Beruházások Felújítások

Egyéb 

felhalmozási 

célú kiadások

Összesen:

Működési célú 

támogatások 

áh. Belülről

Működési 

bevételek

Működési célú 

átvett pe. Áh. 

Kívülről

Finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 

célú 

támogaátok áh. 

Belülről

Felhalmozási 

célú átvett pe. 

Áh.kívülről

Összesen:

  0   0   0

  0   0   0

  0   0   0

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

Kabinet

Területfejelsztési feladatok (megyei tartalék)

Pénzmaradvány

Irányító szervi támogatás Hivatalnak

Megyei Önkormányzat támogatása

Általános tartalék

Általános kiadások

Felújítások, beruházások

TÁMOP pályázat

Közgyűlés kiadásai

8. melléklet a 81/2016. (XII. 6.) közgyűlési határozathoz

Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai

Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek

Egyenleg
Megnevezés

Egyéb bevételek

Összesen:

Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek

Egyenleg
Megnevezés

Civil szerveknek nyújtott támogatás

Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek

Egyenleg
Megnevezés

Társadalmi aktivitást elősegítő programok

Tagdíjak

Összesen:

Összesen:



Adatok eFt

Címszám
Személyi 

juttatások

Munkaadókat 

terhelő 

járulékok

Dologi 

kiadások

Egyéb 

működési célú 

kiadások

Finanszírozási 

kiadások
Beruházások Felújítások

Egyéb 

felhalmozási 

célú kiadások

Összesen:

Működési célú 

támogatások 

áh. Belülről

Működési 

bevételek

Működési célú 

átvett pe. Áh. 

Kívülről

Finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 

célú 

támogaátok áh. 

Belülről

Felhalmozási 

célú átvett pe. 

Áh.kívülről

Összesen:

B)I./5.1.1.  86 877  23 689  16 277   79  126 922  8 486  2 197  12 100  120 830  143 613  16 691

B)III./4.1.1.   0   0  3 051  3 051  3 051

  0   0   0

 86 877  23 689  16 277   0   0   79   0   0  126 922  8 486  2 197  12 100  123 881   0   0  146 664  19 742

Címszám
Személyi 

juttatások

Munkaadókat 

terhelő 

járulékok

Dologi 

kiadások

Egyéb 

működési célú 

kiadások

Finanszírozási 

kiadások
Beruházások Felújítások

Egyéb 

felhalmozási 

célú kiadások

Összesen:

Működési célú 

támogatások 

áh. Belülről

Működési 

bevételek

Működési célú 

átvett pe. Áh. 

Kívülről

Finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 

célú 

támogaátok áh. 

Belülről

Felhalmozási 

célú átvett pe. 

Áh.kívülről

Összesen:

B)I./6.1.2.  3 428   933  2 820  7 181  6 172  6 172 - 1 009

  0   0   0

  0   0   0

 3 428   933  2 820   0   0   0   0   0  7 181   0   0   0   0   0   0  6 172 - 1 009

Címszám
Személyi 

juttatások

Munkaadókat 

terhelő 

járulékok

Dologi 

kiadások

Egyéb 

működési célú 

kiadások

Finanszírozási 

kiadások
Beruházások Felújítások

Egyéb 

felhalmozási 

célú kiadások

Összesen:

Működési célú 

támogatások 

áh. Belülről

Működési 

bevételek

Működési célú 

átvett pe. Áh. 

Kívülről

Finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 

célú 

támogaátok áh. 

Belülről

Felhalmozási 

célú átvett pe. 

Áh.kívülről

Összesen:

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

Hivatal igazatási tevékenysége

Pénzmaradvány

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt feladatai

Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek

Egyenleg
Megnevezés

Európai Információs Pont

Összesen:

Önként vállalt feladatok

Egyenleg
Megnevezés

Összesen:

Kiadások Bevételek

Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek

Egyenleg

Összesen:

Megnevezés



Adatok eFt

Ssz. Beruházás megnevezése
Elkülönített kiadási 

előirányzat
Teljesítés Maradvány

1. Informatikai eszközök beszerzése 420 420 0

2. Irodabútor vásárlás 400 247 153

3. TOP 5.1.1. Tárgyi eszköz besz. 0 3312 138

ÖSSZESEN: 820 3979 291

Adatok eFt

Ssz. Felújítás megnevezése
Elkülönített kiadási 

előirányzat
Teljesítés Maradvány

ÖSSZESEN: 0 0 0

Adatok eFt

Ssz. Beruházás megnevezése
Elkülönített kiadási 

előirányzat
Teljesítés Maradvány

1.

