


I. 

 

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének  

4/2020. (V.4.) önkormányzati rendelete 

a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.)  46. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 3/2020. 

(IV.17.) önkormányzati rendeletére is tekintettel, a Heves Megyei Közgyűlésnek az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Heves 

Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet 

módosítására a következőket rendelem el: 

 

1. §  

 

A Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati 

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

 „3. § (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetését 

      557 419 134  Ft bevétellel 

      557 419 134  Ft kiadással 

                 0 e Ft forráshiánnyal 

állapítja meg.” 

 

2. § 

 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1.  melléklete lép. 

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. 

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. 

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. 

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. 

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. 

(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. 

(8) A Rendelet 9.  melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép. 

(9) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép. 

(10) A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép. 

(11) A Rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép. 
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3. § 

 

(1) A Rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (15) A 2020. évi költségvetés általános tartaléka 6 953 038 Ft.” 

 

(2) A Rendelet 3. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (16) Az előző év pénzmaradvány összege 73 975 776 Ft.” 

 

4. § 

 

(1) A Rendelet 8. §-ának bevezető szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont pénzmaradványából összesen 

67 082 226 Ft kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradványként kezelendő és a 

kötelezettségvállalásnak megfelelően szükséges felhasználni a következők szerint azzal, hogy 

a további szabad pénzmaradvány a 2019. évi beszámoló elfogadásakor kerül felosztásra:…”. 

 

(2) A Rendelet 8. § (1) bekezdésének a) pontja a következő új ag) alponttal egészül ki: 

„ag) A Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi rendkívüli megyei tartalék címen kapott 

támogatásának a 2020. évben felhasználásra kerülő összege 5 953 038 Ft.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Közgyűlés a Hivatal létszám előirányzatát a 9. mellékletben részletezettek szerint akként 

növeli 1,5 fő munkavállalóval, hogy a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó 

álláshelyek kizárólag abban az esetben kerülhetnek betöltésre, amennyiben a Hivatalban 

foglalkoztatott megváltozott munkaképességű köztisztviselők, munkavállalók alkalmazása 

révén az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a kötelezően fizetendő rehabilitációs 

hozzájárulás összege csökkentésre vagy kiváltásra kerül.” 

 

6. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

 

 

 Dr. Juhász Attila Simon                  Dr. Barta Viktor 

        Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                         Heves megye Főjegyzője 

 

 

A rendelet mellékleteit az Értesítő 1. szám alatt csatolt melléklete tartalmazza. 
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Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 5/2020. (V.7.) önkormányzati 

rendelete 

Heves Megye Területrendezési Tervéről 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 3/2020. 

(IV.17.) önkormányzati rendeletére is tekintettel,  

a Heves Megyei Közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi 

XXI. törvény 12. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva,  

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Törvény) 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 

követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 

közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Kormányrendelet 16. § (1) és 17. § 

(1a) bekezdésben megállapított egyeztetési rendnek megfelelően, a 20. § (4) bekezdésében és 

11. melléklet 1-11. és 13-16. pontjában meghatározott véleményezésre jogosultak bevonásával, 

a következő rendeletet alkotom: 

 

I. Fejezet 

 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

1. A rendelet célja és hatálya 

 

1. § E rendelet célja, hogy a megye egészére meghatározza a térségi területfelhasználás 

feltételeit, a műszaki infrastruktúra-hálózatok összehangolt térbeli rendjét, a terület- és 

gazdaságfejlesztés hatékony területi, területhasználati orientálása érdekében, tekintettel a 

fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, 

értékek, honvédelmi érdekek és a hagyományos tájhasználat megőrzésére, illetve erőforrások 

védelmére. 

2. § (1) E rendelet területi hatálya kiterjed a megye teljes közigazgatási területére. A megye 

területéhez tartozó települések felsorolását a 1/A. melléklet tartalmazza. 

(2) E rendelet előírásait alkalmazni kell a településfejlesztési koncepció, az integrált 

településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök és a településképi rendelet készítése 

és elfogadása során. 

(3) A településrendezési eszközök e rendeletben meghatározott előírásoknál szigorúbb 

követelményeket állapíthatnak meg. 

(4) Ha a településrendezési eszköz adott tárgykörben nem szabályoz, akkor a Törvény és a 

Törvénnyel összhangban lévő megyei területrendezési terv rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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2. A rendelet tárgya 

 

3. § (1) E rendelet Heves Megye Szerkezeti Tervét, valamint a Heves Megyei Övezeti Tervet 

és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. 

(2) Heves Megye Térségi Szerkezeti Tervét a 2. melléklet tartalmazza. 

(3) A Heves Megyei Övezeti Terv tervlapjait a 3. melléklet tartalmazza, az alábbiak szerint: 

a) 3/1. melléklet az ökológiai hálózat magterületének övezetét, az ökológiai hálózat ökológiai 

folyosójának övezetét és az ökológiai hálózat pufferterületének övezetét, 

b) 3/2. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetét, 

c) 3/3. melléklet a jó termőhelyi adottságú szántók övezetét, 

d) 3/4. melléklet az erdők övezetét, 

e) 3/5. melléklet az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét, 

f) 3/6. melléklet a tájképvédelmi terület övezetét, 

g) 3/7. melléklet a világörökségi és világörökségi várományos területek övezetét, 

h) 3/8. melléklet a vízminőség-védelmi terület övezetét, 

i) 3/9. melléklet a nagyvízi meder övezetét, 

j) 3/10. melléklet a VTT – tározók övezetét, 

k) 3/11. melléklet a honvédelmi és katonai célú terület övezetét, 

l) 3/12. melléklete az ásványi nyersanyagvagyon övezetét, 

m) 3/13. melléklet a rendszeresen belvízjárta terület övezetét, 

n) 3/14. melléklet a földtani veszélyforrás terület övezetét, 

o) 3/15. melléklet a tájrehabilitációt igénylő terület övezetét,  

p) 3/16. melléklet a borszőlő termőhelyi kataszter terület övezetét, 

q) 3/17. melléklet a magas természeti értékű terület övezetét,  

r) 3/18. melléklet az összenövéssel érintett települések övezetét, 

s) 3/19. melléklet a Tisza-menti együttműködés övezetét, 

t) 3/20. melléklet a vízeróziónak kitett terület övezetét. 

