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I. 
Közgyűlési határozatok 

 
 
74/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés döntött a „Sürgősségi indítvány a területi kiválasztási eljárásrendben 
meghirdetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásokra benyújtott egyes 
támogatási kérelmek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött összesített döntési javaslat 
megtárgyalására” című előterjesztések 2. és 3. napirendi pontként történő napirendre vételéről.  
 
      Felelős: Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: Azonnal 
 
 
75/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés döntött a „Sürgősségi indítvány az INTERREG V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program keretén belül megvalósítandó Kisprojekt Alap 
Monitoring Albizottságába történő delegálásra” című előterjesztés 11. napirendi pontként történő 
napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen 
megtárgyalniuk. 
 

Felelős: Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
      Határidő: Azonnal 
 
 
76/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2017. november 24-i ülés sürgősségi indítványokkal kiegészített 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadta azzal, hogy a közgyűlés a meghívó szerinti 8. napirendet 
a meghívóban szereplő 1. napirendi pont és a TOP pályázatokat érintő sürgősségi indítványok 
előtt tárgyalja meg, ennek megfelelően a meghívó szerinti 1-7. napirendi pontok számozása 4-10.-
re, míg a meghívó szerinti 9-14. napirendi pontok számozása 12-17.-re változik. 
 
NAPIREND ELŐTT 
 
Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. §) 
 
NAPIREND 
 
I. Előterjesztések 
 
1. Javaslat a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program TOP-1.3.1-16 konstrukció támogatási kérelme kapcsán az Irányító 
Hatóság által megküldött döntési javaslat megtárgyalására 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
  HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
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2. Sürgősségi indítvány a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program felhívásokra benyújtott egyes támogatási kérelmek 
kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött összesített döntési javaslat megtárgyalására 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
  HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

3. Sürgősségi indítvány a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program felhívásokra benyújtott egyes támogatási kérelmek 
kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött összesített döntési javaslat megtárgyalására 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
  HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

 
4. Elnöki jelentés  

Előterjesztő: Szabó Róbert 
    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 
5. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2017. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Szabó Róbert 
    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 
6. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. 

évi Ellenőrzési Tervére  
Előterjesztő: Szabó Róbert 

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

felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 
8. Javaslat az EFOP-1.6.3-17 „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések 

támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című pályázati 
felhívásra benyújtott támogatási kérelem elbírálását követő támogatási szerződés 
megkötésére 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 
9. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának 

2018. évi időbeni ütemezésére 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
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10. Javaslat a megyei területrendezési terv kidolgozásához szükséges források megszerzésére 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
  HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG 
 

11. Sürgősségi indítvány az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 
keretén belül megvalósítandó Kisprojekt Alap Monitoring Albizottságába történő delegálásra 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

  Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
  HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG 

 
II. Tájékoztatók 
 
12. Tájékoztató a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár- és 

belvízvédelmi tevékenységéről 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

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

belvízvédelmi tevékenységéről 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

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

belvízvédelmi tevékenységéről 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke  
    TUDOMÁSULVÉTEL 
 
15. Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről 

Előterjesztő: Szabó Róbert 
    Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
    TUDOMÁSULVÉTEL 

 
16. Tájékoztató az Egri Tankerületi Központ és a Hatvani Tankerületi Központ 

közreműködésével a tankerületek területén EFOP 4.1.2 és 4.1.3. konstrukciók keretében 
megvalósítandó projektekről 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
    TUDOMÁSULVÉTEL 
 
17. Tájékoztató a „Heves Megyei Foglakoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás 

fellendítésére” című TOP-5.1.1-15-HE1-2016-000001 számú projekt előrehaladásáról 
Előterjesztő: Szabó Róbert 

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
    TUDOMÁSULVÉTEL 
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III. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §) 
 
IV. Kérdések (SZMSZ 62. §) 
 
V. Bejelentések (SZMSZ 63. §) 
 
 
77/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett 
TOP 1.3.1-16. számú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés” című felhívására benyújtott, TOP-1.3.1-16-HE1-2017-00001 azonosító 
számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 
      Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Dr. Barta Viktor 
        Heves megye főjegyzője 

Határidő: 2017. december 1. 
 
 
78/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett 
TOP 1.1.1-2016. számú "Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" című felhívásra benyújtott TOP-
1.1.1-16-HE1-2017-00001, TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002, TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00003, 
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00004, TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00007, TOP-1.1.1-16-HE1-2017-
00008 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal 
egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
 

79/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett 
TOP 1.1.3-2016. számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-1.1.3-16-
HE1-2017-00004, TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00006, TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00009 azonosító 
számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
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80/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett 
TOP 1.2.1-2016. számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 
című felhívásra benyújtott TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00002, TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00004, 
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00005, TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010, TOP-1.2.1-16-HE1-2017-
00012 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal 
egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
 
 
81/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett 
TOP 1.4.1-2016. számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-16-
HE1-2017-00001, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00003, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00004, TOP-1.4.1-
16-HE1-2017-00005, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00006, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00009, TOP-
1.4.1-16-HE1-2017-00010, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00011, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00012, 
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00013, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00014, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-
00015, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00016, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00018, TOP-1.4.1-16-HE1-
2017-00020, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00022, TOP-1.4.1-16-
HE1-2017-00023 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési 
javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
 
