
 
 

 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: 2019. december 13-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről 
 
Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme 
  Eger, Kossuth Lajos utca 9. 
 
Jelen voltak:   Csik Balázs, Faragó Tamás,  Hegedűs János József, Dr. Juhász Attila Simon, Kárpá-

ti István Gergely, Kovács Béla, Nagy Csaba, Orbán Gábor Gyula, Rozmán Éva, 
Szabó Róbert, Tóth Csaba, Tuza Gábor, Varga János, Dr. Végh Attila közgyűlési 
tagok, Dr. Barta Viktor főjegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak 

 
A közgyűlés ülése előtt sor került a Dr. Jakab István emlékgyűrű átadására.  
 
 
Dr. Juhász Attila Simon 
Köszöntötte a közgyűlés tagjait és a meghívottakat.  
 
Ahogy a közgyűlés november 29-i ülésén ismertette, Dudás Róbert önkormányzati képviselői meg-
bízatásáról lemondott. Felkérte Révész Tamás urat, a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 
elnökét, hogy ismertesse a Területi Választási Bizottságnak az új képviselői mandátum kiadhatósá-
ga tárgyában hozott döntését.  
 
Révész Tamás 
Emlékeztetett, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a 
közös megyei listát állító Demokratikus Koalíció – Jobbik Magyarországért Mozgalom – Magyar 
Szocialista Párt – Momentum Mozgalom – Mindenki Magyarországa Mozgalom hat mandátumot 
szerzett, melyeket a 31 fős közös Heves megyei listán első hat helyen nyilvántartásba vett jelölt: 
Hegedüs János József, Dudás Róbert, Dr. Végh Attila, Kárpáti István Gergely, Varga János és Fa-
ragó Tamás kaptak. Dudás Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés tagja, 2019. november 15. napján 
kelt, a Heves Megyei Közgyűléshez és annak elnökéhez benyújtott írásbeli nyilatkozatával 2019. 
november 17. napi hatállyal a megszerzett mandátumáról lemondott. A lemondó nyilatkozat a He-
ves Megyei Közgyűlés 2019. november 29. napján megtartott ülésén ismertetésre került.   
 
A Demokratikus Koalíció – Jobbik Magyarországért Mozgalom – Magyar Szocialista Párt – Mo-
mentum Mozgalom – Mindenki Magyarországa Mozgalom, mint közös megyei listát állító jelölő-
szervezetek a választási eljárásról szóló törvény, valamint a helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek választásáról szóló törvény szerinti 30 napos határidőn belül írásban bejelentették, 
hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a Területi Válasz-
tási Bizottság által 27/2019. (IX.10.) számú határozattal nyilvántartásba vett 31 fős közös Heves 
megyei listájukon a 10. sorszám alatt szereplő Orbán Gábor Gyulát jelölik a megüresedett képvise-
lői helyre. A Területi Választási Bizottság Orbán Gábor Gyula mandátumát a 69/2019. (XII. 9.) 
számú határozatával igazolta, így részére a képviselői megbízólevél kiadásának és az eskü letételé-
nek törvényes akadálya nincs. 
 
Gratulált a képviselő úrnak, munkájához sok sikert és Heves megye további fejlődését eredményező 
képviselői munkát kívánt. Kérte, vegye át a megbízólevelet és tegye le az esküt.  
 
Orbán Gábor Gyula átvette a megbízólevelét, letette az esküt, majd aláírta az esküokmányt. 
 
 



2 

Dr. Juhász Attila Simon 
Gratulált Orbán Gábor Gyulának. Megállapította, hogy a megyei közgyűlés 15 tagja közül 14 kép-
viselő 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 közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. 
(XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására” címmel, mely megküldésre került a képviselők 
részére. A sürgősségi indítvány napirendre tűzéséről a közgyűlésnek vita nélkül, egyszerű többség-
gel kell határoznia a napirend elfogadásakor. Javasolta, hogy az SZMSZ módosítására irányuló sür-
gősségi indítványt a közgyűlés 1. napirendi pontként tárgyalja meg, így a meghívó szerinti 1-11. 
napirendi pontok számozása 2-12. napirendi pontokra változik.  
 
Kérte, szavazzanak a sürgősségi indítvány 1. napirendi pontként történő napirendre vételéről és 
arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
70/2019. (XII. 13.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés döntött a „Sürgősségi indítvány a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására” című 
sürgősségi indítvány 1. napirendi pontként történő napirendre vételéről, mellyel egyidejűleg a ki-
küldött meghívóban szereplő 1-11. napirendi pontok számozása 2-12. napirendi pontokra változik, 
továbbá a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk.  
 
       Felelős: Dr. Juhász Attila Simon 
         Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
       Határidő: Azonnal 
 
Dr. Juhász Attila Simon 
Kérte, szavazzanak a sürgősségi indítvánnyal kiegészített napirend elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
71/2019. (XII. 13.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2019. december 13-i ülés sürgősségi indítvánnyal kiegészített napi-
rendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
1. Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. §) 

 
NAPIREND 
 
I.  Előterjesztések – Tájékoztatók 
 
1.  Sürgősségi indítvány a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Dr. Juhász Attila Simon 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
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2. Elnöki jelentés  
Előterjesztő: Dr. Juhász Attila Simon 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 
3. Javaslat a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés 

meghozatalára és az alapító okirat módosítására 
Előterjesztő: Dr. Juhász Attila Simon 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
 
4. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2020. év I. félévi üléstervére és a 2020. év II. félévi 

ülésterv tervezetére 
Előterjesztő: Dr. Juhász Attila Simon 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 
5. Javaslat az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosító számú „Felzárkózás-politikai együttműködé-

si program megvalósítása Heves megyében” című pályázat Szolgáltatási Út Térkép dokumen-
tumának elfogadására 
Előterjesztő: Dr. Juhász Attila Simon 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 
6. Beszámoló a Europe Direct Tájékoztató Központ 2019. évi tevékenységéről és javaslat a Eu-

rope Direct Tájékoztató Központ 2020. évi működtetésére vonatkozó szerződés megkötésére, 
valamint a kohéziós politikáról szóló rendezvények szervezésére irányuló pályázat benyújtá-
sára 
Előterjesztő: Dr. Juhász Attila Simon 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
    HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 
7. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Dr. Barta Viktor 
    Heves megye főjegyzője  

  HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 
8. Tájékoztató a Heves Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről 

Előterjesztő: Dr. Juhász Attila Simon 
    Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

  TUDOMÁSULVÉTEL 
 

9. Tájékoztató a Heves Megyei Integrált Területi Program (ITP) előrehaladásáról 
Előterjesztő: Dr. Juhász Attila Simon 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
   TUDOMÁSULVÉTEL 

 
10. Tájékoztatás a megyei területrendezési terv 2019. évi hatályosulásáról 

Előterjesztő: Dr. Juhász Attila Simon 
    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

   TUDOMÁSULVÉTEL 
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II. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §) 
 
III. Kérdések (SZMSZ 62. §) 
 
IV. Bejelentések (SZMSZ 63. §) 
 
V. Zárt ülés 
 
11. Javaslat a Heves Megye Nagykövete cím adományozására  

Előterjesztő: Dr. Juhász Attila Simon 
    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
 
12. Javaslat Az Év Heves Megyei Sportolója díj adományozására 

Előterjesztő: Dr. Juhász Attila Simon 
    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG 
 
VI. Közmeghallgatás (SZMSZ 24. §) 
 
       Felelős: Dr. Juhász Attila Simon 
         Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
       Határidő: Azonnal 
NAPIREND ELŐTT 
 
Dr. Juhász Attila Simon 
Megadta a napirend előtti hozzászólásra a szót Tuza Gábor képviselőnek.  
 
Tuza Gábor 
Felhívta a figyelmet arra, hogy Heves megye egy csodálatos megye. A domborzata olyan, hogy 
különböző hektikus időjárási viszonyoknak ki van téve. Az elmúlt félévben számtalan olyan 
település, mint pl. Sirok, Nagyvisnyó, Egerszalók, Egerszólát szenvedett a villámárvízben, amely 
komoly segítségre szorult. Örömmel tájékoztatta a képviselőket, hogy Sirok település 69 millió 
forint vis major támogatást kapott a Kormánytól. Megköszönte az összes település nevében, akik 
már kaptak ilyen támogatást, illetve hiánypótlás után kapnak még támogatást. Jó érzés a 
településvezetőnek, ha tudja, hogy ilyen extrém helyzetben sem marad egyedül, és olyan 
helyreállítási munkálatokat is el tudnak végezni, melyet a település saját költségvetéséből nem 
tehetne meg.  
 
Dr. Juhász Attila Simon 
Jelezte, hogy december 12-én Egerszólát és Novaj esetében is megtörtént a vis major alap pályázat-
ra beadott anyag hiánypótlása, a támogatói döntésre kell várni a továbbiakban. Sirok 69,6 millió 
forintot kapott az alapból. Egerszólát részéről 100 millió forintos pályázat került benyújtásra, Novaj 
vonatkozásában pedig 38 millió forintot vár a település a közvetlen károk elhárítására.  
 