(4) E rendelet 1. melléklete tartalmazza: 

a) az 1/A. mellékletben Heves megye településeinek listáját, 

b) az 1/B. mellékletben a Törvény 4/1-4/11. mellékletének Heves megyét érintő alábbi elemeit: 

1. Az országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi és főúti elemeit, 

2. A gyorsforgalmi és főúthálózat, valamint a vasúti törzshálózat távlati nagy hídjait a 

Tiszán, 

3. Országos törzshálózati vasúti pályákat, 

4. Országos kerékpárút-törzshálózat elemeit, 

5. Nemzetközi és országos vízi utakat, országos jelentőségű kikötőket és határkikötőket, 

6. Erőműveket, 

7. A villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékeit, 

8. Nemzetközi és hazai szénhidrogén-szállító vezetékeket, 

9. Országos vízi létesítményeket. 

 

c) az 1/C. melléklet a térségi hálózatokat és egyedi építményeket. 

d) az 1/D. melléklet a tájrehabilitációt igénylő terület övezetet az alábbiak szerint: 

1. Barnamezős területeket, 

2. Nagy kiterjedésű kopárokkal érintett települések listáját. 
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3. Értelmező rendelkezések 

 

4. § E rendelet alkalmazásában a Törvény 4. §-a szerinti fogalmi meghatározásokon túl  

Vízeróziónak kitett terület: a megyei területrendezési tervben megállapított övezet, amelyben 

az 5%-nál nagyobb lejtésű és a vízerózió káros hatásával szemben kevésbé ellenálló 

talajtulajdonságokkal jellemezhető területek találhatók. 

 

II. Fejezet 

 

A MEGYE SZERKEZETI TERVE 

 

4. Térségi területfelhasználási kategóriák 

 

5. § A megye területfelhasználási kategóriái a következők: 

a) területi korlát nélkül ábrázolt térségek: 

aa) erdőgazdálkodási térség, 

ab) mezőgazdasági térség, 

ac) vízgazdálkodási térség, 

ad) települési térség, 

b) legalább 5 ha nagyságú sajátos területfelhasználású térség: 

ba) Visonta [Mátrai Erőmű]. 

 

5. A térségi területfelhasználási kategóriák lehatárolása 

 

6. § (1) A megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési 

területfelhasználási egységek kijelölése során a Törvény 11. § előírásait kell alkalmazni. 

(2) A Mátrai Erőmű területét különleges vagy gazdasági települési területfelhasználási 

egységbe kell sorolni. 

 

6. Új beépítésre szánt terület kijelölése 

 

7. § Új beépítésre szánt terület kijelölése során a Törvény 12. § és 13. § előírásait kell 

alkalmazni. 

 

7. A műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építményeinek elhelyezése 

 

8. § A műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építményeinek elhelyezése során a Törvény 

15. § (2)-(3), 16. § (1)-(2) bekezdésének előírásait kell alkalmazni. 
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III. Fejezet 

 

A MEGYEI ÖVEZETI TERV 

 

8. Térségi övezetek 

 

9. § (1) A megye térségi övezeteit a (2)-(3) bekezdésben felsorolt övezetek alkotják az 

alábbiak szerint: 

(2) Országos övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete, 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete, 

6. erdők övezete, 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete, 

8. tájképvédelmi terület övezete, 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete, 

10. vízminőség-védelmi terület övezete, 

11. nagyvízi meder övezete, 

12. VTT-tározók övezete, 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete. 

(3) Megyei övezetek: 

1. ásványi nyersanyagvagyon övezete, 

2. rendszeresen belvízjárta terület övezete, 

3. földtani veszélyforrás terület övezete, 

4. egyedileg meghatározott megyei övezetek: 

4.1. tájrehabilitációt igénylő terület övezete, 

4.2. borszőlő termőhelyi kataszter terület övezete, 

4.3. magas természeti értékű terület övezete, 

4.4. összenövéssel érintett települések övezete, 

4.5. Tisza-menti együttműködés övezete, 

4.6. vízeróziónak kitett terület övezete. 

 (4) Az (2) és (3) bekezdésben meghatározott övezetek területi lehatárolását a 3.§ (3) 

bekezdésben felsorolt tervlapok és a 3.§ (4) bekezdés d) pontja szerinti 1/D melléklet 

tartalmazzák. 

(5) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott övezetek területén az országos övezetek előírásait, 

a vonatkozó miniszteri rendelet előírásaival és az ágazati jogszabályokkal együtt kell 

alkalmazni. 

 

9. A térségi övezetek lehatárolása 

 

10. § A településrendezési eszközök készítésénél a megyei területrendezési terv térségi 

övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek csak a Törvény 22. § és 23. § (2) 

bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén változtathatók meg. 
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IV. Fejezet 

 

A MEGYEI TÉRSÉGI ÖVEZETEK 

 

10. Ökológiai hálózat magterületének övezete 

 

11. § Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a Törvény 25. § előírásait a vonatkozó 

ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 

 

11. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

 

12. § Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a Törvény 26. § előírásait a 

vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 

 

12. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

 

13. § Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében a Törvény 27. § előírásait a 

vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 

 

13. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

 

14. § A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében a Törvény 28. § előírásait a vonatkozó 

ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 

 

14. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

 

15. § A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti 

miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell 

alkalmazni. 

15. Erdők övezete 

 

16. § Az erdők övezetébe tartozó területeken a Törvény 29. § és 30. § előírásait a vonatkozó 

ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 

 

16. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

 

17. § Az erdőtelepítésre javasolt terület övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti 

miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell 

alkalmazni. 

 

17. Tájképvédelmi terület övezete 

 

18. § A tájképvédelmi terület övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri 

rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 
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18. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete 

 

19. § A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetében a Törvény 31. § 

előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 

 

19. Vízminőség-védelmi terület övezete 

 

20. § A vízminőség-védelmi terület övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti 

miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell 

alkalmazni. 

 

20. Nagyvízi meder övezete 

 

21. § A nagyvízi meder övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendelet 

övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 

 

21. VTT-tározók övezete 

 

22. § A VTT-tározók övezetében a Törvény 19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendelet 

övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 

 

22. Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

 

23. § A honvédelmi és katonai célú terület övezetében a Törvény 32. § előírásait a vonatkozó 

ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. 

 

23. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

 

24. § Az ásványi nyersanyagvagyon övezetében a Törvény 19. § (5) bekezdése szerinti 

miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell 

alkalmazni. 

 

24. Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 

25. § A rendszeresen belvízjárta terület övezetében a Törvény 19. § (5) bekezdése szerinti 

miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell 

alkalmazni. 

 

25. Földtani veszélyforrás terület övezete 

 

26. § A földtani veszélyforrás terület övezetében a Törvény 19. § (5) bekezdése szerinti 

miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell 

alkalmazni. 
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26. Tájrehabilitációt igénylő terület övezete 

 

27. § (1) A tájrehabilitációt igénylő terület övezetébe tartoznak: 

a) használaton kívüli, alulhasznosított ipari, vagy barnamezős területek, 

b) bányászat által roncsolt, tájrendezéssel még nem helyreállított területek (elsősorban 

külfejtéses bányák, meddőhányók) és felhagyott, tájrendezéssel nem helyreállított 

hulladéklerakók 

c) erdőírtás következtében kialakult kopárok. 