Kisértékű tárgyi eszközök 

beszerzése 200 79 200

0

ÖSSZESEN: 200 79 200

Adatok eFt

Ssz. Felújítás megnevezése
Elkülönített kiadási 

előirányzat
Teljesítés Maradvány

ÖSSZESEN: 0 0 0

Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások

9. melléklet a 81/2016. (XII. 6.) közgyűlési határozathoz



adatok: fő-ben

Megnevezés
Engedélyezett 

létszám 2016.évre
Közfoglalkoztatás

      Megyei Önkormányzati Hivatal

        - köztisztviselők   30

        - munkatvkönyve alá tartozók   1   0

ÖSSZESEN   31   0

Heves Megyei Önkormányzat

         - tisztviselők   3

(Megyei Közgyűlés Elnöke, Alelnökök- társ.megb.)

ÖSSZESEN:   3   0

10. melléklet a 81/2016. (XII. 6.) közgyűlési határozathoz

LÉTSZÁMADATOK



Adatok eFt

Ssz. Támogatott megnevezése
Közvetett támogatás 

megnevezése

Közvetett támogatás 

értéke 2016. évben 

2016.09.30-ig

1.

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat

Ingyenes 

irodahasználat 

(közüzemi 

szolgáltatások alapján 

kalkulált összeg) 179

2.

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat

1 db mobiltelefon 

előfizetés 24

3.

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Internet előfizetés 121

ÖSSZESEN: 324

11. melléklet a 81/2016. (XII. 6.) közgyűlési határozathoz

A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások



 

 

2. számú melléklet 

 

4. napirend 

 

 

 
Heves Megyei Önkormányzat  

 
83/2016. (XII. 6.) közgyűlési határozat melléklete 

 
 

 



1.sz. melléklet a 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési határozathoz 

Heves Megyei Önkormányzat és Hivatala 

2017. évi Éves Ellenőrzési Terve 

Sorsz. Ellenőrzött szerv 
megnevezése 

Ellenőrzés tárgya és célja Ellenőrizendő 
időszak 

Ellenőrzési 
napok száma

Ellenőrzés típusa és 
módszere 

Ellenőrzés 
ütemezése 

1. Heves Megyei 
Önkormányzati 

Hivatal 

A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő 
adatkezelésre és közszolgálati nyilvántartásra 
vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése. 
Cél: A közszolgálati alapnyilvántartás megfelelő 
kialakításának, a személyi iratok kezelésének és 
folyamatának rendszer szintű ellenőrzése 
Ellenőrzés tárgya: A közszolgálati jogviszonnyal 
összefüggő adatkezelés kialakítása, a 
nyilvántartásra vonatkozó szabályozás, a személyi 
iratok kezelése, a közszolgálati alapnyilvántartás 
tartalma. 

2016.01.01-
2016.12.31. 

9 Típusa: 
Rendszerellenőrzés 

 
Módszere: 

Szúrópróbaszerű 
Dokumentumon 

alapuló 

2017. 
május 

2. Heves Megyei 
Önkormányzat, 
Heves Megyei 
Önkormányzati 

Hivatal 

Helyiségek, ingatlanok, ingatlanrészek 
bérbeadása.  
Cél: A hasznosítás lehetséges módjainak, az 
igénybevételi díjak megállapítási rendszerének 
ellenőrzése, illetve a teremgazdálkodási rendszer 
kimutatásainak vizsgálata.  
Ellenőrzés tárgya: Az érvényes belső 
szabályozás, jegyzői utasítások betartása. 

2016.01.01-
2016.12.31. 

4 Típusa: 
Pénzügyi ellenőrzés 

 
Módszere: 

Tételes vizsgálat 

2017. 
július 

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

 5   



véleményezés, ajánlások megfogalmazása. A 
belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó 
jogszabályok, nemzetközi és hazai államháztartási 
belső ellenőrzési standardok, módszertani 
útmutatók változásainak folyamatos figyelemmel 
kísérése. 

 
4. Kötelező 

ellenőrzési 
tartalék 

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

 5   

 



2.sz. melléklet a 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési határozathoz 

 

Heves Megyei Önkormányzat és Hivatala 

2017. évi Éves Ellenőrzési Terve 

Szabályszerűségi ellenőrzés 

Sorsz. Ellenőrzött szerv 
megnevezése 

Ellenőrzés tárgya és célja Ellenőrizendő 
időszak 

Ellenőrzési 
napok száma

Ellenőrzés típusa és 
módszere 

Ellenőrzés 
ütemezése 

1. Heves Megyei 
Önkormányzati 

Hivatal 

A költségvetési szerv dolgozóinak részére 
biztosított mobil telefonok használatának és a 
vezetékes telefon használatának szabályozása és 
gyakorlati alkalmazása.  
Cél: Annak ellenőrzése, hogy a szerv tulajdonát 
képező telefonok használata szabályszerűen 
történik. 
Tárgy: Telefonhasználat felülvizsgálata 

2016.01.01-
2016.12.31. 

4 Típusa: 
Szabályszerűségi 

ellenőrzés 
 

Módszere: 
Tételes 

dokumentumalapú 
ellenőrzés 

2017. 
szeptember 
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