 
82/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett 
TOP 2.1.1-2016. számú „Barnamezős területek rehabilitációja” című felhívásra benyújtott TOP-
2.1.1-16-HE1-2017-00001 azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött 
döntési javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
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83/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett 
TOP 2.1.3-2016. számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”  című 
felhívásra benyújtott TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00002, TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00003, TOP-
2.1.3-16-HE1-2017-00004, TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00005, TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00006, 
TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00008, TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00009  azonosító számú projektek 
kapcsán  az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
 
 
84/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett 
TOP 3.1.1-2016. számú "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" című felhívásra benyújtott 
TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00002, TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003, TOP-3.1.1-16-HE1-2017-
00004, TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00005, TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00006 azonosító számú 
projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
 
 
85/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett 
TOP 3.2.1-2016. számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 
benyújtott TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00001, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00003, TOP-3.2.1-16-HE1-
2017-00005, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00007, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00008, TOP-3.2.1-16-
HE1-2017-00011, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00012, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00014, TOP-3.2.1-
16-HE1-2017-00015, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00016, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00017, TOP-
3.2.1-16-HE1-2017-00018, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00021, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00022, 
TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00024, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00025, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-
00027, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00032, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00033, TOP-3.2.1-16-HE1-
2017-00038, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00039, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00041 azonosító számú 
projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30 
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86/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett 
TOP 4.1.1-2016. számú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra 
benyújtott TOP-4.1.1-16-HE1-2017-00001 azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság 
által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
87/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett 
TOP 4.2.1-2016. számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” 
című felhívásra benyújtott TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00002, TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00003, 
TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00004, TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00005, TOP-4.2.1-16-HE1-2017-
00007, TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00009 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság 
által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
 
88/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett 
TOP 4.3.1-2016. számú „Leromlott városi területek rehabilitációja" című felhívásra benyújtott 
TOP-4.3.1-16-HE1-2017-00001 azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által 
megküldött döntési javaslattal egyetért. 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
89/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett 
TOP 1.1.3-2016. számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-1.1.3-16-
HE1-2017-00001, TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00002, TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00003, TOP-1.1.3-
16-HE1-2017-00007, TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00008 azonosító számú projektek kapcsán az 
Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
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90/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett 
TOP 1.2.1-2016. számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 
című felhívásra benyújtott TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00003, TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00007 
azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal 
egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
 
91/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett 
TOP 1.4.1-2016. számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-16-
HE1-2017-000019 azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési 
javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
 
92/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett 
TOP 2.1.2-2016. számú „Zöld város kialakítása” című felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-16-HE1-
2017-00002 azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési 
javaslattal egyetért. 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
93/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett 
TOP 2.1.3-2016. számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívásra 
benyújtott TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00010 azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság 
által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
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94/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett 
TOP 3.1.1-2016. számú "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" című felhívásra benyújtott 
TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00008, TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00009 azonosító számú projektek 
kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
 
95/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett 
TOP 3.2.1-2016. számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 
benyújtott TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00002, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00004, TOP-3.2.1-16-HE1-
2017-00006, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00019, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00020, TOP-3.2.1-16-
HE1-2017-00023, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00030 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító 
Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
 
96/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett 
TOP 4.2.1-2016. számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” 
című felhívásra benyújtott TOP-4.2.1-16-HE1-2017-00001 azonosító számú projekt kapcsán az 
Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 
 

Felelős:  Szabó Róbert 
            Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: 2017. november 30. 
 
97/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót 
elfogadja.  
 

Felelős: Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

Határidő: Azonnal 
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98/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Heves Megyei 
Önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős:  Szabó Róbert  
   Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

Határidő:  2017. november 24.  
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99/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
 
A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Heves Megyei 
Önkormányzat és Hivatala 2018. évre vonatkozó ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyja 
jóvá:  

 A belső ellenőrzési tevékenység célja a rendelkezésre álló erőforrások hatékony és takarékos 
felhasználásának, a belső tartalékok feltárásának, a gazdálkodási és ügyviteli fegyelem 
betartásának, valamint a költségvetési bevételek és kiadások összhangjának elősegítése. 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Kormányrendelet 15.§-a értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő 
működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles 
gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani. 

Az önkormányzati költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést elláthatja az irányító szerv által 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében 
foglalkoztatott belső ellenőr. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési főösszegét figyelembe 
véve, valamint egyéb költségtakarékossági szempontokat szem előtt tartva a Heves Megyei 
Önkormányzat külső szakértővel kötött szerződést a belső ellenőrzési feladatok ellátására 
vonatkozóan. 