(2) Használaton kívüli, alulhasznosított ipari, vagy barnamezős területekre az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv). 8.§ (7) bekezdés, 

valamint a Törvény 12. § c) pont előírásait kell alkalmazni. 

(3) Bányászat által roncsolt, tájrendezéssel még nem helyreállított területeket a 

településrendezési tervben kell lehatárolni. 

(4) Erdőirtás következtében kialakult kopárokra vonatkozóan  

a) az érintett települések településrendezési eszközeiben az erdőirtással érintett területeket le 

kell határolni és a terület alkalmasságának a tájrehabilitáció szempontjából leginkább megfelelő 

területfelhasználási egységbe kell sorolni, 

b) a kopárok területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

(5) Az övezet területi lehatárolását az 1/D melléklet, az övezet által érintett településeket pedig 

a 3/15. számú térképmelléklet tartalmazza. 

 

27. Borszőlő termőhelyi kataszter terület övezete 

 

28. § (1) A borszőlő termőhelyi kataszter területet a települések a településrendezési 

eszközeiben határolják le, az országos nyilvántartás figyelembe vételével. 

(2) A borszőlő termőhelyi kataszter terület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető 

ki. 

(3) Az övezet területén csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely tiltja napelem 

park létesítését. 

(4) Az övezet által érintett településeket a 3/16. számú térképmelléklet tartalmazza. 

 

 

28. Magas természeti értékű terület övezete 

 

29. § (1) A Magas természeti értékű övezetet tartalmazó területeket az érintett települések 

településrendezési eszközeiben kell lehatárolni.  

(2)  A magas természeti értékű terület övezetével érintett települések településrendezési 

eszközeiben a lehatárolt területen belül beépítésre szánt terület nem jelölhető ki és telek 

belterületbe nem vonható kivéve, ha a települési területet a Magas természeti értékű terület 

övezete körülzárja, és természetvédelmi érdekbe nem ütközik. 

(3) Az övezet területén csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely tiltja 

napelem park létesítését. 
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29. Összenövéssel érintett települések övezete 

 

30. § Az összenövéssel érintett települések övezetének területén 

a) a beépítésre szánt területek összenövésével érintett települések településrendezési 

eszközeiben az érintkező területeken csak egymást nem zavaró területfelhasználási egységek 

jelölhetők ki, 

b) új beépítésre szánt terület kijelölésénél, települések összenövését eredményező, de egyik 

településnél sem a meglévő települési területhez csatlakozó terület az érintett települések 

településrendezési eszközeiben kizárólag gazdasági és különleges beépítésre szánt 

területfelhasználási egységbe sorolhatók, 

c) gazdasági terület területfelhasználási egység határa 200 m-nél nem lehet közelebb a 

szomszédos település lakóterület határához, kivéve védőerdő létesítése esetén ez a távolság 100 

m lehet, 

d) jelentős mértékű zavaró hatású ipari gazdasági terület területfelhasználási egység határa 

védőerdő létesítése mellett sem lehet közelebb a szomszédos település lakóterület határához 

500 m-nél. 

 

30. Tisza-menti együttműködés övezete 

 

31. § (1) A Tisza-menti együttműködés övezetébe Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud, Tiszanána, 

Kisköre és Pély települések tartoznak. 

(2) A Tisza-menti együttműködés övezete települései közösen határozzák meg az 

együttműködés mélységét és módját. Amennyiben a településcsoport egésze vagy része az 

együttműködést támogatja, akkor annak mélysége kiterjedhet  

a) kizárólag a településfejlesztési koncepció, 

b) a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia, 

c) az a) vagy b) pont szerinti fejlesztési dokumentum és a településszerkezeti terv 

közös elkészítésére. 

(3) Az övezetbe tartozó települések a településfejlesztési koncepció, az integrált 

településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök készítésének, módosításának 

eljárásába bevonják 

a) az övezetbe tartozó összes települést, valamint 

b) tájékoztatják a szomszéd megyék Tiszabura, Abádszalók, Tiszaderzs, Tiszaszőlős, 

Tiszafüred, Négyes, Tiszavalk, Tiszabábolna településeit is. 

(4) A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia közös készítése 

során vizsgálni kell a közös jövőkép és közös célok kidolgozásának, meghatározásának 

lehetőségét. 

(5) A településszerkezeti terv közös készítése során annak tartalmi felépítését a jogszabályi 

előírások alkalmazása mellett az eltérő adottságokra figyelemmel, azonos elvek alapján kell 

meghatározni. 

 (6) A településfejlesztési, településrendezési dokumentumok készítésére vonatkozó megyei 

önkormányzat anyagi támogatása során előnyben kell részesíteni az övezetbe tartozó 

települések közösen készülő (2) bekezdés szerinti dokumentumait. 
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31. Vízeróziónak kitett terület övezete 

 

32. § A vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan 

területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési 

szabályzatában olyan építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a vízerózió 

mértékét csökkenti. 

 

V. Fejezet 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

33. § (1) E rendelet a kihirdetését követő második hónap 1. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 

(3) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a Heves Megye Területrendezési Tervéről 

szóló 12/2005. (IV. 29.) HMÖ rendelet. 

 

 

dr. Juhász Attila Simon  

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

                        

 

Dr. Barta Viktor  

Heves Megye Főjegyzője 

 

 

A rendelet mellékleteit az Értesítő 2. szám alatt csatolt melléklete tartalmazza. 
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II. 

 

A Heves Megyei Közgyűlés elnökének 7/2020. (V. 4.) számú veszélyhelyzeti határozata 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett és a 

73/2020. (III.31.) Korm. rendelettel hatályában meghosszabbított veszélyhelyzetben, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei 

Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom: 

 

A mai nappal – a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításához 

kapcsolódóan - a Heves Megyei Közgyűlésnek a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és 

a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Vagyonrendelet) 11. §-ának (3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a Heves 

Megyei Önkormányzatot munkáltatói kölcsön jogcímén megillető, végrehajtási eljárással 

érintett, alábbi behajthatatlan követeléseiről való lemondásról döntöttem: 

 

1. A Heves Megyei Önkormányzatnak Kovács Gyuláné Adóssal kötött munkáltatói 

kölcsönszerződés (végrehajtói ügyszám: 193.V.2228/2011.) alapján fennálló, igazoltan 

behajthatatlan követeléséről a Vagyonrendelet 11. § (1) bekezdésének e) pontja alapján 

lemondok és hozzájárulok annak a számviteli nyilvántartásból való kivezetéséhez az 

illetékes végrehajtó egyidejű értesítése mellett. 