1. napirend 
Sürgősségi indítvány a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Dudás Róbert képviselő úr lemondása, illetve Orbán Gábor Gyula képviselő úr részéről a megbízó-
levelének átvétele kapcsán történt személyi változásokra tekintettel szükségessé vált a közgyűlés és 
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Felhívta a 
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figyelmet arra, hogy az SZMSZ módosításának elfogadása egyben a közgyűlés állandó bizottságai-
nak tagi összetételéről szóló személyi döntéseket is magában foglalja. A sürgősségi indítvány Fara-
gó Tamásnak a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság alelnökévé, míg az ő Vidékfejlesztési és Határon 
Túli Ügyek Bizottságában ily módon megüresedő helyén Orbán Gábor Gyulának a bizottság új tag-
jává történő megválasztására tesz javaslatot. A rendeletmódosításról a közgyűlésnek minősített 
többséggel kell döntenie.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő rendeletet 
alkotta: 

Heves Megye Közgyűlésének 
11/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 

a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Heves Megye Közgyűlése a közgyűlés tagjainak, valamint állandó bizottságainak vonatkozásában 
bekövetkezett személyi változásokra tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az 
alábbi rendeletet alkotja:  
 
1. § A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkor-
mányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) „A Heves Megyei Közgyűlés tagjai és tisztségviselői” 
elnevezésű 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 
2. § Az SZMSZ 8. mellékletének „Állandó bizottságok” cím alatti 1. és 2. pontjai helyébe a követ-

kező pontok lépnek: 
 

„1. Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága (8 fő) 
 

Elnöke:                                                                Nagy Csaba 
Alelnöke:                                                             Tuza Gábor 
Tagjai:                                                                  Csik Balázs 
                                                                             Hegedüs János József 
                                                                             Orbán Gábor Gyula 
Külső tagjai:                                                        Jakab Tamás 
                                                                             Forgó Gábor 
                                                                             Vörös József 

 
2.  Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság (9 fő) 

 
Elnöke:     Csik Balázs 
Alelnöke:     Faragó Tamás  
Tagjai:      Rozmán Éva 
      Kovács Béla 
      dr. Végh Attila 
Külső tagjai:      Tóthné Szabó Anita 
      Paulenka Richárd 

Lakó Attila 
Baranyi Dániel” 
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3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

     Dr. Juhász Attila Simon               Dr. Barta Viktor 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke            Heves megye főjegyzője 
 

1. melléklet a 11/2019.(XII. 13.) önkormányzati rendelethez 
 

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

A Heves Megyei Közgyűlés tagjai és tisztségviselői 
 

I. A közgyűlés tisztségviselői 
 
Dr. Juhász Attila Simon közgyűlés elnöke 

Szabó Róbert közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló 
alelnöke 

Tóth Csaba közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke 
II. A közgyűlés tagjai 

1. Dr. Juhász Attila Simon közgyűlés elnöke 
2. Szabó Róbert közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló 

alelnöke 
3. Tóth Csaba közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke 
4. Csik Balázs Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke 

Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bi-
zottságának tagja 

5. Orbán Gábor Gyula Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bi-
zottságának tagja  

6. Faragó Tamás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság alelnöke  
7. Hegedüs János József Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bi-

zottságának tagja 
Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértéke-

lő Ideiglenes Bizottság tagja 
8. Kárpáti István Gergely Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tagja 
9. Kómár József László Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértéke-

lő Ideiglenes Bizottság elnöke 
Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság alelnöke 

10. Kovács Béla Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság elnöke 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tagja 

11. Nagy Csaba Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bi-
zottságának elnöke 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tagja 
12. Rozmán Éva Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértéke-

lő Ideiglenes Bizottság alelnöke  
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tagja 

13. Tuza Gábor Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bi-
zottságának alelnöke 

Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértéke-
lő Ideiglenes Bizottság tagja 

14. Varga János Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tagja 
15. Dr. Végh Attila Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tagja” 
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Dr. Juhász Attila Simon 
 
2. napirend 
Elnöki jelentés  
 
Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően tájékoztatta a közgyűlést a fontosabb 
elnöki intézkedéseiről, továbbá a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak az elnöki jelentésben foglalt beszámoló elfogadá-
sáról, a legutóbbi elnöki jelentésben részletezetteket követően végzett fontosabb elnöki feladatokról 
szóló tájékoztató tudomásulvétele, továbbá a határozati javaslatba foglalt, az Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő által EMT-E-19-0201 azonosítószámon nyilvántartásba vett egyedi támogatási kére-
lemmel indult pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására irányuló elnöki felhatalmazás elfo-
gadása mellett. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a legutób-
bi elnöki jelentésben részletezetteket követően végzett fontosabb elnöki intézkedésekről szóló tájé-
koztató tudomásulvétele mellett a következő határozatot hozta: 
 
72/2019. (XII. 13.) közgyűlési határozat 
1. Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót 

elfogadja. 
 

2. A közgyűlés az Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása megnevezésű, az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelő által EMT-E-19-0201 azonosítószámon nyilvántartásba vett egyedi tá-
mogatási kérelemmel indult pályázat, program kapcsán felhatalmazza elnökét, hogy az elnyert 
támogatás lehívásához szükséges jognyilatkozatokat és intézkedéseket megtegye, valamint a 
szükséges dokumentumokat aláírja. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a támogatás fel-
használása kapcsán az eljárási szabályokat dolgozza ki és azt elfogadásra terjessze a Közgyűlés 
elé. 

 
Felelős: Dr. Juhász Attila Simon 

Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
Határidő: 2019. december 31., valamint  

2020. január 31. 
 

Dr. Juhász Attila Simon 
 
3. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés 
meghozatalára és az alapító okirat módosítására 
 
A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága jelenlegi tagjainak megbíza-
tása 2019. december 31. napjával lejár. A felügyelőbizottság tagjainak személyére 2020. január 1. 
napjától kezdődő, határozott, 2024. december 31. napjáig tartó időszakra az előterjesztésben foglal-
tak szerint tesz javaslatot. Ezen személyi változás a kft. alapító okiratának módosítását teszi indo-
kolttá. Az előterjesztéssel érintett személyek a javaslat nyilvános ülés keretében történő tárgyalásá-
hoz előzetesen írásban hozzájárultak. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. A 
közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
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Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta: 
 
73/2019. (XII. 13.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg. 10-
09-035433 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit 
Kft. alapítója akként határoz, hogy a gazdasági társaság felügyelőbizottsága jelenlegi tagjai megbí-
zatásának 2019. december 31. napjával történő megszűnésére tekintettel 
 

1. Kovács Béla (an.: Bozó Irén) 
3258 Tarnalelesz, Kossuth L. út 29. szám alatti lakost, 

2. Dr. Nagy Krisztián (an.: Csányi Marianna Magdolna) 
3300 Eger, Szent Miklós utca 5. szám alatti lakost, 

3. Kurucz Anikó (an.: Antal Csilla) 
3000 Hatvan, Nádasdy Tamás utca 5. szám alatti lakost 
 

választja meg a felügyelőbizottság tagjainak 2020. január 01. napjától kezdődő, határozott, 2024. 
december 31. napjáig tartó időszakra. A felügyelőbizottság tagjai feladatukat díjazás nélkül végzik. 
A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. ala-
pító okiratának a felügyelőbizottság tagjai kijelölésével összefüggő módosító okiratát, továbbá ezen 
változással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jelen határozat mellékletét képező tarta-
lommal elfogadja. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a Heves Me-
gyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításához szükséges okiratok aláírásá-
ra.  
                                               
                                          Felelős:  Dr. Juhász Attila Simon 
         Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
                                                           Dudás Tamás  
         Heves Megyei Térségfejlesztési  

   Nonprofit Kft. ügyvezetője 
   Dr. Barta Viktor  
   Heves megye főjegyzője 

                                         Határidő:  2020. január 6. 
 

Melléklet a 73/2019. (XII.13.) közgyűlési határozathoz 
  

HEVES MEGYEI TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATÁT  

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
  

A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 
Eger, Kossuth Lajos utca 9., cégjegyzékszáma: Cg. 10-09-035433, a továbbiakban: társaság) alapí-
tójaként a Heves Megyei Önkormányzat, jelen okirattal a társaság alapító okiratának módosí-
tását a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a gazdasági társaságokra vonatko-
zó, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvénynek a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel a követ-
kezők szerint állapítja meg:  
 
1.) Az alapító okirat 2. pontja a következők szerint módosul: 

„ 2. A társaság alapítója 
Cégnév (név): Heves Megyei Önkormányzat 
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 728944 
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Székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. 
Képviseletre jogosult neve: Dr. Juhász Attila Simon, Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Lakcím: 3324 Felsőtárkány, Fenyő u. 4.” 

 
2.) Az alapító okirat 14.3. pontja a felügyelőbizottság jelenlegi tagjai megbízatásának 2019. dec-

ember 31. napjával történő lejártára tekintettel a következők szerint módosul 2020. január 1. 
napi hatállyal: 

       „14.3. A felügyelőbizottság tagjai: 
          Név: Kovács Béla 

Lakcím: 3258 Tarnalelesz, Kossuth L. út 29. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2020. január 1. 
A megbízatás lejárta: 2024. december 31. 
 
Név: Dr. Nagy Krisztián 
Lakcím: 3300 Eger, Szent Miklós utca 5. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2020. január 1. 
A megbízatás lejárta: 2024. december 31. 
 
Név: Kurucz Anikó 
Lakcím: 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás utca 5. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2020. január 1. 
A megbízatás lejárta: 2024. december 31. 

 
3.) Az Alapító okirat további pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban. A jelen alapító 

okirat módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit, és az egyéb vonatko-
zó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
Kelt: Eger, 2019. december 13. 
 
 
                                                     ……………………………... 

Dr. Juhász Attila Simon 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

alapító 
Ellenjegyzem: 
 
Eger, 2019. december 13.  
 

 

 

Dr. Barta Viktor Tamás 
kamarai jogtanácsos 
KASZ: 36075194 
Kamarai lajstromszáma: KJT-017. 
Heves Megyei Önkormányzat   
Cím: H-3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 
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HEVES MEGYEI TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT 
 KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  

változásokkal egységes szerkezetbe foglalt  
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
(Az alapító Heves Megyei Önkormányzat által  

Egerben, 2019. december 13. napján elfogadott módosító okirat alapján  
a módosított szöveg dőlt betűvel, a hatályon kívül helyezett szöveg áthúzott betűvel szedett) 

 
Preambulum 

 
A Társaság tagja a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságból, annak vagyona egy részével 2016. június 28. és 2016. 
augusztus 30. napjával elhatározott beolvadásos különválás útján különvált, és a Társasághoz beol-
vadás útján csatlakozott.  

 
Alulírott alapító, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító 
okiratát: 

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 
 

1.1. A társaság cégneve: Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tár-
saság 

       A társaság rövidített cégneve: Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. 
 
1.2. A társaság székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. 
       A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 
 
1.3. A társaság telephelye(i): 3300 Eger, Dobó tér 6/A. III. emelet 
 

2. A társaság alapítója 
 

Cégnév (név): Heves Megyei Önkormányzat 
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 728944 
Székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. 
Képviseletre jogosult neve: Szabó Róbert,Dr. Juhász Attila Simon Heves Megyei Közgyűlés 

Elnöke 
Lakcím: 3300 Eger, Vörösmarty M. út 65. 3324 Felsőtárkány, Fenyő u. 4. 
 

3. A társaság tevékenységi köre(i) 

 
3.1. Főtevékenység: 8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 
 
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):  
  1813 Nyomdai előkészítő tevékenység 
  1820 Egyéb sokszorosítás 
  4110 Épületépítési projekt szervezése 
  5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 
  5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
  5819 Egyéb kiadói tevékenység 
  5829 Egyéb szoftverkiadás 
  5911 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás 
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  5920 Hangfelvétel készítése, kiadása 
  6201 Számítógépes programozás 
  6202 Információ-technológiai szaktanácsadás 
  6203 Számítógép-üzemeltetés 
  6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
  6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
  7010 Üzletvezetés 
  7021 PR, kommunikáció 
  7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
  7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
  7120 Műszaki vizsgálat, elemzés 
  7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
  7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
  7311 Reklámügynöki tevékenység 
  7320 Piac-, közvélemény-kutatás 
  7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
                    7711 Személygépjármű kölcsönzése  
  7830 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás 
  8110 Építményüzemeltetés 
  8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
  8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
  8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
  8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
  8411 Általános közigazgatás 
  8551 Sport, szabadidős képzés 
  8552 Kulturális képzés 
  8559 M.n.s. egyéb oktatás 
  8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
  9319 Egyéb sporttevékenység 
  9412 Szakmai érdekképviselet 
  9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
  

4. A társaság működésének időtartama 
 

A társaság időtartama: határozatlan. 
 