A 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv megalapozásaként a következő feladatok kerültek 
végrehajtásra:  

 

1. Általános felmérés 

Az általános felmérés részeként a Heves Megyei Önkormányzat és Hivatala külső és belső 
kontroll környezetének vizsgálatára került sor. Ennek keretében a belső ellenőrzés 
összegyűjtötte és elemezte a szervezet működési környezetében és folyamataiban történt 
változásokra vonatkozóan rendelkezésre álló információkat. Ezek a változások a szervezet 
folyamataiban rejlő kockázatok azonosítása szempontjából kiemelten fontosak, ezért a 
belső ellenőrzésnek arra kell törekednie, hogy minél több információt gyűjtsön össze a 
költségvetési szervről.  

 

2.  A folyamatok és folyamatgazdák azonosítása 

A belső ellenőrzés a szervezet működési folyamatainak ellenőrzésére koncentrál. 
Különösen fontos a tervezés során figyelembe venni a működési folyamatokat, azonosítani 
a folyamatgazdákat, vagyis azokat a személyeket a szervezeten belül, akik elsődlegesen 
felelősek az adott folyamat végrehajtásáért, működtetéséért. A kialakított nyomvonalak 
segítenek a folyamatok azonosításában, megértésében. A folyamatgazdák azonosítása 
megtörtént.  
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3. A belső ellenőrzési fókusz kialakítása 

A belső ellenőrzési fókusz a főjegyző azon nézetét, elképzeléseit jelenti, hogy a belső 
ellenőrzésnek elsősorban mely területekre kell irányítania erőforrásait. A belső ellenőrzési 
fókusz – a vezetőkkel együtt, munkaértekezleteken, munkamegbeszéléseken történő – 
kialakítása a tervezés előkészítési folyamatának egyik legfontosabb lépése. A belső 
ellenőrzési fókusz a belső ellenőrzést segíti a magas kockázatúnak tekintett folyamatok 
rangsorolásában. A belső ellenőrzési fókusz kialakításához felmértem a szervezet 
célkitűzéseit, valamint az azok megvalósítása szempontjából kritikus tényezőket. A 
vezetői elvárások - azaz, hogy a mely kérdéskörök, feladatok tekintetében számítanak a 
vezetők a belső ellenőrzés bizonyosságot adó, illetve tanácsadó tevékenységére - 
feltérképezésre kerültek. Ezeket az elvárásokat az éves ellenőrzési terv elkészítése során a 
belső ellenőrzést végző figyelembe vette. A belső ellenőrzési fókusz úgy került 
kialakításra, hogy azok mentén a kockázat elemezhető legyen. 

 

4. Kockázatelemzés 

A kockázatelemzési folyamat célja, hogy azonosítsa, elemezze és dokumentálja a 
szervezet folyamataiban és főbb szervezeti egységeinél létező kockázatokat. A 
kockázatelemzés az első lépés ahhoz, hogy az éves ellenőrzési tevékenységet a vezetőkkel 
egyetértésben meghatározott belső ellenőrzési fókusszal összehangolják.  

Első lépésként a folyamatokban rejlő kockázatok kerültek azonosításra, melyhez a 
folyamatgazdák bevonása megtörtént. A folyamatokhoz kapcsolódó kockázati tényezők 
beazonosításra és súlyozásra kerültek. A folyamatokhoz hozzá kellett rendelni azt a 
leginkább jellemző, objektíven értékelhető kockázati tényezőt, melyet a bekövetkezés 
valószínűsége és a célokra gyakorolt hatása alapján kellett értékelni. Ezt követően egy 
besorolást kellett adni a kockázatosságnak megfelelően. 

A kockázatelemzés végeredménye megmutatja, hogy elsődlegesen hová és mire irányuljon 
az ellenőrzési erőforrások elosztása az ellenőrzés tervezési szakaszában.  

 

Éves ellenőrzési terv 

Az éves ellenőrzési terv a tárgyévet megelőzően, egy évre kerül kidolgozásra. A terv 
kidolgozására a fentebb leírt eljárásrendben elvégzett kockázatelemzés alapján került sor. A 
2018. évre vonatkozó ellenőrzési terv a következő ellenőrzéseket tartalmazza: 

1. Kiküldetési szabályzat megfelelősége, kiemelten a külföldi kiküldetések elszámolására 
vonatkozóan. 
Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a kiküldetések szabályozása, az eljárásrend 
gyakorlati alkalmazása megfelelően történik-e a Heves Megyei Önkormányzatnál, 
valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál. Az ellenőrzés kiterjed a kiküldetési 
rendelvények alaki és tartalmi megfelelőségének vizsgálatára, az elszámolás mellékletei 
megfelelőségének vizsgálatára. Szúrópróbaszerű dokumentum alapú rendszerellenőrzés 
2017.01.01-2017.12.31. időszak vonatkozásában. 
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2. 2016/2017. évi megelőlegezési támogatások elszámolásának vizsgálata 

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a 2016/2017. évi megelőlegezési támogatás 
nyilvántartása, az elszámolást megalapozó dokumentumok, könyvelési analitikák 
rendelkezésre állnak-e a Heves Megyei Önkormányzatnál, valamint a Heves Megyei 
Önkormányzati Hivatalnál. Az ellenőrzés kiterjed a könyvelési alapdokumentumok 
megfelelőségének vizsgálatára, az elszámolás analitikus alátámasztásnak vizsgálatára. 
Tételes dokumentum alapú pénzügyi ellenőrzés 2016.01.01-2017.12.31. időszak 
vonatkozásában. 
 