 

2. A Heves Megyei Önkormányzatnak Szalkai Sándorné Adóssal kötött munkáltatói 

kölcsönszerződés (végrehajtói ügyszám: Vh.939./2013.) alapján fennálló, igazoltan 

behajthatatlan követeléséről a Vagyonrendelet 11. § (1) bekezdésének e) pontja alapján 

lemondok és hozzájárulok annak a számviteli nyilvántartásból való kivezetéséhez, a 

bírósági letiltó végzést kibocsátó Egri Járásbíróság, valamint a letiltásokat foganatosító 

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet és a Magyar Államkincstár egyidejű 

értesítése mellett. 

 

3. A Heves Megyei Önkormányzatnak Varga Erzsébet Adóssal kötött munkáltatói 

kölcsönszerződés (végrehajtói ügyszám: 293.V.0590/2013.) alapján fennálló, igazoltan 

behajthatatlan követeléséről a Vagyonrendelet 11. § (1) bekezdésének a) pontja alapján 

lemondok és hozzájárulok annak a számviteli nyilvántartásból való kivezetéséhez, az 

illetékes végrehajtó egyidejű értesítése mellett. 

 

Felelős: dr. Juhász Attila Simon 

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

                       dr. Barta Viktor 

                       Heves Megye Főjegyzője 

 

Határidő: Azonnal, illetve értelem szerint  
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A Heves Megyei Közgyűlés elnökének 8/2020. (V. 4.) számú  

veszélyhelyzeti határozata 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 116. § (1) 

bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: 

Nvtv.) 9. § (1) bekezdésében foglalt feladat- és hatásköreit gyakorolva – tekintettel az Mötv. 

116. § (5) bekezdése szerinti törvényi határidőre is -, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot 

hozom: 

 

1. A mai nappal a Heves Megyei Önkormányzat 2019-2024. közötti önkormányzati ciklusra 

vonatkozó gazdasági programját, fejlesztési tervét, valamint az önkormányzati vagyonnak 

a közfeladatok ellátásához szükséges, egységes elveken alapuló középtávú 

vagyongazdálkodási tervét a megyei önkormányzat gazdasági lehetőségeire figyelemmel, 

jelen határozat mellékletét képező tartalommal fogadom el azzal, hogy azt a 2021-2027-es 

Európai Uniós költségvetési ciklus forrásainak és szabályozásának függvényében – 

szükség esetén – felül kell vizsgálni. 

 

2. A Közgyűlés elnökeként felkérem a megye települési önkormányzatait, a gazdasági 

szereplőket, a megye intézményeit, civil szervezeteit és Heves megye valamennyi polgárát, 

hogy működjenek együtt a program megvalósításában, Heves megye fejlődését elősegítő 

feladatok megvalósításában. 

 

3. Felkérem Heves megye Főjegyzőjét, hogy a gazdasági program, fejlesztési terv 

nyilvánosságra hozataláról a Heves Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján való 

közzététellel gondoskodjon.  
 

 

Felelős:  Dr. Juhász Attila Simon 

  Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

  Dr. Barta Viktor 

  Heves megye Főjegyzője 

 

Határidő:  értelem szerint 
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Melléklet 

a Heves Megyei Közgyűlés Elnökének 8/2020. (V. 4.) számú veszélyhelyzeti határozatához 

 

 

A Heves Megyei Önkormányzat 2019-2024. évre szóló gazdasági programja 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 116. § (5) bekezdése értelmében a közgyűlés az alakuló ülését követő hat hónapon belül 

fogadja el az új gazdasági programot. 

Az Mötv. szabályai szerint az önkormányzat hosszú távú fejlesztési elképzeléseit, gazdasági 

programban, fejlesztési tervben rögzíti. A törvény értelmében a gazdasági program, fejlesztési 

terv a közgyűlés megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. Ezen 

gazdasági programot az önkormányzati ciklus végéig, 2024-ig készítjük.  

 

A Heves Megyei Önkormányzat az elmúlt nyolc évben mind a területfejlesztési tervezési, mind 

a saját projektjei végrehajtása során széleskörű partnerségi kapcsolatrendszert alakított ki. Ezt 

a tendenciát a jövőben tovább kívánjuk erősíteni és a jelen programban megfogalmazott 

alapelvek, célok, feladatok végrehajtása során jelentős szerephez juttatni a megyei érdekelteket. 

A közös gondolkodásban való aktív szerepvállalás jelentőségét tükrözi, hogy e program 

kidolgozását megelőzően számos javaslat, észrevétel jutott el hozzánk, amelyek hangsúlyosak 

lesznek a 2019-2024 közötti önkormányzati ciklus során. A gazdasági program végrehajtásának 

időszakában a szereplők által elvárt célok meghatározása és a végrehajtás folyamatában 

alkalmazott eszközrendszer mellett azonban fontos figyelemmel lenni az állami működés 

egészére érvényes fejlesztési tervekre is. 

 

A gazdasági program legfőbb irányvonalát a 2021-2027-es költségvetési időszak Európai Uniós 

forrás felhasználása fogja meghatározni a Heves Megyei Önkormányzat által ellátott kötelező 

és önként vállalt önkormányzati feladatokhoz kapcsolódva. A következő időszak 

forráselosztási mechanizmusától függetlenül fontos, hogy a területi felzárkózást szolgáló 

beavatkozások időben feltárásra kerüljenek és reális és a valós igényeket megalapozó fejlődés 

menjen végbe Heves megye egészében. A fentieken túlmenően Önkormányzatunknak szerepet 

kell vállalnia a járványügyi veszélyhelyzet elmúltával az előállt gazdasági következmények 

mérséklésében, felszámolásában. 

 

A gazdasági program Heves Megye Területfejlesztési Koncepcióján, Heves Megye 

Területfejlesztési Programján, Heves Megye Területrendezési Tervén és Heves Megye Integrált 

Területi Programján alapul, valamint figyelembe veszi a 2014-2020 programozási időszakban 

az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 

272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletnek (továbbiakban: Korm. rendelet) az Európai Uniós 

forrásból, valamint a hazai forrásból támogatott pályázatok önkormányzat által ellátandó 

feladatait a Heves Megyei Közgyűlés és bizottságai döntéseiből adódóan. 
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1. Heves Megyei Önkormányzat célkitűzései  

 

A Heves Megyei Önkormányzat stratégiai célja a megyei önkormányzat területi önkormányzati 

szerepkörének erősítése, és bővítése. 