5. A társaság törzstőkéje 
 

5.1. A társaság törzstőkéje 4.000.000,- Ft, azaz Négymillió forint, amely 4.000.000,- Ft, azaz 
Négymillió forint készpénzből áll. 

 
5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a 
cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, 
vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven 
túli határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fize-
tett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített 
pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített 
pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért. 

 
5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 
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6. A tag törzsbetétje 

 
6.1.Név (Cégnév): Heves Megyei Önkormányzat 
A törzsbetét összege: 4.000.000,- Ft 
A törzsbetét összetétele: Készpénz: 4.000.000,- Ft. 
A tag a törzsbetétjéből 3.000.000,-Ft összeget a jelen alapító okirat aláírásáig teljes egészében a 
társaság rendelkezésére bocsátott. A fennmaradó 1.000.000,-Ft összeget a Heves Megyei Önkor-
mányzat tag a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Non-
profit Korlátolt Felelősségű Társaságból történő különválása, és a Társaságba történő beolvadása 
során bocsátotta a Társaság rendelkezésére. 
 

7. Üzletrész 
 

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társa-
ság bejegyzésével keletkezik. 
 

8. Az egyszemélyes társaság működése 
 

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 
 
8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új ta-
gokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szer-
ződésre módosítani. 
 
8.3. A társaság működése során, fő- és egyéb tevékenységi köreinek keretében rendszeresen végzett 
gazdasági tevékenységével elsődlegesen, de nem kizárólagosan az alapító részére jogszabályban 
meghatározott területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs, projekt-
mendzsmenti, projekt-előkészítési és -megvalósítási közfeladatai ellátásában működik közre.  

 
9.  A társaság jogállása  

 
9.1. A társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik.   
A társaság tevékenységéből származó nyeresége nem osztható fel, hanem az a társaság vagyonát 
gyarapítja. 
 
9.2. A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak 
nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat 
szét.  

10. Az alapítói határozat 
 

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetés-
sel való közléssel válik hatályossá. 
 
10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja. 
 

11. Az ügyvezetés és képviselet 
 

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője: 
Név: Dudás Tamás  
Lakcím: 3300 Eger, Bartakovics Béla utca 36. 2. em. 5. a. 
Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól.  
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A megbízatás kezdő időpontja: 2016. május 01. 
A megbízatás lejárata: 2021. április 30. 
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el. 

 
12. Cégvezető 

 
12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor. 
 

13. Cégjegyzés 
 

13.1.  Az önálló cégjegyzésre jogosult: 
         Név: Dudás Tamás 
 

14. Felügyelőbizottság 
 

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül. 
 
14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik. 

 
14.3. A felügyelőbizottság tagjai: 
Név: Ragó Attila 
Lakcím: 3390 Füzesabony, Kodály Zoltán utca 12. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. október 16. 
A megbízatás lejárta: 2019. december 31. 
Név: Kovács Béla 
Lakcím: 3258 Tarnalelesz, Kossuth út 29. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2020. január 1. 
A megbízatás lejárta: 2024. december 31. 

 
Név: Dr. Nagy Krisztián 
Lakcím: 3300 Eger, Szent Miklós utca 5. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. október 16.  2020. január 1. 
A megbízatás lejárta: 2019. december 31.  2024. december 31. 

 
Név: Kurucz Anikó 
Lakcím: 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás utca 5. 
A megbízatás határozott időre szól. 
 A megbízatás kezdő időpontja: 2015. október 16. 2020. január 1. 
A megbízatás lejárta: 2019. december 31.  2024. december 31. 

 
15. A társaság megszűnése 

 
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az 
alapítót illeti meg. 
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16. Egyéb rendelkezések 
 

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a 
társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság 
honlapján tesz eleget. 
 
16.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
16.3. A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 16.§ (9)-(11) 
bekezdései alapján a társaság, mint a különválással létrejött jogutód társaság kötelezettséget vállal 
arra, hogy az átalakulást követően a jogelődtől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a 
céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját úgy határozza meg, 
mintha a szétválás nem történt volna meg. 
 
Kelt: Eger, 2019. december 13. 
 
  

                                             …………………………………. 
Dr. Juhász Attila Simon sk. 

Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
Alapító 

 
Záradék: 

Alulírott Dr. Barta Viktor Tamás kamarai jogtanácsos (KASZ: 36075194, Kamarai lajstromszá-
ma: KJT-017.) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. 
évi V. törvény 51. § (3) bekezdésében foglaltak alapján igazolom, hogy jelen alapító okirat egy-
séges szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítás alapján 2020. január 1. 
napjától hatályos tartalmának. 
 

 
Eger, 2019. december 13.     
 
.................................................................... 

Dr. Barta Viktor Tamás 
kamarai jogtanácsos 
KASZ: 36075194 
Kamarai lajstromszáma: KJT-017. 
Heves Megyei Önkormányzat   
Cím: H-3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 

 
 
Dr. Juhász Attila Simon 
 
4. napirend 
Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2020. év I. félévi üléstervére és a 2020. év II. félévi ülésterv 
tervezetére 
 
A jóváhagyásra beterjesztett ülésterv a megyei önkormányzat feladat- és hatáskörét megállapító 
hatályos jogszabályokon alapul. Kérte, az önkormányzat működéséhez hozzátartozó döntések meg-
hozatala érdekében a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el a közgyűlés 2020. év I. 
félévi üléstervét és a 2020. év II. félévi ülésterv tervezetét. Az előterjesztés bizottsági támogatottsá-
gát tartalmazza. 
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Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
74/2019. (XII. 13.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2020. év I. félévi üléstervét és a 2020. év II. félévi ülésterv tervezetét 
a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
Felelős:  Dr. Juhász Attila Simon 

Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
Határidő:  Értelem szerint 
 

Melléklet a 74/2019. (XII.13.) közgyűlési határozathoz 
 

Heves Megyei Közgyűlés 2020. év I. félévi ülésterv tervezete 
 

KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2020. január 31. 
 

NAPIREND 
 

1. Tájékoztató Heves megye lakosságának egészségi állapotáról 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője, valamint a 

Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
 
2. Tájékoztató a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet szakmai tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő:  Dr. Vácity József, a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet főigazgatója 
Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
 
3. Elnöki jelentés 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 
  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 
 
4. Javaslat a megyei területrendezési terv módosításának elfogadására  

 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Szabó László, Heves megye főépítésze, valamint a Területfejlesztési és Területren-

dezési Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága, valamint az 
Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 
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5. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (I.25.) ön-
kormányzati rendelet módosítására  

 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 

6. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására 

 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 
7. Javaslat a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj adományozására 

 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 
8. Javaslat a Heves Megyei Klímabarát Díj adományozására 

 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 
9. Javaslat a 2020. évi igazgatási szünetnek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál tör-

ténő megállapítására 
 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő:  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 
 

10. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 2020. évi szabadságütemezésének elfogadásá-
hoz 

 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 
 

11. Felvilágosításkérések 
12. Kérdések 
13. Bejelentések 
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KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2020. április 24. 

 
NAPIREND 

 
1. Beszámoló a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2019. évi tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Czinege László r. dandártábornok, Heves megye rendőr-főkapitánya és a Jogi és 

Szervezési Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 
 
2. Tájékoztató a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről 

 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Csontos Ambrus tü. dandártábornok, Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgatója és a Jogi és Szervezési Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 
 
3. Tájékoztató a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének 2019. évi tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Völgyi Ferenc elnök, Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének Elnöke és 

a Jogi és Szervezési Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 
 
4. Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóságának 2019. évi tevé-
kenységéről 
 
Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő:  Szabó Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóságának igaz-

gatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
 
5. Tájékoztató a „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésé-
re” című pályázat megvalósításának előrehaladásáról 
 
Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő:  Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága és a Pénzügyi 
és Ellenőrző Bizottság. 
 
6. Elnöki jelentés 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 
  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 
 
7. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet módosítására (szükség esetén) 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 
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Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 
8. Javaslat Heves Megye Integrált Területi Programjának módosítására 
 
Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő:  Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
 
9. Javaslat az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosítószámú „Felzárkózás-politikai együtt-

működési program megvalósítása Heves megyében” című pályázathoz kapcsolódó „Heves 
Megyei Esélyegyenlőségi Paktum” című dokumentum egyeztetési változatának elfogadására 

 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke  
Előkészítő: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága, valamint az 
Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 
 

10. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 

11. Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat benyújtására 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 
12. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tevékeny-

ségéről szóló jelentés elfogadására 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 
13. Tájékoztató a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Heves Megyei Könyvtár-ellátási 

Szolgáltató Rendszerének 2019. évi tevékenységéről és annak 2020. évi munkatervéről 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő:     Jogi és Szervezési Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága.  
    
14. Javaslat könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére 

 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrző 
Bizottság. 
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15. Tájékoztató saját hatáskörben hozott döntésről (vagyonnyilatkozatok megtételéről) 
 

Előterjesztő:  Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság Elnöke 
Előkészítő:  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 
 
16. Javaslat a Telekessy István területfejlesztési díj adományozására 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 

17. Javaslat a Heves Megyei Családokért Díj adományozására 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 
18. Felvilágosításkérések 
19. Kérdések 
20. Bejelentések 

 
KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2020. június 26. 