3. A vagyonváltozás nyilvántartása, számviteli rendszerben történő rögzítés helyességének 
vizsgálata 
Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a 2017. évben értékesített vagyonelemek 
számviteli rendszerben történő rögzítése helyesen történt-e. Az ellenőrzés kiterjed az 
értékesített vagyonelemek alapdokumentumainak vizsgálatára. Tételes dokumentum alapú 
szabályszerűségi ellenőrzés 2017.01.01-2017.12.31. időszak vonatkozásában. 
 

A tervezett ellenőrzésen felül a belső ellenőrzés a következő feladatokat is ellátja: 

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

ajánlások megfogalmazása.  
- A belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, nemzetközi és hazai 

államháztartási belső ellenőrzési standardok, módszertani útmutatók változásainak 
folyamatos figyelemmel kísérése. 

Soron kívüli ellenőrzésre a költségvetési szerv vezetője javaslatára, illetve a belső ellenőr 
kezdeményezésekor kerülhet sor. 

A 2018. évi Ellenőrzési Terv a felsorolt követelmények figyelembevételével került összeállításra, 
melyet az 1. és 2. számú mellékletek mutatnak be részletesen. 

 

 Felelős:  Dr. Barta Viktor  
   Heves megye főjegyzője 
 Határidő:  Értelem szerint  



 

1.sz. melléklet a 99/2017. (XI.24.) közgyűlési határozathoz 

 

Heves Megyei Önkormányzat és Hivatala 

2018. évi Éves Ellenőrzési Terve 

Sorsz. Ellenőrzött szerv 
megnevezése 

Ellenőrzés tárgya és célja Ellenőrizendő 
időszak 

Ellenőrzési 
napok száma

Ellenőrzés típusa és 
módszere 

Ellenőrzés 
ütemezése 

1. Heves Megyei 
Önkormányzat, 

Heves Megyei 
Önkormányzati 
Hivatal 

Kiküldetési szabályzat megfelelősége, kiemelten a 
külföldi kiküldetések elszámolására vonatkozóan 
Cél: Annak megállapítása, hogy a kiküldetések 
szabályozása, az eljárásrend gyakorlati 
alkalmazása megfelelően történik-e. 

Ellenőrzés tárgya: A kiküldetési rendelvények 
alaki és tartalmi megfelelőségének vizsgálata, az 
elszámolás mellékletei megfelelőségének 
vizsgálata 

2017.01.01-
2017.12.31. 

8 Típusa: 
Rendszerellenőrzés 

 

Módszere: 

Szúrópróbaszerű 
Dokumentumon 
alapuló 

2018.május 

2. Heves Megyei 
Önkormányzat, 
Heves Megyei 
Önkormányzati 
Hivatal 

2016/2017. évi megelőlegezési támogatások 
elszámolásának vizsgálata 

Cél: Annak megállapítása, hogy a 2016/2017. évi 
megelőlegezési támogatás nyilvántartása, az 
elszámolást megalapozó dokumentumok, 
könyvelési analitikák rendelkezésre állnak-e. 

Ellenőrzés tárgya: A könyvelési 
alapdokumentumok megfelelőségének vizsgálata, 

2016.01.01-
2017.12.31. 

5 Típusa: 

Pénzügyi ellenőrzés 

 

Módszere: 

Tételes vizsgálat 

2018. 
július 
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az elszámolás analitikus alátámasztásnak vizsgálta 

3. Heves Megyei 
Önkormányzat, 

Heves Megyei 
Önkormányzati 
Hivatal 

A vagyonváltozás nyilvántartása, számviteli 
rendszerben történő rögzítés helyességének 
vizsgálata 

Cél: A 2017. évben értékesített vagyonelemek 
számviteli rendszerben történő rögzítés 
helyességének vizsgálata 

Ellenőrzés tárgy: Az értékesített vagyonelemek 
alapdokumentumainak vizsgálata. 

2017.01.01-
2017.12.31. 

4 Típusa: 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

 

Módszere: 

Tételes 
dokumentumalapú 
ellenőrzés 

2018. 
szeptember 

4. Egyéb feladatok Kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési tervek 
készítése. Módszertani útmutató 
figyelembevételével éves ellenőrzési jelentés 
összeállítása. A vezetői döntéshozatalhoz 
szükséges tanácsadói feladatok ellátása, 
véleményezés, ajánlások megfogalmazása. A 
belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó 
jogszabályok, nemzetközi és hazai államháztartási 
belső ellenőrzési standardok, módszertani 
útmutatók változásainak folyamatos figyelemmel 
kísérése. 