 

 

1. Terület- és településfejlesztési feladatok: 

 

• a megye különböző adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság megújítását 

elősegítő, a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika megvalósítása, 

települési infrastruktúra fejlesztése 

• területi egyenlőtlenségek csökkentése, a kedvezményezett települések 

besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. 

rendeletben meghatározott térségek, települések kiemelkedő fejlesztése 

• Heves megyét jellemző ágazatok fejlesztése (pl. mezőgazdaság, turizmus, 

járműipar)  

• a jelentős természeti értékkel rendelkező Heves megyei térségek fejlesztése, 

amelyek valamely szempontból kiemelkedő értéket képviselnek adottságaik 

alapján (pl. Tisza-tó) 

 

2. Településrendezés 

• az újonnan elfogadott megyei rendezési terv hatályosulásának biztosítása,  

• a fejlesztési igények és a természeti erőforrások felhasználása egyensúlyának 

elősegítése 

• a települési önkormányzatok segítése a településrendezési feladataik szakszerű 

ellátásában, szükség szerint a megyei önkormányzati főépítész bevonásával 

 

3. A kutatás-fejlesztés, és az innováció elősegítése 

 

• K+F szektor fejlesztése érdekében együttműködés a Heves Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamarával, megtalálandó azon fejlesztési célterületeket, melyek révén a 

városok és települések gazdasági ereje növelhető, a helyi termékek hazai 

felhasználásának mértéke növelhető   

• ipari beruházások ösztönzése, amelyek a gyártás/termelés kapacitásainak növelése 

mellett valós K+F fejlesztéseket is tartalmaznak 

 

4. A megye foglalkoztatási helyzetének javítása 

 

• Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt sikeres megvalósítása és folytatása 

• a foglalkoztatási helyzet javítása a Heves Megyei Kormányhivatallal történő 

együttműködés keretében 

• Heves megyére kiterjedő foglalkoztatási együttműködések képzési- és 

foglalkoztatási programjainak, munkaerő-piaci programjainak megvalósítása 

• Heves megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzések és 

társadalmi együttműködések erősítésének támogatása 

• regisztrált álláskeresők munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése; inaktívak 

felkutatása és bevonása a munkaerőpiaci folyamatokba 
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• hiányszakmákhoz kapcsolódó oktatási- és képzési programok megvalósításának 

ösztönzése 

 

5. Hátrányos helyzetű célcsoportok felzárkóztatása 

 

• megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása az EFOP-1.6.3-17-

2017-00019 azonosítószámú projekt keretén belül, a kialakított együttműködések 

továbbvitele 

• megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások 

összehangolása 

• a megyében működő érintett szervezetek, intézmények, önkormányzatok, valamint 

a közösségi programokhoz kapcsolódóan a tartós szegénységben élők, segítségre 

szorulók, romák és helyi közösségeik igényeinek és tevékenységeinek koordinálása 

• öt kiemelt célcsoport helyzetének feltérképezése és az esélyegyenlőség erősítése a 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása során (gyerekek, nők, idősek, 

fogyatékkal élők, romák)  

• együttműködés a felzárkózáspolitika által generált helyi gazdaságfejlesztési 

projektek kidolgozásában, végrehajtásában 

 

6. Környezetvédelmi program, klímastratégia és intézkedések 

 

• Heves megye Környezetvédelmi Programjában megfogalmazott intézkedések 

végrehajtásának ösztönzése, a környezeti állapot javításának támogatása 

• Heves megye klímastratégiájában megfogalmazott célok és intézkedések 

végrehajtásának ösztönzése; a klímastratégiában meghatározásra kerültek azok a 

beavatkozási területek, és konkrét intézkedések a gazdasági program által is érintett 

időszakra vonatkozóan, amelyek lehetővé teszik, hogy a megye felkészüljön a 

klímaváltozásra, csökkentse környezeti hatásait és így a jövő nemzedéke számára 

változatlan, vagy a jelenleginél jobb állapotban adja át a megye környezetét 

• Heves Megyei Önkormányzat minden projekttervezési- és értékelési folyamatban 

kiemelt szempontként kezeli az adott projekt, fejlesztés hatását az üvegházhatású 

gázok kibocsátásának csökkentése érdekében 

• környezetvédelmi szempontú K+F+I+O folyamatok erősítése 

• szemléletformálási akciók folytatása 

 

7. Közlekedésfejlesztés 

 

• közúthálózat fejlesztése érdekében az érintett szervezetekkel való folyamatos 

kapcsolattartás és a fejlesztési igények egyeztetése 

• kerékpárút hálózat fejlesztése érdekében Megyei Kerékpár-stratégia elkészítése 

 

8. Kulturális és természeti értékek megőrzése 

 

• a Heves Megyei Értékek palettájának szélesítése, különös tekintettel a Heves 

megyei termékek értékként való számbavételére 
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9. Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen végzett szerepvállalás folytatása 

 

• Heves megyei termékek piacra jutásának elősegítése 

• közös rendezvények lebonyolítása a Heves megyei termékek népszerűsítésének 

céljából  

• a történelmi borvidékeinken termelt borok népszerűsítése, borfogyasztási kultúra 

megismertetése 

 

10. Nemzetközi kapcsolatok, Európai Uniós ismeretek  

 

• A Heves megyében élő magánszemélyek, valamint a megyében működő 

vállalkozások, civil szervezetek és intézmények részéről élénk érdeklődés 

mutatkozik az Európai Unió által koordinált gazdasági lehetőségek, az unióból 

érkező pénzügyi források iránt. 

• Ezért figyelemre méltó lehetőség a Megyei Önkormányzati Hivatal által részben 

saját, részben az Európai Unió által nyújtott közvetlen forrásból a Heves megyében 

működtetett Europe Direct Tájékoztató Központ (továbbiakban: EDTK) 

tevékenysége. 

• Az EDTK munkatársai az erre a célra rendelkezésre álló elektronikus felületeken, 

valamint területfejlesztési, vidékfejlesztési témában rendezett fórumokon és egyéb 

rendezvényeken, eseményeken arra törekszenek, hogy lehetőség szerint folyamatos 

tájékoztatás, párbeszéd fenntartásával a témában releváns információt juttassanak 

el a Heves megyei településeken élő magánszemélyekhez, gazdasági és civil 

szereplőkhöz. 

• Az EDTK többek között szükségesnek látja szélesebb körben ismertetni a 

közvetlenül Brüsszelből igényelhető pénzügyi forrásokat is, továbbá a 

kommunikációs tevékenység fókuszában tartani a Heves megyei kis- és 

középvállalkozások részére az Európai Stratégiai Beruházási Alap jellemzőinek 

bemutatását. Ezen túlmenően indokolt felhívni a figyelmet a strukturális és 

kohéziós alapokból már megvalósult fejlesztésekre is. 

• Az interaktív kommunikációs felületek használatának köszönhetően 

megállapítható, hogy Heves megye gazdasági és civil szereplői részéről növekvő 

érdeklődés van a strukturális alapok és a kohéziós alap forrásaira épülő ágazati és 

területi operatív programok, továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapra épülő vidékfejlesztési program és programok jövőjét illetően az Európai 

Unió 2021-2027-es költségvetési periódusában.  