 
NAPIREND 

 
1. Tájékoztató a Heves Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről 
 
Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő:  Herman István, a Heves Megyei Értéktár Bizottság Elnöke, valamint az Elnöki Kabi-

net vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
 
2. Tájékoztató az Eger és Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület 2019. évi 

szakmai tevékenységéről 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Szádeczky Kornélia, az Eger és Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment 

Egyesület elnöke, valamint az Elnöki Kabinet vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
 
3. Tájékoztató a Mátra Térségi TDM Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai tevékeny-

ségéről 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Dr. Bujdosó Zoltán, a Mátra Térségi TDM Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője, 

valamint az Elnöki Kabinet vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
 
4. Tájékoztató a Nemzeti Befektetési Ügynökség Heves megyét érintő 2019. évi tevékenységé-

ről 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
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Előkészítő: Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség Elnöke, valamint a Területfejlesztési 
és Területrendezési Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
 
5. Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról 

 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Fülöp Gábor, a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság elnöke, valamint a 

Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője  
Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
 
6. Tájékoztató Heves megye mezőgazdasági helyzetéről  
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő:  Jakab Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei Területi Szervének 

igazgatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője  
Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
 
7. Elnöki jelentés 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 
  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 
 
8.  Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányza-

ti rendelet módosítására (szükség esetén) 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 
9. Tájékoztató a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. év I. félévi tevékenységéről 
 
Előterjesztő:  Dr. Barta Viktor, Heves Megye Főjegyzője  
Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője   
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 

10. Javaslat az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosítószámú „Felzárkózás-politikai együtt- 
működési program megvalósítása Heves megyében” című pályázathoz kapcsolódó „Heves 
Megyei Esélyegyenlőségi Paktum” című dokumentum végleges változatának elfogadására 
 
Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke  
Előkészítő:  Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága, valamint az 
Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 
 
11. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2020. év II. félévi üléstervére és a 2021. év I. félévi 

ülésterv tervezetére 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
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12. Javaslat a Heves Megyéért kitüntető díj adományozására 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 
13. Felvilágosításkérések 
14. Kérdések 
15. Bejelentések 

 
Heves Megyei Közgyűlés 2020. év II. félévi ülésterv tervezete 

 
KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2020. szeptember 25. 

 
NAPIREND 

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

nak munkájáról  
 
Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő:  Deé András, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. regionális igazgatója, vala-

mint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
 
2. Tájékoztató Heves megye gazdasági helyzetéről  
 
Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő:  Dr. Bánhidy Péter, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke, valamint a 

Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
 
3. Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi tevékenységéről 

 
Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő:  Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke, valamint a Területfejlesztési és Terület-

rendezési Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
 
4. Tájékoztató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága szak-

mai tevékenységéről 
 
Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő:  Lukács György, a Heves Megyei Adó- és Vámigazgatóság igazgatója, valamint a 

Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága 
 
5. Elnöki jelentés 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 
  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 
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6. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet módosítására (szükség esetén) 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 
7. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2020. év I. félévi gazdálkodásáról 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője   
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 
8. Javaslat a Dr. Jakab István Emlékgyűrű adományozására 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 

 
9.       Felvilágosításkérések 
10. Kérdések 
11. Bejelentések 

 
KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2020. november 27. 

 
NAPIREND 

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

belvízvédelmi tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Rácz Miklós, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság igazgatója, valamint a 

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

vízvédelmi tevékenységéről 
 
Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő:  Lovas Attila, a Közép-Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója, valamint a Te-

rületfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
 
3. Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről 

 
Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő:  Fenyves Péter, a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának veze-

tője, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
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4. Tájékoztató az Egri Tankerületi Központ és a Hatvani Tankerületi Központ működéséről 
 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő:  Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója, Horváth Márta, a Hatvani 

Tankerületi Központ igazgatója, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési 
Osztály vezetője 

Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
 
5. Tájékoztató a „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésé-

re” című pályázat megvalósításának előrehaladásáról 
 

Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő:  Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága, valamint a 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság. 
 
6. Elnöki jelentés 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 
  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 
 
7. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet módosítására (szükség esetén) 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 
8. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2020. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 
9. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervére 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 
10. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának 

2021. évi időbeni ütemezésére 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 
11. Felvilágosításkérések 
12. Kérdések 
13.  Bejelentések 
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KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2020. december 18. 
 

NAPIREND 
 
1. Tájékoztató a Heves Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről 
 
Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő:  Herman István, a Heves Megyei Értéktár Bizottság Elnöke, valamint az Elnöki Kabi-

net vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
 
2. Tájékoztató Heves Megye Integrált Területi Programjának előrehaladásáról 

 
Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő:  Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága, valamint az 
Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság. 

 
3. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosítószámú „Felzárkózás-politikai együtt-

működési program megvalósítása Heves megyében” című pályázat végrehajtásáról 
 
Előterjesztő:  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő:  Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága, valamint a 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság. 

 
4. Tájékoztató a megyei területrendezési terv hatályosulásának tapasztalatairól 

 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Szabó László, Heves megye főépítésze, valamint a Területfejlesztési és Területren-

dezési Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalja a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága. 
 
5. Elnöki jelentés 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 
  Jogi és Szervezési Osztály vezetője 
 
6. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet 

megalkotásához (szükség esetén) 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 
7. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet módosítására (szükség esetén) 
 

Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Pénzügyi Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
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8. Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2021. év I. félévi üléstervére és a 2021. év II. félévi ülés-

terv tervezetére 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 
9. Javaslat a Heves Megye Nagykövete cím adományozására 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 
10. Javaslat „Az Év Heves Megyei Sportolója” díj adományozására 
 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 
11. Beszámoló a Europe Direct Tájékoztató Központ 2020. évi tevékenységéről és javaslat a 

Europe Direct Tájékoztató Központ működtetése tárgyában 2021. január 1. és 2025. dec-
ember 31. közötti időszakra szóló keretszerződés, valamint a 2021. évi működtetésére vo-
natkozó egyedi megállapodás megkötésére 

 
Előterjesztő: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
Előkészítő: Elnöki Kabinet vezetője 
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 
12. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről 
 
Előterjesztő:  Dr. Barta Viktor, Heves Megye Főjegyzője  
Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője   
Az előterjesztést megtárgyalják a Bizottságok. 
 
13. Felvilágosításkérések 
14. Kérdések 
15. Bejelentések 
 

KÖZMEGHALLGATÁS 
 
Előkészítő: Jogi és Szervezési Osztály vezetője 
 
Dr. Juhász Attila Simon 
 
5. napirend 
Javaslat az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosító számú „Felzárkózás-politikai együttműkö-
dési program megvalósítása Heves megyében” című pályázat Szolgáltatási Út Térkép doku-
mentumának elfogadására 
 
A Heves Megyei Önkormányzat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében meg-
valósuló „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlősé-
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gi programokhoz kapcsolódóan” című konstrukcióhoz „Felzárkózás-politikai együttműködési prog-
ram megvalósítása Heves megyében” elnevezéssel pályázatot nyújtott be, mely pozitív támogatói 
döntést nyert. A projekt megvalósulási időszakában többek között Szolgáltatási Út Térkép doku-
mentum, valamint Esélyteremtő Paktum elkészítésével is érintett a Heves Megyei Önkormányzat. 
Az előterjesztésben részletezettek szerint a Szolgáltatási Út Térkép saját teljesítésben, míg az Esély-
teremtő Paktum külső szolgáltató bevonásával készül el. A javaslathoz előterjesztői kiegészítéssel 
élt két kiegészítő dokumentum rész kapcsán: a civil szervezetek jelenléte Heves megyében, vala-
mint egy, a felzárkózási politikával kapcsolatos vezetői összefoglaló tekintetében, mely anyagok 
előzetesen megküldésre kerültek a közgyűlési tagok részére. Az előterjesztés bizottsági támogatott-
ságát tartalmazza.  
 
Domján Róbert 
Prezentációjában ismertette a Szolgáltatási Út Térkép tartalmi elemeit. 
 
A prezentációt jelen jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza.  
 
Hegedüs János József 
Kérte, hozzászólása szó szerint képezze a jegyzőkönyv részét, egyben tervezett hozzászólásának 
időkeretében el nem mondott teljes írott szövegét kérte a jegyzőkönyvhöz csatolni.  
 
„Köszönöm a szót Elnök Úr. A Felzárkózás- Politikai Együttműködési program megvalósítása He-
ves megyében, hallottam is, olvastam is és ennek kapcsán eszembe jutott néhány gondolat, amit én 
el szeretnék mondatni a Vidék hangjaként. Tehát, mint hallottuk és láttuk a mélyszegénységben 
élők, a romák, a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők problémáiról szólt ez a prezen-
táció. Ez a téma mindennapjaink legfeszítőbb, leginkább mindenkit érintő megoldásokra szeretne 
választ adni, de mint ahogy én sem fogok tudni erre választ adni, szerintem a prezentáció sem, csak 
érintett egyes dolgokat. leginkább pozitív dolgokat és tőlem pedig, ellenzéki képviselőtől a negatív 
dolgokat fogják hallani. Természetesen, nagyon örülök minden támogatásnak, amit a fenti célcso-
portok kapnak, bár nem értem, hogy kerülgetnek bele a mélyszegénységben élők, amikor a kormány 
folyamatosan azt kommunikálja, hogy Magyarországon nemhogy mély-, de szegénység sem létezik. 
A pályázattal elnyert összeg 60 millió forint. Nos, mire elég ez az összeg? A fent említett csoportok 
megsegítésére biztosan nem lesz elég. Hiszen, mondja a kormány Magyarország gazdasága példaér-
tékű, nálunk nincs munkanélküliség, a fejlődés oly mértékű, hogy már tényleg csak az egyetlen do-
log hiányzik az életünkből az űrutazás. Viszont javasolnám azonban, hogy mielőtt a Tejútra kirán-
dulásokat szerveznénk, vessünk néhány szót, vagy pillantást az utakra, mint ahogyan itt a prezentá-
cióba is látszott leginkább a 24-es utat, ami bennünket nagyon érint, ami teljes romokban áll. De 
nyilván, az utak állapotának javítása közben, önöknek csak az a fontos, hogy a látványberuházások-
ra összpontosítsanak, amivel már tele van a padlás. Nem tudom, hogy be merik-e vallani, de nekem 
higgyék el, hogy néhány falut még a mentő sem tud megközelíteni a belső útjaik is olyan sárosak, 
gödrösek. Persze ez csak annak probléma, aki éppen mentőt vár. Javaslom, kedves képviselő társa-
imnak, hogy egy kellemes vasárnap délután autókázzanak el mondjuk, Hevesaranyos, Bekölce, Me-
zőtárkány, Szihalom, Átány, vagy Füzesabony belső útjaira és ha megússzák a dolgot tengelytörés 
nélkül, akkor büszkén veregessék vállon magukat, hiszen megoldották a lehetetlent. 
De térjünk vissza a pályázat célcsoportjaihoz, magához a pályázathoz. A tanulmány szerint munka-
nélküliség terén is jól teljesítünk, hiszen 2013-tól folyamatosan csökken a munkanélküliség papíron 
- jelzem. A valóság azonban az, kedves képviselő társaim, hogy a közmunkának kikiáltott rabszol-
gamunkát végzők miatt ilyen jók a mutatók. Én viszont azt gondolom és tudom, hogy a közmunka 
nem megoldás a mélyszegénység felszámolására. Az a pénz, amit egy közmunkás kap, az éhhalál-
hoz is kevés, nem még ahhoz, hogy egy család két-három gyermeket neveljen. A közmunkával a 
szegénység, mélyszegénység csak újra termelődik. Bár, kétségtelen: választáskor a megfélemlített, 
megvezetett, becsapott emberek szavazata jól jön a kormányzó pártoknak. Gyalázat, hogy önöknek 
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csak ennyit ér egy ember, egy pár kiló krumplit. Önök mesterségesen tartják nyomorban ezeket az 
embereket.  
Nem adomány kell, hanem az éhezőnek, nem halat kell adni, hanem meg kell tanítani, halászni. 
Önök azonban rettegnek attól, hogy kiszolgáltatott, kisemmizett népréteg tanuljon, mert pontosan 
tudják”  
 
Technikai probléma lépett fel.  
 