 5   

5. Kötelező 
ellenőrzési 
tartalék 

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

 5   
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2.sz. melléklet a 99/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozathoz 

 

Heves Megyei Önkormányzat és Hivatala 

2018. évi Éves Ellenőrzési Terve 

Szabályszerűségi ellenőrzés 

 

Sorsz. Ellenőrzött szerv 
megnevezése 

Ellenőrzés tárgya és célja Ellenőrizendő 
időszak 

Ellenőrzési 
napok száma

Ellenőrzés típusa és 
módszere 

Ellenőrzés 
ütemezése 

1. Heves Megyei 
Önkormányzat, 

Heves Megyei 
Önkormányzati 
Hivatal 

A vagyonváltozás nyilvántartása, számviteli 
rendszerben történő rögzítés helyességének 
vizsgálata 

Cél: A 2017. évben értékesített vagyonelemek 
számviteli rendszerben történő rögzítés 
helyességének vizsgálata 

Ellenőrzés tárgy: Az értékesített vagyonelemek 
alapdokumentumainak vizsgálata. 

2017.01.01-
2017.12.31. 

4 Típusa: 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

 

Módszere: 

Tételes 
dokumentumalapú 
ellenőrzés 

2018. 
szeptember 
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100/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) 
bekezdése alapján – mely szerint a megállapodást minden év január 31. napjáig, általános választás esetén 
az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni – a Heves Megyei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást felülvizsgálta, mely felülvizsgálat eredményeként 
a korábban rögzített együttműködési megállapodást változatlan feltételekkel hatályban tartja azzal, hogy 
annak értelemszerű, az időközbeni jogszabályi változásokat tartalmazó módosításainak átvezetéséről - 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - a Közgyűlés Elnöke gondoskodjon. 
A közgyűlés felhívja elnökét és Heves megye főjegyzőjét, hogy a területi nemzetiségi, valamint a megyei 
önkormányzat közötti együttműködést kísérjék figyelemmel, és a további együttműködés keretében a 
jövőre nézve szükség esetén tegyenek javaslatot a megállapodás módosítására. 
 

     Felelős:   Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
        Dr. Barta Viktor 
        Heves megye főjegyzője 

Határidő: Értelem szerint, figyelemmel az 
Együttműködési megállapodás Nek. tv.-ben 
rögzített felülvizsgálatának határidejére is 
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A 100/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat melléklete 

 

Együttműködési megállapodás 
 
(Az Egerben, 2012. május 30. napján létre jött megállapodás szövegében, a Heves Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése 100/2017. (XI.24.) számú határozatával és a Heves Megyei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 38/2017.(XI.28.) számú határozatával felülvizsgált szövegrész 
dőlt betűvel szedett.) 
 
Amely létrejött egyrészről 
Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves 
Megyei Közgyűlés Elnöke, adószáma: 15728946-2-10, statisztikai jelzőszáma: 15728946-8411-321-10), 
mint Megyei Önkormányzat, a továbbiakban Megyei Önkormányzat 
 
Másrészről 
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (3300 Eger, Dobó tér 6/A., képviseli: Danyi Sándor, 
a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, adószáma: 15762348-2-10), mint 
Nemzetiségi Önkormányzat, a továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat 
 
között alulírott helyen és időpontban a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a 
alapján az alábbi feltételekkel: 
 

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

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

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

 
II. A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei 
 
1./ A Megyei Önkormányzat a Nek. Törvény 80. § (1) bekezdés a) pontja alapján biztosítja a Nemzetiségi 
Önkormányzat részére az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel 
felszerelt helyiség ingyenes használatát, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó 
rezsiköltségek és fenntartási költségek viselését (villamos energia költség, fűtés, területarányos vízdíj, 
területarányos őrzés-védelmi költségek, vezetékes telefonköltség, internet használat költsége. 
 
A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat feladatellátásához térítésmentesen biztosítja az 
Eger Dobó tér 6/A. szám alatt található ingatlanában a III. emeleti 17,85 m2 alapterületű 1. számú, a 11,7  



 
 

40 
 

m2 alapterületű 2. számú és a 11,8 m2 alapterületű 3. számú irodahelyiségeket, valamint a hozzá tartozó 
9,6 m2 alapterületű közlekedőt. 
2./ A Megyei Önkormányzat a Nek. törvény 80. § (1) bekezdés c) pontja alapján közreműködik a 
Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítése során, így különösen meghívók, 
előterjesztések, testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, mely feladatokat a Megyei 
Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztálya lát el. 
3./ A Megyei Önkormányzat ellátja a Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával 
kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat, így különösen a költségvetés előkészítése, 
könyvvezetés, beszámoló készítése, banki ügyintézés, törzskönyvi nyilvántartás ellátása, mely feladatokat 
a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya lát el.  
4./ Az előző 1./ – 3./ pontokban megjelölt feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a Megyei 
Önkormányzat viseli. 
 
III. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése, beszámolás, gazdálkodás 
 
A./ Költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje: 
1./ Heves Megye Főjegyzője a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya útján előkészíti a 
költségvetési határozat tervezetét, amelyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke terjeszt a Nemzetiségi 
Önkormányzat testülete elé. 
2./ A Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya egyeztetést folytat a Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökével, ennek keretében haladéktalanul rendelkezésre bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetésének megtervezéséhez szükséges adatokat. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési 
határozatának szerkezetére az Áht. 23. § (2)-(3) bekezdéseiben és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében 
előírtakat kell alkalmazni.  
3./ A költségvetési határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke február 15-éig, ha a központi 
költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi 
költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Nemzetiségi 
Önkormányzat testületének. 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről úgy szolgáltat információt 
a Megyei Önkormányzati Hivatalnak, hogy az a Nemzetiségi Önkormányzat  költségvetésével 
kapcsolatos adatszolgáltatási-, tájékoztatási kötelezettségének a jogszabály által előírt határidőben eleget 
tudjon tenni. 
A Nemzetiségi Önkormányzat testülete által jóváhagyott éves költségvetéséről az államháztartás 
pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni. Ennek végrehajtása érdekében 
a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyott elemi 
költségvetéséről adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének. 
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az elfogadást követő 
adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 
Osztályának vezetője a felelős.  
A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan döntési 
jogosultsággal nem rendelkezik. 
A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében meghatározott bevételi és 
kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, továbbá egymás kötelezettségvállalásaiért és 
tartozásaiért nem felelős. 
4./ A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatai kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési 
határozata alapján módosíthatók. 
 
Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti előirányzatai felett többletbevételt ér el, bevétel 
kiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, abban az esetben 
módosítania kell költségvetési határozatát, melyről a Nemzetiségi Önkormányzat testülete dönthet. 
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Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott 
előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat - Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 
Osztálya által előkészített - módosításáról a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének előterjesztése alapján 
a Nemzetiségi Önkormányzat testülete dönt.  
A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési 
határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi nemzetiségi önkormányzatot érintő módon – 
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés 
kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat 
módosítását. 
A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi előterjesztésének 
előkészítéséért Heves Megye Főjegyzője felelős. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatairól és az 
abban bekövetkezett változásairól a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya naprakész 
nyilvántartást vezet. 
 
B./ Beszámolási kötelezettség: 
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának első félévi 
helyzetéről szeptember 15-ig, míg a harmadik negyedéves helyzetéről november 30-ig tájékoztatja a 
Képviselő-testületet, melynek előkészítése a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának a 
feladata. A tájékoztató tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak 
időarányos alakulását - amennyiben betervezésre került - a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) 
összegének alakulását, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását. 
A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott 
költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek 
megfelelően zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell 
számolni. 
A - Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya által előkészített - zárszámadási határozat-
tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-
testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik 
hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási határozat-tervezettel együtt a képviselő-testület 
részére (rendelkezésre állása esetén) tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstárnak az Áht. 68/B. § szerinti 
ellenőrzése keretében a Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan 
elkészített jelentését.   
A Nemzetiségi Önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását – a költségvetéshez 
hasonlóan – határozatban köteles elfogadni. 
A féléves és éves költségvetési beszámolót a központilag előírt nyomtatványon és tartalommal a megadott 
határidőig a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya nyújtja be a Magyar Államkincstár 
területileg illetékes szervéhez. 
 
C./ Költségvetési gazdálkodás szabályai, kötelezettségvállalás: 
1./ A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Megyei Önkormányzati 
Hivatal Pénzügyi Osztálya, amely a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása 
mellett végzi feladatait. 
A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési hatáskörök és ellenőrzési 
jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesítés rendjének a meghatározását a Megyei 
Önkormányzati Hivatal pénzgazdálkodási rendjéről szóló belső szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) 
tartalmazza.  
 
2./ A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére – 
figyelemmel a Nemzetiségi Önkormányzat 24/2014. (XI.24.) számú határozatával elfogadott szervezeti és 
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működési szabályzatában foglaltakra is - kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa 
írásban felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. A felhatalmazás, 
illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.  
A Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak 
pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi 
ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett 
kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a 
gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 
A Nemzetiségi Önkormányzat esetében nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan 
kifizetés teljesítéséhez, amely 

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

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

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

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

Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésében előírtaknak, a pénzügyi 
ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót és – amennyiben nem a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke a kötelezettségvállaló - a Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. 
A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a 
pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell 
igazolni.  
 
4./ Teljesítésigazolás: 
A teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
illetve a Közgyűlés 8/2017. (II.9.) sz. határozata alapján kizárólag a közfoglalkoztatás vonatkozásában 
az elnökhelyettes jogosult. 
A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult 
személy aláírásával kell igazolni. 
Nem kell teljesítésigazolást végezni az Áht. 36. § (1) bekezdése szerint minősülő más fizetési 
kötelezettség esetén, amely jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható 
bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának 
módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló 
fizetési kötelezettség. 
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5./ Érvényesítés: 
Érvényesítésre a Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 
Osztályának dolgozója írásban jogosult.  
Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel 
ellátott aláírását.  
Az érvényesítőnek a Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági eseményeinek vonatkozásában ellenőriznie 
kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az 
államháztartási számviteli kormányrendelet és az Ávr. előírásait, továbbá a Megyei Önkormányzat belső 
szabályzataiban foglaltakat megtartották-e. 
 
6./ Utalványozás: 
Utalványozásra a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi 
Önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben 
csak írásban történhet.  
Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben 
külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 
Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben. 
 