 

2. A Heves Megyei Önkormányzat által meghatározott célok végrehajtása érdekében 

tervezett feladatok  

 

A Mötv. 27. § (1) bekezdése szerint „A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely 

törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, 

valamint koordinációs feladatokat lát el.” A területfejlesztési és területrendezési feladatokat az 

1996. évi XXI. törvény, valamint a Korm. rendelet tételesen rögzíti.  
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2.1 Célok megvalósítása érdekében partnerszervezetekkel való együttműködések 

 

2.1.1. Heves Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum további működtetése abból a 

célból, hogy – megyei jogállására tekintettel – a megye illetékességi területébe nem tartozó 

Eger Megyei Jogú Várossal együttműködésben kerüljenek meghatározásra a fejlesztési célok.  

 

2.1.2. Észak-magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum 

együttműködésének folytatása, a régió megyéi (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén) 

érdekérvényesítő képességének erősítése a közös fejlesztési irányok és szükségletek mentén. 

 

2.1.3. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 

 

A megyei önkormányzatok szerepének erősítése érdekében együttes fellépés, valamint 

javaslatok kidolgozása szükséges a kormányzati szervek részére. Cél, hogy a megyék 

szerepvállalása folyamatosan egyre hangsúlyosabbá váljon, a megye, mint területi szereplő 

terület- és településfejlesztésben betöltött szerepe erősödjék, tekintettel arra, hogy a fejlesztési 

igényekről való tudomása széleskörűbb és közvetlenebb, mint a kormányzati szereplőknek.  

 

2.1.4. Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 

 

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács, melynek illetékességi területe négy megyére (Heves, 

Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar) terjed ki, önálló fejlesztési 

dokumentumokkal rendelkezik. E térség fejlődése érdekében szükséges a meghatározott 

fejlesztési irányok, fejlesztési célok elérését ösztönző programok és projektek 

megvalósításában való aktív részvétel (a régió közbiztonságának-vízbiztonságának fejlesztése; 

vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének támogatása; rendezvények támogatása), 

biztosítandó Heves megye részére a Tisza-tó térségében történő - terület- és 

lakosságnagyságának megfelelő – szerepvállalását, súlyát. Törekedni kell arra, hogy a 

Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség adta 

lehetőségeket minél jobban kiaknázzuk. Elengedhetetlen továbbá, hogy a 2021-27-es fejlesztési 

ciklus tervezése során a készülő tervdokumentumokba és operatív programokba az érintett 

térség minél több fejlesztési célja beépüljön.  

 

2.1.5. Egyéb szakmai szervezetek 

 

Az elmúlt években a Heves Megyei Önkormányzat is kinyilvánította elkötelezettségét a 

klímavédelem ügyében. A Klímabarát Települések Szövetségével többéves együttműködésre 

tekinthetünk vissza, de nyitottnak kell lenni új szakmai szervezetek bevonására (például a 

MÖOSZ stratégiai partnereként megjelenő Virtuális Erőmű Program megvalósításában érintett, 

érdekelt szervezetek). 
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2.2. Pályázati tevékenységek biztosítása települési önkormányzatok részére 

 

Jelenleg több, mint 50 önkormányzattal dolgozunk közösen napi szinten a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásában, mivel a legtöbb települési 

önkormányzat esetében nem áll rendelkezésre a megfelelő humánerőforrás állomány és 

szakértelem, ezért külső szakértő igénybevétele szükséges a sikeres projekt végrehajtás 

érdekében. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal apparátusában és cégeinél nagy számmal 

vannak jelen azon szakemberek, akik a települési önkormányzatok pályázati feladatainak 

ellátása során kiemelkedő segítséget tudnak nyújtani.  

 

A pályázati tevékenységeket az alábbi célterületeken kívánjuk megvalósítani: 

 

a) települési alap-infrastruktúra fejlesztések: amelynek célja, hogy élhető települések 

jöjjenek létre 

• orvosi rendelők kialakítása, fejlesztése 

• szociális alapszolgáltatási központok létrehozása 

• óvoda és bölcsőde fejlesztések 

 

Az infrastrukturális fejlesztések során kiemelt figyelmet fordítunk azon fejlesztésekre, amelyek 

a Magyar Falu Programban támogathatók, így több fejlesztés végrehajtása szinergikus hatással 

lehet egymásra. 

 

b) energetikai fejlesztések 

 

A fejlesztések által az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést ösztönözzük, 

csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. További fontos cél, hogy az önkormányzatok 

intézményeiket gazdaságosan és biztonságosan fenn tudják tartani, amely a megújuló energia 

felhasználásával jelentős előnyt jelent számukra. Célunk, hogy megyénk környezetét e 

fejlesztések által is óvjuk és egy egészséges környezetet adhassunk tovább az utánunk 

következő generációnak. 

 

c) turisztikai fejlesztések 

 

Az aktív turizmus fejlesztésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni, valamint törekedni kell a 

napjainkban még mindig jelentős szezonalitás csökkentésére. 

Ennek érdekében kerékpárutak fejlesztése valósul meg, amelyhez kapcsolódóan Kerékpáros-

stratégiát kívánunk kidolgozni, annak érdekében, hogy megyénkben a kerékpáros turizmusban 

rejlő lehetőségek kiaknázásra kerüljenek, új kerékpárutak a már meglévőkhöz csatlakozva 

épüljenek, mintegy hálózatosodva, és turisztikai állomásokat érintsenek, mivel ez idáig erre 

csak korlátozott mértékben került sor.  

A szabadidős kerékpározás lehetőségének megteremtése, a szolgáltatási színvonal helyi szintű 

fejlesztése alapvető feltétele a kerékpáros turizmus kialakulásának, fejlődésének. A turisztikai 

fejlesztésekkel célunk a térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus 

turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre 
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épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi-, térségi jelentőségű, 

turisztikai vonzerőt képező kulturális-, épített-, és természeti örökség turisztikai hasznosítására, 

fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság 

élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében. A turisztikai térségeket tekintve a fentebb 

említett Tisza-tavon kívül támogatandó az országos viszonylatban is egyedi adottságokkal bíró 

(pl. klimatikus viszonyok, az ország legmagasabb pontja) Mátra-, illetve a megyénket keletről 

határoló és rengeteg turisztikai vonzerővel bíró (pl. Gyógyvizek Völgye) Bükk hegység térsége. 

 

d) gazdaságfejlesztés 

 

A gazdaságfejlesztésnek megyénkben továbbra is hangsúlyos szerepe van, amely a belső 

erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi 

gazdaságfejlesztés fő színtere, stratégiai célja az ehhez szükséges helyi feltételek biztosítása, 

illetve a megyében a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges infrastrukturális háttér és 

szolgáltatások fejlesztésének támogatása. A komplex gazdaságfejlesztéssel az infrastrukturális 

feltételeket kívánjuk megteremteni a gazdasági szektor szereplői részére, amely jelentős 

hatással van a foglalkoztatás helyzetének javítására. 