Tisztelt Elnök Úr! Szeretném, ha a jegyzőkönyvbe csatolnák a hozzászólásomat, melyet papíron és 
e-mailben is rendelkezésre bocsátok. 
 
A képviselői hozzászólás időkeretében el nem mondott teljes írott szövegét jelen jegyzőkönyv 2. mel-
léklete tartalmazza. 
 
Dr. Végh Attila 
Rámutatott, hogy a határozati javaslat 2. pontja szerint a közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy 
a dokumentumot véleményezésre a felzárkózási fórum elé terjessze és az ott megfogalmazott javas-
latokat a dokumentumon átvezesse. Számára ez azt jelenti, hogy a dokumentumot elfogadja, utána 
véleményezés céljából kiküldésre kerül, majd olyan javaslatok kerülnek átvezetésre, amiről a köz-
gyűlésnek nem lesz tudomása. Szerinte „úgy kellett volna csinálni, hogy van egy tervezet, azt a fel-
zárkózási fórum véleményezi, azt bedolgozza tervezetbe”, aztán azt a közgyűlés elfogadja. Ez így 
aggályos, mert a közgyűlés hatáskörébe tartozik az elfogadás. Megköszönte az anyag összeállítói-
nak a munkáját, láthatóan rengeteg energia fekszik benne. Elmondta, az anyagot helyzetértékelés-
ként értelmezi, a pénz nem elegendő a problémák megoldására, de nem is arra adták. Arra viszont 
mindenképp jó az anyag, hogy rávilágítson a gondokra. Az anyag viszonylag önkritikus, szót ejt az 
utak állapotáról, ezt Hegedüs képviselőtársa is említette. Valóban vannak Heves megyében olyan 
kritikán aluli útszakaszok, aminek a javítását meg kell oldani, mert ez visszariasztja a letelepedni 
vágyókat, a turistákat, drága üzemeltetésű és elavult buszok közlekednek, melyek szennyezik a kör-
nyezetet.  
 
Szabó Róbert 
Gratulált Domján úrnak és a hivatal dolgozóinak az anyag összeállításáért. Terjedelmes anyagról 
van szó. Véleménye szerint jó pillanatképet ad a megye helyzetéről, főként az intézményi rendsze-
rekről, a szolgáltatások meglétéről vagy hiányáról. Úgy vélte, hasznos lenne, ha a dokumentumból a 
következtetést is le lehetne vonni, haladva a megoldások irányába. Ha egyes szolgáltatásokat illető-
en egyértelműen látható, hogy bizonyos településeken azokból hiány van, akkor ez nagy segítség 
lenne a jövőbeni munkát illetően pl. a területfejlesztési források tervezésénél. Törekedni kellene 
arra, hogy a szolgáltatások mindenki számára a legmagasabb színvonalon elérhetőek legyenek a 
megyében. 
 
Faragó Tamás 
Elismerően szólt az anyagról, mely jól összeállított helyzetkép a Heves megyei állapotról. Kiderül, 
hogy feladat és kötelesség a felzárkózás megtervezése, lebonyolítása. Keresni kell azokat a pályáza-
tokat, amik segítségével ez megoldható. Erősíteni kellene a motivációt. Problémás a rendvédelmi és 
igazságszolgáltatási tevékenység. Óriási szerepe van az oktatásnak, szerinte a magyar oktatást úgy 
kell átalakítani, hogy „minél jobb képességű magyar állampolgárokat tudjunk a közeljövőben az 
utódainknak adni”. A prezentáció térképén lehetett látni, hogy voltak olyan polgármesterek, akik 
nem szolgáltattak adatokat. Szerinte ezeknek utána kellene járni és adatgyűjtést végezni, majd a 
konklúziót is le kell vonni, és a Kormánynak is el kell mondani, hogy milyen problémák vannak.  
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Kárpáti István Gergely 
Megköszönte az elkészített anyagot. Bízott abban, hogy ezek olyan témák, melyek pártállástól füg-
getlenül mindenkinek fontosak, és közösen kell dolgozni a megoldáson. Egy állapotról van szó, és 
az lenne a célszerű, hogy ezekre a felmérésekre, adatokra, eredményekre hivatkozva, akár a Heves 
Megyei Közgyűlés, de remélhetőleg a többi megyei közgyűlés is, tehetne állásfoglalásokat, javasla-
tokat a Kormány irányába, mely révén valós segítséget adnának a problémák megoldására. Úgy 
vélte, hogy pl. akár a roma integráció megoldásához sokkal több pénz kellene, ennek a sokszorosa. 
„Ha sok megyei közgyűlés viszonylag egyszerre közvetítene a Kormány irányába megfelelő média-
nyilvánosság mellett, akkor a közgyűlések akár a kormányzattal szemben is tudnának, vagy azzal 
együtt is tudnának eredményeket elérni.” 
 
Orbán Gábor Gyula 
Örült volna annak, ha az anyag összeállításakor a nemzetiségi önkormányzat vezetői is részt vettek 
volna benne, hisz elsősorban róluk szól a dokumentum. Javasolta, hogy sokkal szélesebb körben 
történjen a vezetőik bevonása a problémák megoldásába.  
 
Domján Róbert 
Megköszönte kollégái és saját nevében is a dicsérő szavakat. Elmondta, hogy útmutató nélkül kel-
lett eljutni a dokumentum elkészítéséig. Véleménye szerint a határozati javaslat nem okozhat prob-
lémát. Maga az anyag is a szakmai szervezeteknek a véleményén, adatszolgáltatásán, nyilatkozatain 
alapul, amik beépítésre kerültek. A felhívás nem teszi kötelezővé sem a közgyűlési elfogadást, sem 
a fórum elfogadását. Eddig ezt a hasonló pályázatok esetében előírták, ezért a - főjegyző úrral kon-
zultálva - tájékoztatás helyett inkább javaslatként tárta a hivatal a képviselők elé a dokumentumot. 
Úgy vélte, nem szabad, hogy a dokumentum gátolja azt, hogy ha a későbbiekben kiegészítés szüle-
tik, az jobbító szándékkal bekerüljön az anyagba. Nincs olyan szándék, hogy az egész dokumentum 
átdolgozásra kerüljön, és a későbbiekben a közgyűlés kap tájékoztatást az esetleges módosulásról. 
Az alelnök úr észrevételére reagálva beszélt arról, hogy felmerült egy olyan szintetizáló térkép ké-
szítése, amin viszonylag képlékenyen nyomon lehet követni ezeket a hiányosságokat, de az idő hiá-
nyában már nem kerülhetett be az elkészített anyagba. Ettől függetlenül ezen tovább munkálkodnak 
még. Az iránymutatás, illetve a megoldási javaslat az esélyteremtő paktumban kerül majd kimunká-
lásra. Eddig is igyekeztek mindent megtenni azoknál a településeknél, akiktől nem kaptak vissza 
adatokat, azonban többszöri megkeresés, telefonálás sem vezetett eredményre, ezért az ilyen ese-
tekben a máshonnan pótolható adatokat igyekeznek beszerezni és a későbbiekben az adott fejezete-
ket ezekkel kiegészíteni. Tájékoztatott arról, hogy magának a fórumnak tagja mind a megyei roma 
nemzetiségi önkormányzat, mind pedig az egyes települések roma nemzetiségi önkormányzatának 
képviselői is, egyben meghívást kapnak a munkacsoport ülésekre is.  A fórumon hellyel-közzel 
részt vesznek, a munkacsoport ülésen viszont egyszer sem jelent meg egy képviselőjük sem. Szerin-
te az együttműködés csak kétoldalúan működhet, a lehetőség adott számukra. Fórumtagként a do-
kumentumot véleményezhetik majd, szükség szerint megfogalmazhatják javaslataikat, észrevételei-
ket. 
 
Dr. Barta Viktor 
Dr. Végh Attila képviselő úr felvetésére válaszolva elmondta, hogy jogász gondolkodással számára 
is furcsának tűnt ez a fajta elfogadási sorrend. Az olyan típusú felhívásokban, ahol a pályáztatási 
folyamat valamelyik szakaszában megjelölik azt, hogy paktum, ott az az eljárási struktúra érvénye-
sül, hogy a kedvezményezett önkormányzat a paktumot, vagy a pályázat eredményeként elfogadás-
ra kerülő dokumentumokat, mintegy tagja valamely fórumnak fogja elfogadni. Emiatt az a véle-
mény alakult ki, hogy az a praktikus, ha először a megyei közgyűlés látja és fogadja el a dokumen-
tumot, majd a fórum tárgyalja meg. Ennek a dokumentumnak december 31-i dátummal kell elké-
szülnie. Végig egy folyamatosan változó dokumentumról van szó, összhangban a megyei esélyte-
remtő paktummal. Ezekről a változásokról a közgyűlés és bizottságai folyamatos beszámolás keret-
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ében kapnak tájékoztatást és információt, ezáltal biztosítva a beleszólás lehetőségét a projekt továb-
bi szakaszába.  
 
Dr. Juhász Attila Simon 
Megköszönte a kiegészítést. Csatlakozott a köszönetet mondó képviselőtársaihoz. Komoly szakmai 
munka áll a háttérben, örült annak, hogy pártállástól függetlenül a képviselők túlnyomó többsége 
megértette, hogy az anyag nem más, mint egy olyan szolgáltatási út térkép, mely a jelenlegi helyzet-
re vonatkozik, olyan szakmai előkészítői anyag, mely az elkövetkező időszakra vonatkozó tervezés 
alapdokumentuma lesz. Közös felelősség lesz, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatokat a közgyűlés 
megtegye akár a kormányzat felé. Ha lesz lehetőség, a TOP-os tervezéssel kapcsolatban együtt te-
gyük meg a javaslatokat, hogy a képviselő úr szerint ezek a „rózsaszín álmok” még tovább javulja-
nak és „rózsaszínűbbek legyenek”. Azon leszünk, hogy ennek a projektnek az eredményeit úgy 
közvetítsük a Kormány irányába, hogy Heves megyében az elkövetkező időszakban érdemi ered-
ményt lehessen elérni. Kifejezte, hogy ebben számít a közgyűlés munkájára is.  
 