D./ Összeférhetetlenségi követelmények: 
A Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon 
gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági 
esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést 
igazoló személlyel. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és 
teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári 
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.  
A Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a kötelezettségvállalásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, 
a teljesítés igazolására, az érvényesítésre, az utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról 
a Megyei Önkormányzat Szabályzatában foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet. 
 
E./ Gazdálkodás: 
1./ A Nemzetiségi Önkormányzat a Megyei Önkormányzat számlavezetőjénél, azaz a Magyar 
Államkincstárnál vezeti pénzforgalmi számláját, melynek pénzforgalmi bankszámla száma: 10035003-
00312497-00000000. A számla feletti rendelkezésre jogosult személyek listáját az Önkormányzat 
pénzkezelési szabályzatának melléklete tartalmazza. 
A Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlát a Kincstárban nyithat, és csak egy pénzforgalmi 
számlával rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden 
pénzforgalmát e számlán köteles lebonyolítani. 
A Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és forrásai terhére 

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

- letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát, 
- devizaszámlát vezethet. 

 
2./ A Nemzetiségi Önkormányzat önálló pénztárat működtet. A házipénztárából a készpénzben történő 
kiadások teljesítésére a pénztári nyitvatartás figyelembe vételével kerülhet sor.  



 
 

44 
 

A Nemzetiségi Önkormányzatot megillető – költségvetési törvényben meghatározott – éves támogatás 
közvetlenül a Nemzetiségi Önkormányzat 10035003-00312497-00000000 számú számlájára kerül 
utalásra.  
 
3./ A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével 
kapcsolatos, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat működésével összefüggő adatszolgáltatási, 
nyilvántartási, adó és járulékbevallással és kezeléssel összefüggő feladatokat a Megyei Önkormányzati 
Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.   
A Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről a Megyei Önkormányzati Hivatal 
elkülönített nyilvántartást vezet, melyért a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a felelős. 
A Nemzetiségi Önkormányzat vagyona – az abban bekövetkezett növekedés vagy csökkenés – 
elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a zárszámadási határozatban kerül 
bemutatásra.  
 
IV. A Megyei Önkormányzat képviselete a 
Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein 
 
1./ Heves Megye Főjegyzője, vagy vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja részt vesz a 
Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 
 
V. Egyéb rendelkezések 

 
1./ A Megyei Önkormányzat az általa működtetett weboldalon - www.hevesmegye.hu - a Nemzetiségi 
Önkormányzat részére – annak testülete által hozott határozatok, beszámolók, és szabályzatok közzététele 
útján - megjelenést biztosít. 
2./ A Megyei Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló törvényben biztosított feladatellátáshoz az 
alábbi eszközöket bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére: 
- 3 darab asztali számítógép (gyári szám: 321759, NRH08070020, 4052701) 
- 2 darab TFT monitor (gyári szám: ETL480200174001B16394J, HA17HMCY903331J) 
- 1 darab lézernyomtató (gyári szám: XWH6200732) 
- 1 darab multifunkciós lézernyomtató (gyári száma: NHA04140) 
- 1 darab Ephonos asztali telefonkészülék  
- 1 darab Cisco kábelmodem (UPC Mo. Kft. tulajdona) 
- 1 darab Linksys VOIP adapter (gyári szám: FLI00L620263) 
- 1 darab 8 portos switch 
- 17 18 db szék, 1 db bőrszék, 1 db forgószék 
- 1 db állófogas 
- 1 db íróasztal, 4 db kisasztal, tárgyalóasztal 
- 1 db ventilátor 
- 3 db faliújság 
- beépített szekrénysor 
- 1 db Sencor SVC 45BK típusú porszívó 
 
3./Jelen Együttműködési Megállapodás aláírásának napján lép hatályba. Jelen Együttműködési 
Megállapodásban a Megyei Önkormányzat a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a 
feladatok ellátására vállalt kötelezettségek teljesítéséről a Nek. törvény 80. § (1) bekezdése értelmében a 
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. 
4./ Felek vállalják, hogy a Megállapodást minden év január 31. napjáig felülvizsgálják és szükség szerint 
(figyelembe véve a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, valamint a Megyei Önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletét) – módosítják.  
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5./ Jelen Együttműködési Megállapodás 3 eredeti példányban készül, és a Felek kölcsönös aláírásával lép 
hatályba. Nemzetiségi Önkormányzat 1, Megyei Önkormányzat 2 eredeti példányt kap. 
6./ Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 50. § (1) bekezdése alapján jelen 
Együttműködési megállapodásnak Megyei Önkormányzat részéről tartalmaznia kell a pénzügyi 
ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását. 
 
Felek az előzőekben írt Megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt képviselőik útján jóváhagyólag aláírják. 
 
 
Eger, 2017. november                                                                        Eger, 2017. november  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
Eger, 2017. november 
 
…………………………………… 
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 
Pénzügyi Osztály 
 

 

 

 

 

 

  
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Danyi Sándor 
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
  

  
Heves Megyei Önkormányzat 

Szabó Róbert 
Heves Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 
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101/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 

1. A közgyűlés az EFOP-1.6.3-17 „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a 
helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című felhívás szerinti „Felzárkózás-politikai 
együttműködési program megvalósítása Heves megyében” projekt támogatási szerződésének 
megkötését jóváhagyja. A pályázathoz a közgyűlés önrészt nem biztosít. 
 

2. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a pályázat 
megvalósításához kapcsolódó támogatási szerződést aláírja a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. 

 
 

       Felelős:  Szabó Róbert 
             Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Dr. Barta Viktor 
         Heves megye főjegyzője 

Határidő: 2017. december 31. 
102/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 

A Közgyűlés támogatja a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának 
2018. évi időbeni ütemezésének előterjesztés szerinti tartalommal történő elfogadását és felhatalmazza 
Elnökét arra, hogy a kitüntető díjak adományozásával kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést 
megtegye. 

1. Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díj 
- A javaslatokat 2018. január 15-ig kell a közgyűlés elnökének megküldeni. 
- A díj odaítélésének időpontja: 2018. január 26. 
- A díj átadásának időpontja: 2018. április (a Rendőrség Napja rendezvény keretében 

 
2. Heves Megyei Klímabarát díj 

- A javaslatokat 2018. január 15-ig kell a közgyűlés elnökének megküldeni. 
- A díj odaítélésének időpontja: 2018. január 26. 
- A díj átadásának időpontja: 2018. április 27.  
 

3. Telekessy István területfejlesztési díj 
- A javaslatokat 2018. március 31-ig kell a közgyűlés elnökének megküldeni. 
- A díj odaítélésének időpontja: 2018. április 27.  
- A díj átadásának időpontja: 2018. június 29. 
 

4. A „Heves Megyéért” kitüntető díj  
- A javaslatokat 2018. május 31-ig kell a közgyűlés elnökének megküldeni. 
- A díj odaítélésének időpontja: 2018. június 29. 
- A díj átadásának időpontja: 2018. szeptember 28. 
 

5. Dr. Jakab István Emlékgyűrű 
- A javaslatokat 2018. augusztus 31-ig kell a közgyűlés elnökének megküldeni. 
- A díj odaítélésének időpontja: 2018. szeptember 28.   
- A díj átadásának időpontja: 2018. december 14. 
 

6. Heves Megye Nagykövete cím 
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- A javaslatokat 2018. október 31-ig kell a közgyűlés elnökének megküldeni. 
- A cím odaítélésének időpontja: 2018. december 14.  
- A cím átadásának időpontja: a 2019. évi Heves Megye Napja rendezvény keretében. 

   
7. „Az Év Heves Megyei Sportolója” díj 

- A javaslatokat 2018. november 15-ig kell a közgyűlés elnökének megküldeni. 
- A díj odaítélésének időpontja: 2018. december 14. 
- A díj átadásának időpontja: a Heves Megyei Közgyűlés 2019. február havi ülésén  

 
Felelős:   Szabó Róbert 

Heves Megyei Közgyűlés 
elnöke 

 Határidő:   Értelemszerűen   

103/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 

A közgyűlés felhatalmazza elnökét a megyei területrendezési terv elkészítéséhez szükséges pénzügyi 
forrással kapcsolatos támogatási kérelem benyújtására és – a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén 
– a támogatási szerződés megkötésére a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. A közgyűlés 
felhatalmazza elnökét arra, hogy a megyei területrendezési terv elkészítéséhez és elfogadásához 
szükséges - a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt eljárásrendnek megfelelő - 
intézkedéseket tegye meg. 
       Felelős:  Szabó Róbert 
         Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: Értelem szerint 
 

104/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az INTERREG V-A Szlovákia- Magyarország 
Együttműködési Program keretén belül megvalósítandó Kisprojekt Alap Monitoring Albizottságába 
történő delegálásra” tárgyú előterjesztést és akként dönt, hogy az INTERREG V-A Szlovákia- 
Magyarország Együttműködési Program keretén belül megvalósítandó Kisprojekt Alap Monitoring 
Albizottságába tagnak Szabó Róbertet, a közgyűlés elnökét, póttagnak Domján Róbertet, a Heves Megyei 
Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési Osztályának osztályvezetőjét delegálja.  

A delegálásról a program megvalósításáért felelős Nemzeti Hatóságot haladéktalanul tájékoztatni 
szükséges. 

 

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

 
 

 

105/2017. (XI. 24.) közgyűlési határozat 
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A Heves Megyei Közgyűlés, valamint az értékelési, döntéshozatali folyamatban részt vevő testületei a 
hatályos jogszabályok teljes körű betartásával működnek. A Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program pályázatait kizárólag a szakmai tartalom, a pályázati dokumentáció hiánytalansága, a projekt 
fenntarthatósága, a projekt indokoltságát megalapozó adatok hitelessége, valamint Heves megye 
területfejlesztési szempontrendszeréhez illeszkedése alapján értékeli. A Heves Megyei Közgyűlés a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntéshozatali mechanizmusát ért, Hatvan Város 
Önkormányzata által megfogalmazott vádakat alaptalannak tartja és határozottan visszautasítja. 

 

      Felelős:  Szabó Róbert 
        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: Azonnal 
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