A fejlesztések során ipari parkokat alakítunk ki, korszerűsítünk, helyi piacok létrehozását 

támogatjuk, amellyel a helyi termelők gazdasági helyzete is erősödhet. A helyi piacok 

támogatásán keresztül továbbra is célunk a helyi termékek népszerűsítése. 

 

A gazdaságfejlesztéshez a rövidesen elkészülő M25-ös út is jelentősen hozzájárul, mivel a 

közlekedési infrastrukturális feltételek adottak lesznek az M3-as autópálya közvetlen 

elérhetőségére a megyeszékhelyről. További útfejlesztések tárgyában is együttműködünk az 

illetékes hatóságokkal és szervezetekkel annak érdekében, hogy a megye minden térsége 

könnyen és gyorsan megközelíthető legyen. 

 

A Heves Megyei Önkormányzat a települési önkormányzatok szakmai segítségnyújtása során 

kiemelt figyelmet fordít a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, és a Magyar Falu 

pályázati program lehetőségeire is, amelynek igénybevételével számos komplex fejlesztés 

valósulhat meg. 

 

2.3 Heves Megyei Önkormányzat saját projektjeinek megvalósítása 

 

A Heves Megyei Önkormányzat saját pályázatainak megvalósítását folytatja a jövőben is, 

amelynek végrehajtása szigorú szabályok mentén történik. 

Az évekkel ezelőtt megkezdett megyei foglalkoztatási paktum pályázat megvalósítása átnyúlik 

ezen önkormányzati ciklusba, amelynek során kiemelt célunk a foglalkoztatás helyzetének 

javítása, a foglalkoztatásba bevont személyek számának jelentős emelkedése. A hátrányos 

helyzetűek esélyegyenlőségének biztosítása is feladatunk, valamint e célcsoportoknak a 

munkaerőpiacra történő újbóli bevonása is jelentős feladatot és felelősséget jelent. Ennek 

érdekében számos szakmai együttműködés keretén belül magas szakmai színvonalon valósítjuk 

meg mind a Paktum, mind az EFOP-1.6.3. konstrukcióban futó saját projektünket. 
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A korábbi években megvalósított KEHOP-1.2.0 projekthez szorosan kapcsolódva kívánjuk a 

pályázati lehetőségeket kihasználni, amelynek keretén belül folytatni kívánjuk a 

klímaváltozással kapcsolatos felkészítését megyénknek, amit elsősorban szemléletformálási 

akciókon keresztül tudunk elérni. 

Számos nemzetközi pályázat megvalósítása vár ránk, amelynek keretén belül a nemzetközi 

kapcsolatainkat tovább kívánjuk erősíteni, valamint a határmenti térségek gazdasági szerepének 

erősítését kívánjuk elérni. 

Napjainkban a Heves Megyei Önkormányzat legjelentősebb feladata a TOP projektek 

végrehajtása, amely projektek jelentős részének megvalósítása túlnyúlik az előző 

önkormányzati cikluson. A kezdetben a pályázati intézményrendszer nehézkes működése miatt 

akadozó projektek ma már gördülékenyen futnak és a Heves megyei TOP források 

kiegészítésének köszönhetően számos, a korábbiakban csak megálmodni mert projektötlet 

tényleges megvalósítására is sor kerül ezen időszakban. 

 

2.4. A 2021-27-es tervezési ciklusban való aktív részvétel 

 

A 2021-27-es tervezési ciklus fő irányvonalai az alábbiak, amelyeket a tervezési folyamatokban 

alkalmazunk és a fejlesztési igényeket e pontokhoz kapcsoljuk:  

• Intelligensebb Európa – Innovatív és intelligens ipari átalakulás: ezen irányvonalhoz való 

kapcsolódás Heves megye esetében már a korábban elvégzett feladatoknak köszönhetően 

megalapozott, mivel célja többek között az együttműködések támogatása (pl. oktatás 

területén, K+F szektorban), valamint nemzeti határokon átnyúló hálózatépítés, 

együttműködés és tapasztalatcsere támogatása, beleértve a közös régiókon átnyúló, 

transznacionális és interregionális projekteket.  

 

• Alacsony szén-dioxid-kibocsátású és zöldebb Európa – Tiszta és méltányos energetikai 

átállás, zöld és kék beruházás, körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás és kockázatmegelőzés: feladataink és a fejlesztési célok meghatározása 

során az energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazásának 

növelésére kiemelkedő hangsúlyt fektetünk. 

 

• Jobban összekapcsolt Európa – Mobilitás és regionális IKT-összekapcsolódás: 

közlekedési hálózatok fejlesztésére törekszünk az illetékes szervezetek és hatóságok 

bevonásával. 

 

• Szociálisabb Európa – A szociális jogok európai pillérének végrehajtása: Heves megye 

fejlődésének előmozdítása érdekében a lemaradó térségek és a hátrányos helyzetű 

csoportokat célzó foglalkoztatási, szociális, oktatási és egészségügyi beruházások - 

beleértve az infrastruktúra fejlesztések - végrehajtását támogatjuk. 

 

• A polgárokhoz közelebb álló Európa a városi, vidéki és part menti térségek fenntartható 

és integrált fejlesztése és a helyi kezdeményezések támogatása révén: az integrált 

társadalmi, gazdasági, kulturális és környezeti fejlődés előmozdítása érdekében a vidéki 

térségekben támogatjuk a hiányzó infrastruktúra kiépítését és egyéb, valós igényeken 

alapuló fejlesztési szükségletek létrehozását. 
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2.5. Turisztikai és gazdasági szerepkör erősítése Heves megye vonatkozásában 

 

Nemzetközi szerepkör erősítése a célunk a térségi pozíció alábbi területeinek kihasználásával: 

• Hargita és Kovászna megyei kapcsolatok további erősítése: korábbi években több 

szakterületen működtünk együtt (pl. szakképzés), de kiemelkedő feladatunk a turisztikai 

kapcsolatok erősítése is, 

• szlovák-magyar kapcsolatok erősítése a határmenti gazdaság fellendítése érdekében 

 

2.6. Heves megyei Értékek megőrzése 

 

• A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 

megteremtette annak lehetőségét, hogy a Megyei Önkormányzat önként vállalt 

feladatként Megyei Értéktár Bizottságot hozzon létre. A Megyei Értéktár Bizottság, mint 

a nemzeti értékpiramis második lépcsőfoka közreműködik a magyar nemzeti értékek és 

lehetőségek szerint végső soron a hungarikumok körének a meghatározásában, 

felkutatásában, dokumentálásában, rendszerezésében, népszerűsítésében, a jelenlegi és a 

jövő nemzedékkel történő megismertetésében.  

• A Megyei Értéktár Bizottság tevékenységével hozzájárul az össztársadalmi szempontból 

kiemelkedő jelentőségű helyi, területi és nemzeti identitástudat megőrzéséhez, 

megerősítéséhez és a jövő generációknak történő átadásához.  