Több kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
75/2019. (XII. 13.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosítószámú „Felzárkó-
zás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” című pályázat Szolgáltatási 
Út Térkép dokumentumának elfogadására beterjesztett javaslatot és a következő határozatot hozta: 
 

1. Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy a Szolgáltatási Út Térkép dokumentumot jóvá-
hagyja. 

2. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a dokumentumot véleményezésre a Felzárkózási 
Fórum elé terjessze és az ott megfogalmazott javaslatokat a dokumentumon átvezesse.  

 
      Felelős: Dr. Juhász Attila Simon 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: A projekt ütemezéséhez igazodóan, de 
legkésőbb a projektzárásig  
(2020. december 31.) terjedő időben  

 
Dr. Juhász Attila Simon 
 
6. napirend 
Beszámoló a Europe Direct Tájékoztató Központ 2019. évi tevékenységéről és javaslat a Eu-
rope Direct Tájékoztató Központ 2020. évi működtetésére vonatkozó szerződés megkötésére, 
valamint a kohéziós politikáról szóló rendezvények szervezésére irányuló pályázat benyújtá-
sára 
 
A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2017-ben az Európai Bizottság által kiírt felhívás útján 
újból támogatást nyert az európai Europe Direct Hálózathoz tartozó tájékoztató központ működteté-
sére. A sikeres pályázat eredményeként a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal és az Európai Bi-
zottság Magyarországi Képviselete a központ 2018. január 1. és 2020. december 31. közötti idő-
szakra szóló működtetésére keretmegállapodást, majd a 2019. évre vonatkozó működtetésre irányu-
ló egyedi szerződést kötött egymással. Az előterjesztés a Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató 
Központ 2019. évi munkájáról szóló beszámolót, továbbá a központ 2020. évi működtetésére vo-
natkozó egyedi megállapodás megkötésére, valamint a kohéziós politikáról szóló rendezvények 
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szervezésére irányuló pályázat benyújtására és nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés meg-
kötésére irányuló javaslatot tartalmazza. Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
76/2019. (XII. 13.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Beszámoló a Europe Direct Tájékoztató Központ 
2019. évi tevékenységéről és javaslat a Europe Direct Tájékoztató Központ működtetése tárgyában 
a 2020. évi működtetésére vonatkozó egyedi megállapodás megkötésére, valamint a kohéziós poli-
tikáról szóló rendezvények szervezésére irányuló pályázat benyújtására” vonatkozó javaslatot, ami 
alapján az alábbiakról döntött: 
 
1./ A közgyűlés a Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ 2019. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
2./ A közgyűlés jóváhagyja a Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ 2020. évi működ-
tetésére vonatkozó egyedi megállapodás megkötését, valamint a kohéziós politikáról szóló rendez-
vények szervezésére irányuló pályázat benyújtását és nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés 
megkötését. Ezen feladatok végrehajtására a Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza Heves megye 
főjegyzőjét azzal, hogy a pályázatok kapcsán az esetleg szükséges további döntéseket meghozza, a 
szükséges szerződéseket, okiratokat aláírja, jognyilatkozatokat megtegye.  
 

Felelős:  Dr. Barta Viktor  
    Heves megye főjegyzője 

                      Határidő:  Értelemszerűen  
 
Dr. Juhász Attila Simon 
 
7. napirend 
Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény vonatkozó rendelkezése alapján a főjegyző 
évente beszámol a közgyűlésnek a hivatal tevékenységéről. Az előterjesztés részletesen tartalmazza 
a hivatal szervezeti egységei által 2019. évben végzett feladatokat.  Az előterjesztés bizottsági tá-
mogatottságát tartalmazza. 
 
Dr. Barta Viktor 
Az elkészített anyag kellően részletes, kiegészítést nem igényel. A közgyűlés nyilvános ülésén 
megköszönte a hivatal dolgozóinak az évben végzett munkáját.  
 
Varga János 
Kissé meglepetten tapasztalta, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat olyan egye-
sületet támogat, akinek a verpeléti vezetője éves szinten többszörösen különböző bűncselekményt 
követ el. Ez a Roma-Magyar Közhasznú Egyesület a közösségi oldalán sértő posztot tett közzé. 
Úgy vélte, a támogatásokat kicsit körültekintőbben kellene megítélni.  
 
Dr. Juhász Attila Simon 
Megköszönte a képviselő úr jelzését, melyet egyrészt tudomásul vett, másrészt úgy vélte, mindenki 
felelősséggel tartozik saját tetteiért és megnyilvánulásaiért. Attól, hogy a roma nemzetiségi önkor-
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mányzat Heves megyében működik, szervezetileg és egyéb tekintetben is teljes mértékben függet-
len szerv. Sem a tevékenységükért, sem a velük kapcsolatban állók megnyilvánulásaiért nem tud 
felelősséget vállalni a Heves Megyei Önkormányzat. A jelzéssel kapcsolatban észrevételeit megte-
szi a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője felé, egyéb hatásköre nincs ebben a 
tekintetben. 
 
Dr. Végh Attila 
A hivatal tevékenységének csupán az utolsó két hónapját ismeri, de jó érzés tudni, hogy a hivatali 
dolgozók odafigyelnek a képviselőkre, kiküldik a meghívót, felhívják őket, érdeklődnek a részvétel-
ről. Kérte a főjegyző urat, tolmácsolja a köszönetét a kollégái felé. 
 
Dr. Juhász Attila Simon 
Megköszönte a képviselő úr észrevételét. Elmondta, bevett szokásról van szó, mely jól működő 
rendszernek bizonyult. Képviselőtársai nevében megköszönte a dolgozók munkáját, illetve a fő-
jegyző úrnak, hogy összefogja a „csapatatot.” 
  
Több kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozta: 
 
77/2019. (XII. 13.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés elfogadja Heves Megye Főjegyzőjének a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésének f) pontja alapján a Heves 
Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről előterjesztett beszámolóját.  
 

Felelős:  Dr. Barta Viktor 
Heves megye főjegyzője 

Határidő:  Azonnal 
 
 Dr. Juhász Attila Simon 
 
8. napirend 
 
Tájékoztató a Heves Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről 
 
A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Értéktár Bizottság elkészítette a bi-
zottság 2019. év II. féléves tevékenységéről szóló tájékoztatót. A bizottság részéről Herman István 
elnök úr jelezte, hogy a közgyűlés ülésén nem tud személyesen részt venni, erre tekintettel az elő-
terjesztés kapcsán esetlegesen elhangzó kérdésekre az Értéktár Bizottság elnöke írásban ad választ. 
A tájékoztatót a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban foglal-
takat tudomásul vette. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.  
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Dr. Juhász Attila Simon 
 
9. napirend 
Tájékoztató a Heves Megyei Integrált Területi Program (ITP) előrehaladásáról 
 
Az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatja a közgyűlést a Heves Megyei Integrált Területi 
Program végrehajtásával kapcsolatban eddig elvégzett feladatokról. A tájékoztatót a Vidékfejleszté-
si és Határon Túli 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.  
 
 Dr. Juhász Attila Simon 
 
10. napirend 
Tájékoztatás a megyei területrendezési terv 2019. évi hatályosulásáról 
 
A vonatkozó jogszabályok alapján a megyei főépítész folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési 
eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást, négyévente összefoglaló jelentést 
készít. Az utolsó összefoglaló jelentés a 2015-2018. évi időszakra készült. Megkérdezte a főépítész 
urat,  a 2019. évi tájékoztatójához kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni. 
 
Szabó László 
Elmondta, a hatályosulás után olyan események történtek, melyek a tájékoztatás kiegészítését 
igénylik. 2019. november 27-én hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. Kormányrendelet módosítása, amely a településrendezé-
si eszközök következő felülvizsgálatára biztosított határidőt 2019. december 31-ről 2021. december 
31-re módosította. A Heves Megyei Területrendezési Terv módosításának véleményezésével kap-
csolatban is változás történt. Az eredeti tájékoztató szerinti 2019. november 25-i időpont lejárta 
előtt egy településtervezőtől az az észrevétel érkezett, hogy számos település elfogadott település-
szerkezeti terve nem került átvezetésre a megyei tervben. Az elnök úr kérésére felvette a kapcsola-
tot a megyében dolgozó településtervező irodákkal adatszolgáltatás kérésének céljából, melyre a 
határidő 2019. december 31. napjában lett megjelölve. Ez a körülmény okozza, hogy a beérkezett 
vélemények közgyűlési megtárgyalása a 2020. év első közgyűlésén történik majd. Az adatszolgálta-
tási szakaszban 26 településtől érkezett visszajelzés a megkeresésre. Ebből négy település rendelke-
zett 2012. december 31-ét követően elfogadott településszerkezeti tervvel, digitális lehatárolást tar-
talmazó tervet pedig egy település sem tudott biztosítani. A Lechner Tudásközpont Digitális Egyez-
tető felületén 2019 őszén lefolytatott véleményezési eljárás során négy település küldött valamilyen 
véleményt, és csak egy település küldte meg elfogadott településszerkezeti tervét. Az önkormányza-
ti választások után megküldött elnöki levélre két településtől érkezett visszajelzés. A településterve-
zők megkeresésére eddig két iroda jelzett vissza, összesen 12 településszerkezeti terv került szá-
mukra megküldésre. Ebből kettő folyamatban lévő eljárás munkaközi állapotú, beillesztésre még 
nem javasolt a tervanyag. Kilenc település feldolgozását a megye tervezői már elvégezték, egy tele-
pülés feldolgozása folyamatban van. Az adatszolgáltatások közül egy digitális lehatárolás érkezett, 
a többi esetben kedvezően javult az adatok feldolgozhatósága. Fontos megjegyezni, hogy pontos 
megyei lehatárolást csak digitális tér adatállomány alapján lehet végezni. A megyei területrendezési 
terv módosítása ütemterve a következőképp alakul: a beérkezett vélemények elfogadásáról legko-
rábban a 2020. január 31-i ülésen lehet döntést hozni, ezt követően a véleményezési szakasz lezárá-
sára kerül sor, és megkezdhető a miniszteri és állami főépítészi véleményezés, melyre 30 napos 
határidőt kell biztosítani. A véleményezést 2020. március 31-ig kell beszerezni, ezután lehet a me-
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gyei területrendezési tervet elfogadni. A most kidolgozott településrendezési eszközök 2021. dec-
ember 31-ét követően is használhatóak maradnak. Az ezt megelőzően készült tervek 2021. decem-
ber 31. után nem használhatóak. Ebből következik, hogy ha 2019. november 27-én nem módosul a 
314/2012. Kormányrendelet szerinti határidő, akkor Heves megye települései több mint 80%-ának 
2020. január 1-jétől nem lenne használható településrendezési eszköze.   
 
Dr. Juhász Attila Simon 
Tájékoztatott arról, hogy előzőleg számos körben megtörtént a polgármesterek megkeresése, azon-
ban erre nem reagáltak, ezért került sor a szakma megkeresésére. Úgy tűnik, hogy rajtuk keresztül 
működik a kapcsolatfelvétel, mert rövid időn belül máris 12 visszajelzés érkezett.  
 
A tájékoztatót a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban foglal-
takat tudomásul vette. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt.  Kérte a tájékoztató tudomásulvételét. 
 
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.  
 
 Dr. Juhász Attila Simon 
 
11. napirend 
Javaslat a Heves Megye Nagykövete cím adományozására 
 
A Heves Megye Nagykövete cím adományozására vonatkozó előterjesztés megtárgyalását az 
SZMSZ 23. § (1) bekezdésének megfelelően zárt ülés keretében tárgyalja a közgyűlés. A zárt ülést 
követően közmeghallgatásra kerül sor. 
 
A zárt ülés elrendelését megelőzően megkérdezte a képviselőket, a tárgyalt napirenden kívül kérdé-
sük, bejelentésük van-e. 
                                                      
II. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §) 
 
III. Kérdések (SZMSZ 62. §) 
 
IV. Bejelentések (SZMSZ 63. §) 
 
Előzetes jelzés alapján megadta a szót főjegyző úrnak, aki az önkormányzati képviselők kötelező 
képzéséről kívánt tájékoztatót nyújtani a közgyűlés tagjai részére. 

 
Dr. Barta Viktor 
A törvényi kötelezettség alapján az önkormányzati képviselőknek kötelező oktatáson kell részt ven-
niük az általános helyhatósági választást követően. Erre a képzésre elektronikus úton lesz lehetőség. 
Kérte a képviselőket, hogy 2020. február utolsó napjáig szíveskedjenek ennek eleget tenni. Az idő-
pont után a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által működtetett rendszer lezár, és nem lesz mód a 
képzés abszolválására. Külön modul szolgál majd az első ciklusukat és a többedik ciklusukat meg-
kezdő képviselők képzésére. E-learning típusú képzésről van szó, regisztrációra lesz szükség. Vizs-
gakötelezettséggel nem jár, önellenőrző kérdések szerepelnek a modulokban. A hivatal Jogi és 
Szervezési Osztálya szükség esetén minden képviselő részére segítséget nyújt. A polgármesterek-
nek nem kötelező a képzés elvégzése, azonban ha közgyűlési tagok is egyben, akkor már szükséges 
a részvétel.  

 
 
 



34 

Dr. Juhász Attila Simon 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a zárt ülésen a közgyűlés tagjai, 
a főjegyző, az aljegyző, továbbá a hivatal előterjesztéssel érintett ügyintézői, az érintett és a szakér-
tő vesz részt.  
 
Zárt ülést rendelt el. 
 
A külön jegyzőkönyve foglalt zárt ülést követően a közgyűlés nyílt ülés keretében folytatta munkáját. 
 
V. Közmeghallgatás 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és az SZMSZ alapján a közgyűlés évente leg-
alább egyszer, előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a 
helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehet-
nek.  
 
A hozzászólói ív szerint a közmeghallgatásra nem jelentkezett senki. 
 
A közgyűlés ülését bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 

 
 
 
 
 
       Dr. Juhász Attila Simon         Dr. Barta Viktor 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke              Heves megye főjegyzője 
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Szolgáltatási Út Térkép tartalmi 
elemeinek ismertetése

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése

2019. december 13., Eger

EFOP 1.6.3.-17-00019 „ Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében”

Domján Róbert

osztályvezető, alprojekt-vezető
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal



Szolgáltatási Út Térkép (SzÚT) célja

„A Megyei Felzárkózási Fórumok üléseinek kimeneteként létrehozásra kerülnek
a szolgáltatási út térképek, melyek célja a megyében meglévő szolgáltatások
lakossághoz való elérésének vizsgálata, különös tekintettel a helyi szinten
hiányzó szolgáltatásokra (pl. a HEP-ekben beazonosított szolgáltatás hiányok
alapján), és annak megoldási javaslataira (ld. Megyei Esélyteremtő Paktum).”

Nincs útmutató, módszertan!
Csak a HEP nem elég

EFOP 1.6.3.-17-00019 „ Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében”



Megalapozó információk

 Polgármesteri kérdőívek
 Helyi Esélyegyenlőségi Programok
 Munkacsoport ülések/Fórumok
 Statisztikák
 Szakmai szervezetek dokumentumai
 Interjúk

EFOP 1.6.3.-17-00019 „ Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében”



Célcsoportok - gyermekek
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59000
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64000

65000

66000

2011 2013 2015 2017 2018

Gyermekszámok alakulása 2011-2018
Gyermekek száma 
58 376 fő

Városokban élő gyermekek aránya
44,3%

Községekben élő gyermekek aránya
55,7%
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Célcsoportok - romák

• A 2011. évi népszámláláskor 
Heves megyében roma 
nemzetiségűnek 19 312 
ember vallotta magát.

• Az össznépességből a 
magukat romáknak vallók 
száma a népesség 6,3 %-a.

• a legnagyobb létszámú 
nemzetiség Heves megye 
területén a roma, amely 62 
db települési nemzetiségi 
önkormányzattal illetve 
megyei önkormányzattal is 
rendelkezik
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Célcsoportok - idősek
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Időskorúak számának változása 2011-2018

65 év feletti lakosság száma 
60 441 fő

Országos öregedési index
132,9

Heves megyei öregedési index
145,7
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Célcsoportok - nők
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Nők és férfiak számának változása 2011-2018

nők száma férfiak száma

Nők száma
155 514 fő

Női álláskeresők aránya (2018)
52,3%

Nők aránya a közfoglalkoztatásban (2018)
58,3%
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Célcsoportok – fogyatékkal élők
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Siketvak (látás- és hallássérült)

Fogyatékkal élők Heves megyében (2011)

Fogyatékkal élők (2011)
20 407 fő
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oktatás
• Hátrányos helyzet 

az oktatásban
• Informatikai 

jártasság hiánya
• Nagyfokú 

lemorzsolódás
• Pedagógushiány
• Nincs jövőkép

egészségügy
• Rossz eü-i állapot
• Eü ellátások 

hiányosak, nehezen 
elérhetőek

• Szűrővizsgálatokon 
kevesen vesznek 
részt

• Egészségfejlesztési 
programok hiánya

• Drogfogyasztás, 
szenvedélybetegség
ek

szociális 
• Alacsony jövedelem
• Eladósodás veszélye
• Életvezetési 

tanácsadás hiánya
• Szükséglet alapú 

szolgáltatások 
hiánya

• Adatgyűjtés 
nehézségei

• Kulturális 
programok/helyek 
hiánya

• Motivációhiány a 
kitörésre

• Felzárkózási 
szakemberek hiánya

lakhatás
• Rossz lakhatási 

körülmények
• Szociális bérlakások 

hiánya, hosszú 
várólista

• Szegregált 
lakóterületek 
kialakulása

foglalkoztatás
• Tartós 

munkanélküliség
• Alacsony 

iskolázottság
• Szakképzetlenség
• Nincsenek helyben 

képzések
• Kevés helyben lévő 

munkahely

Megállapítások - romák
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oktatás
• Korai fejlesztés 

hiánya, 
szakemberhiány

• Növekszik a SNI-s, 
stb. problémával 
küzdő gyermekek 
száma

• Iskolai 
lemorzsolódás

• Tanoda, biztos 
kezdet gyerekház 
kifutott

• Egyes helyeken 
túlzsúfolt 
intézmények, 
máshol 
kihasználatlan

egészségügy
• alapellátás hiánya 

(gyerekorvos)
• Drog, 

szenvedélybetegség
• Preventív 

programok hiánya
• Védőnő hiánya
• Korai szexuális élet
• Sportolási 

lehetősége hiánya 

szociális 
• HH/HHH gyerekek 

száma nő
• Védelembe vett 

gyerekek száma nő
• Gyermekjóléti 

szolgálat létszáma 
nem elegendő

• Szünidei felügyelet, 
elfoglaltság + 
étkezés

• Bölcsőde hiánya
• Szociokultúrális 

hátrányok

lakhatás foglalkoztatás
• Nyári diákmunka 

hiánya
• pályaorientáció

Megállapítások - gyermekek
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• Komfort nélküli 
lakások nagy 
aránya

• Családok Átmeneti 
Otthonában 
zsúfoltság, 
várólista

• Szociális 
bérlakások 
alacsony száma



oktatás
• Korai iskolaelhagyás
• Speciális, helyben 

végezhető képzési 
formák hiánya

• Alacsony iskolai 
végzettség

egészségügy
• Hiányos 

egészségügyi 
ismeretek (pl. 
terhesség 
megelőzése)

• Szűrőprogramokon 
alacsony részvétel

szociális 
• Családi és családjogi 

problémák, 
gyermekét egyedül 
nevelő nők 
nehézségei

• Információhiány 
(családtervezés, 
gyermeknevelés)

• Alacsony 
önérvényesítő 
képesség

• Túlterhelés a 
családon belül

• Családon belüli 
erőszak

lakhatás foglalkoztatás
• Gyermekfelügyelet 

hiánya
• Atipikus 

foglalkoztatási 
formák hiánya

• Szakképzetlenség, 
tartós 
munkanélküliség

• Intézmények 
(óvoda, bölcsőde) 
rugalmatlan 
nyitvatartása

Megállapítások - nők
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• Komfort nélküli 
lakások nagy 
aránya

• Családok Átmeneti 
Otthonában 
zsúfoltság, 
várólista

• Szociális 
bérlakások 
alacsony száma



oktatás
• Informatikai 

ismeretek hiánya
• Hasznos időtöltés, 

tevékenység hiánya

egészségügy
• Eü ellátáshoz való 

hozzáférés 
nehézkes

• Ellátórendszer 
színvonala alacsony

• Rossz egészségi 
állapot

• Szakellátásban 
hosszú várólista

• Helyben nem 
elérhető szakorvosi 
ellátás

szociális 
• Elmagányosodás
• Szociális ellátások 

hiányosak + 
szakemberhiány

• Biztonságérzet 
hiánya

• Bentlakásos 
intézményekben 
hosszú várólista

• Házi segítségnyújtás 
hiányosságai

• Szabadidős 
programok hiánya

lakhatás foglalkoztatás
• 55 felettiek 

munkanélkülisége

Megállapítások - idősek
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• Komfort nélküli 
lakások nagy 
aránya a megye 
egyes területein

• Kevés forrás jut az 
állagmegóvásra

• Szociális 
bérlakások 
alacsony száma



oktatás
• Fejlesztő 

pedagógusok 
hiánya

• Vizsgálatok 
elmaradása, hosszas 
várakozási idő

• Rehabilitációs 
foglalkozások 
hiánya

egészségügy
• Pszichiátriai 

problémákkal 
küzdők száma nő

• Prevenció hiánya
• Szűrővizsgálatokra 

való eljutás 
nehézkes

szociális 
• Akadálymentesítés 

hiánya
• Infó hiány a 

fogyatékkal élőkről 
és igényeikről

• Elmagányosodás
• (Köz)szolgáltatásokh

oz való hozzáférés 
korlátozott

• Felkészült támogató 
személyek hiánya

• Önszerveződés 
alacsony szintű

lakhatás foglalkoztatás
• Munkalehetőségek 

hiánya
• információhiány

Megállapítások - fogyatékkal élők
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• Kevés forrás jut az 
állagmegóvásra

• Szociális 
bérlakások 
alacsony száma



Roma felzárkózási
projektek - összes
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Nagyfüged, Gyöngyösoroszi, Kömlő, Pély, 
Egerbakta, stb.?



Roma felzárkózási
projektek – oktatás
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EFOP-1.4.3-16 - Biztos Kezdet Gyerekházak
EFOP-3.3.1-15 - Tanoda programok támogatása
EFOP-2.1.2-16 - Gyerekesély programok 
infrastrukturális háttere
EFOP-3.3.2-16 - Kulturális intézmények a 
köznevelés eredményességéért
EFOP-4.1.3-17 - Az állami fenntartású köznevelési 
intézmények tanulást segítő tereinek 
infrastrukturális fejlesztése
EFOP-3.11.1-17 - Szülő-Suli
EFOP-3.1.2-16 - A pedagógusok módszertani 
felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás 
megelőzése érdekében



Civilek jelenléte 
a megyében
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~ 2500 civil szervezet a megyében

Oktatás: 55
Egészségügy: 51
Szociális: 148
Foglalkoztatás: 27
Lakhatás: 7
Kultúra, szabadidő: 451



bölcsődék
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Egerbakta, Mezőszemere, Erdőtelek, 
Pély, Gyöngyösoroszi, 
Gyöngyöstarján, Zagyvaszántó, Atkár, 
Vámosgyörk, Nagyfüged, 
Tarnazsadány, Erk, Tarnaörs



Óvodák (SNI)
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HH és HHH gyermekek
aránya az ált. iskolákban
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HHH-s gyermekek kiemelkedő aránya
• Átány: 99%
• Kömlő: 99%
• Tarnazsadány: 96%



Munkanélküliség 
(végzettség – álláskeresők)
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Egészségügyi alapellátás 
(helyettesítés + gyerekorvos)
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Önálló gyerekorvos 
praxis



praxisközösségek
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Közutak állapota
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Nagyobb városok 
elérhetősége
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Falugondnok 
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Szegregátumok 
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Tervezés további menetrendje

Szolgáltatási Út Térkép
 Fórum/írásos konzultáció
 Közgyűlés 2019. decemberi ülés
 Kiírás szerint 2019. december 31-ig

Esélyegyenlőségi Paktum
 2020. április – munkaközi anyag
 Kiírás szerint 2020. június 31-ig végleges



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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2. melléklet 

 

 

5. napirend 

 

Javaslat az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosító számú „Felzárkózás-politikai 
együttműködési program megvalósítása Heves megyében” című pályázat  

Szolgáltatási Út Térkép dokumentumának elfogadására 
 
 

Hegedüs János József szó szerinti hozzászólása 

 

„Tisztelt Közgyűlés! 

Az EFOP-1.6.3-2017-00019 azonosítószámú „Felzárkóztatás-politikai együttműködési 
program megvalósítása Heves Megyében című pályázat olvasása közben felmerült bennem 
néhány gondolat. A projekt 6 célcsoportja a mélyszegénységben élők, a romák, a gyermekek, 
a nők, az idősek és a fogyatékkal élők. 

Természetesen, nagyon örülök minden támogatásnak, ami a fenti csoportokat célozza, bár 
nem értem, hogy kerülhetnek bele a mélyszegénységben élők, amikor a kormány 
folyamatosan azt kommunikálja, hogy Magyarországon nemhogy mély-, de semmilyen 
szegénység nincs. A pályázat elnyert összege: 60 millió forint. Nos, mire elég ez az összeg? 
Stadionra, űrutazásra, külhoniak lakástámogatására, az ország felsővezetőinek 
fizetésemelésére biztosan nem, de a fent említett csoportok megsegítésére bizonyosan 
elegendő lesz. Hiszen Magyarország gazdasága példaértékű, nálunk nincs munkanélküliség, a 
fejlődés oly mértékű, hogy már tényleg csak egyetlen dolog hiányzik az életünkből: hogy az 
űrkutatásban is megvessük a lábunkat. Javasolnám azonban, hogy mielőtt a Tejútra tennénk a 
kirándulásokat, vessünk néhány pillantást a megye úthálózatára, ami nem túlzok: gyalázatos 
állapotba van. Ám nyilván, az utak állapotának javítása közel sem olyan fontos, mint a 
látványberuházások, amelyekkel tele van már a padlás. Végül is, hogy néhány falut még a 
mentő sem tudja megközelíteni, az csak annak probléma, aki éppen a mentőre vár. Javaslom, 
kedves képviselő társaimnak, hogy egy kellemes vasárnap délután autókázzanak el mondjuk, 
Mezőtárkány, Szihalom, Átány, vagy akár Füzesabony felé,és ha megússzák a dolgot 
tengelytörés nélkül, akkor büszkén veregessék vállon magukat, hiszen teljesítették a lehetetlen 
küldetést. 

De térjünk vissza a pályázat célcsoportjaihoz, illetve a pályázathoz, magához! A tanulmány 
szerint a munkanélküliség terén is jól teljesítünk, hiszen 2013-tól folyamatosan csökken a 
munkanélküliek száma – papíron. A valóság azonban az, kedves képviselő társaim, hogy a 
közmunkának kikiáltott rabszolgamunkát végzők miatt ilyen jók a mutatók. Én viszont azt 



gondolom, hogy a közmunka nem megoldás a mélyszegénység felszámolására. Az a pénz, 
amit egy közmunkás kap, az éhhalálhoz is kevés, nem még ahhoz, hogy abból tisztességesen 
neveljen egy család 2-3 gyereket. A közmunkával a szegénység/mélyszegénység csak újra 
termeli önmagát. Bár, kétségtelen: választáskor a megfélemlített, megvezetett, becsapott 
emberek szavazata jól jön a kormányzó pártoknak. Gyalázat, hogy önöknek csak ennyit ér egy 
ember: pár kiló krumpli négyévente. Önök mesterségesen tartják nyomorban ezeket az 
embereket. Nem adomány kell ide! Az éhezőnek ne halat adj! Tanítsd meg halászni! Önök 
azonban rettegnek attól, hogy a kiszolgáltatott, kisemmizett népréteg tanuljon, mert pontosan 
tudják, a tudás az önök bukását jelenti majd. Csökkent a munkanélküliség? Ó, hogyne! Mint 
ahogy a megye lakosainak száma is. Aki teheti, és akinek elege van már a 
létbizonytalanságból, külföldre menekül. Milyen érzés családbarát kormányként, és annak 
kiszolgálóiként szembesülni azzal, hogy családok százezrei szakadnak szét, csak mert a 
hatalom megtartásán kívül önöknek semmi nem számít?  

Persze, értem én, az oktatás módszeres tönkretételével, elérhető az áhított cél: szaktudás, 
nyelvismeret nélkül, egyetlen fiatal sem lesz képes kivándorolni, és egy új, élhetőbb hazát 
választani magának. Maradnak itthon – közmunkásnak, az országos és helyi kiskirályok 
rabszolgáinak. 

Az idősek, fogyatékkal élők támogatása? Mivel támogatjuk őket kedves képviselő társaim? A 
semmire sem elég otthonápolási díjjal? A lassan megfizethetetlenné váló bentlakásos 
gondozási központokkal? A Taigetosz törvénnyel? Az elégtelen egészségügyi ellátással? A 
2%-os nyugdíjemeléssel? Azzal, hogy ma már ott tartunk, hogy társadalmi összefogás nélkül 
gyermekek nem kaphatják meg a szükséges gyógykezeléseket? Mivel? 

Nem papíron kell kimutatni, plakátokon hirdetni, hogy ettől a kormánytól aztán a világon 
nincs emberbarátibb, empatikusabb és gondoskodóbb! Nem az olcsó lózungok kellenek, 
hanem a tett. A cselekvés. A bizonyíték. De az közel s távol nincs. Felemelik a miniszterek 
fizetését, s már nem csak a köztársasági elnöknek, de a családjának is költségtérítés jár… S az 
egyszerű embernek, aki életét ezért a kis országért áldozta, érte dolgozott, annak pedig jár a 
nyomor és a szülőtartás. 

Tudják önök, kedves képviselőtársaim, hogy szűkebb pátriánkban hány megüresedett 
háziorvosi praxis van? Megmondom: 20! 20 körzet lakosai nem kapnak megfelelő ellátást. 
Illetve ez így nem pontosan igaz! Ennek a duplájával számolhatunk, hiszen a helyettesítő 
orvosok körzetei is elhanyagoltabbá válnak.  

Tisztelt Közgyűlés! 

Előttem egy pályázat, ami önmagában nézve remek lehetőség az érintett csoportok 
támogatására. Az egyetlen probléma, hogy 60 millió forint nemhogy a megoldást nem jelenti, 
de még a tüneti kezeléshez is édeskevés. 

Az igazi megoldást az jelentené, ha országos szinten (és persze megyei szinten is) a valós 
problémákkal kezdenének végre foglalkozni, az anyagi forrásokat pedig arra a területre 
irányítani, ahol azokra valóban szükség van, és nem az ország vezetőinek hobbiját 
finanszírozni az adófizetők forintjaiból.” 
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