• A Megyei Önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, valamint koordinációs 

feladataihoz illeszkedik a Megyei Értéktár Bizottság azon tevékenysége, mellyel részt 

vesz a nemzeti értékek összegyűjtésén keresztül azok szélesebb körben való 

megismertetésében, így lehetővé válhat a helyi termékek, áruk nagyobb ismertsége. 

Ezáltal bővülhetnek a helyi termelők piaci lehetőségei, amely hozzájárulhat a vidék 

megtartó erejéhez és társadalmi, gazdasági fejlődéséhez.  

 

3. Költségvetési-, gazdálkodási környezet, vagyongazdálkodás 

A megyei önkormányzatok állami konszolidációját követően a megyei önkormányzatoknak 

2012-től kezdődően az intézményfenntartó- és működtető struktúra helyett, terület- és 

vidékfejlesztési, foglalkoztatás-bővítési rendszerek támogatását kell biztosítania.  

Az Mötv. 117. §-ban rögzítésre került, hogy az Országgyűlés feladatfinanszírozási rendszer 

keretében a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon támogatja a helyi 

önkormányzatokat az alábbiak szerint: 

 

„a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel 

– a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek 

megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a 

feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám 

alapján támogatást biztosít, 

 

b)  az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy 

felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.” 
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A támogatás biztosítása a következő szempontok szerint történik: 

a) takarékos gazdálkodás, 

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, 

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.  

 

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi 

érdekeltségének fenntartását. A központi költségvetés által biztosított forrást a helyi 

önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől 

eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét – az 

államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi 

költségvetésbe visszafizetni. Kivételes esetben, jogszabályban meghatározott módon a helyi 

önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható. 

Az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének jellemzője, hogy szinte teljes mértékben a 

központi költségvetés feladatfinanszírozásától függ. Nem rendelkezünk olyan „szabad” 

erőforrással (gondoljunk akár ingatlanra, vagy szolgáltatásnyújtásra), mely folyamatos, tartós 

és jelentős volumenű saját bevételt eredményezne. Működésünk biztosítása érdekében 

szükséges az alapfeladatainkhoz illeszkedő, illetve az azon túlmutató pályázati források 

maximális kihasználása, azonban ezek a források is központi lehetőségektől (pl. pályázati 

kiírásoktól, egyedi kormányzati döntésektől) függnek.  

Mindezek miatt a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében az ellátandó feladatokat 

racionalizálni és rangsorolni szükséges, és az elérhető pályázati források folyamatos 

figyelemmel kísérésével és feltárásával, azok megszerzésére kell törekedni. Ennek kapcsán is 

igénybe kell venni az önkormányzati érdek-, és egyéb szakmai alapon szerveződött 

szervezetekkel és a társ megyei önkormányzatokkal történő folyamatos kommunikációt. 

Az Önkormányzat 2012-től törvényi rendelkezés alapján a Magyar Államkincstárnál köteles 

pénzforgalmi számláit vezetni, a pénzeszközök után kamatbevétel nem keletkezik. 

Hitelfelvételi, vagy más egyéb kölcsön jellegű ideiglenes forrással sem számolhatunk, 

ugyanakkor pénzintézet felé fennálló kötelezettségeink sincsenek.  

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény az 

Önkormányzatunkat érintő támogatások jogcímeit a következők szerint állapítja meg: 

 

- Önkormányzatunk faladataihoz közvetlenül kapcsolódó kiadások támogatásaként 263,1 

M Ft került rögzítésre. 

- A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásaként a megyei önkormányzati tartalék 

előirányzata (300,0 M Ft) szolgál, mely pályázat alapján – a megyei önkormányzatok 

2020. évi váratlan kiadásaira –, bevételeik figyelembe-vételével igényelhető. (Minden 

évben pályázatot nyújtottunk be és a jövőben is tervezünk benyújtani a helyi 

önkormányzatok kiegészítő támogatására.) 

- A megyei önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására biztosított előirányzat 

300.0 M Ft, melyet a megyei önkormányzatok szintén pályázati úton igényelhetnek 

fejlesztési igényeik támogatására. 
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Az önként vállalt feladatok pénzügyi forrása saját bevétel lehet, illetve az előző évi 

költségvetési maradvány nyújthat fedezetet. 

A korábbi évek gazdálkodási gyakorlata azt mutatja, hogy a megyei önkormányzatok 

kötelező feladatainak volumene lineárisan nem függ a területi nagyságtól, ugyanakkor az állami 

támogatás elosztásának mértékénél ez figyelhető meg. A megyei önkormányzatok részére 

2012-től változatlan nagyságrendben biztosított állami támogatás összege 2020. évben 

megemelkedett. Bár az Önkormányzatunk részére megállapított forrás összege az egyik 

legalacsonyabb a megyei önkormányzatok között, a támogatás megemelkedett összege 

alapvetően megteremti a kiegyensúlyozott működés és gazdálkodás lehetőségét. Az előző 

évekhez hasonlóan továbbra is szükséges azonban a rendkívül takarékos gazdálkodás.  

A konszolidációs törvény alapján a megyei önkormányzatok vagyoni elemei, vagyoni 

értékű jogai 2012. január 1-jétől az állam tulajdonába kerültek, amely alól kivételt képezett az 

átadás-átvételi megállapodásban megjelölt, a megyei önkormányzat feladatellátásához, és a 

hivatal működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyoni kör. A megváltozott vagyon volumene 

és összetétele jelentősen behatárolja az önkormányzat részére képezhető működési bevételek 

körét. 

Magyarország Alaptörvényének 38. cikkelye rögzíti, hogy a helyi önkormányzat tulajdona 

nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. 

A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek 

kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek 

figyelembevétele. 

A Heves Megyei Önkormányzat vagyona a nemzeti vagyon része, amely törzsvagyon vagy 

üzleti vagyon lehet. A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását 

vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Ezen vagyoni körbe tartozik az Önkormányzatnak a 

Megyeháza ingatlanán fennálló tulajdoni hányadban megtestesülő vagyonrésze, mely a magyar 

állammal (vagyonkezelője a Heves Megyei Kormányhivatal) közös tulajdon, műemlék épület. 

Ebbe a vagyoni kategóriába tartozik továbbá az Eger, Dobó tér 6/a. szám alatt található 

irodaépület harmadik szintjén lévő iroda-együttes, amely szintén a magyar állammal 

(vagyonkezelője a Szociális- és Gyermekvédelmi Főigazgatóság) közös tulajdon. Az Eger, 

Kossuth Lajos út 9. szám alatt található Megyeháza „A” épületének a Kormányhivatallal 

megosztott használata miatt is indokolt az együttes felújítási program végrehajtása központi 

költségvetési források bevonásával. Terveink között szerepel a tetőhéjazat, külső homlokzatok 

javítása, színezése, külső nyílászárók cseréje, energetikai korszerűsítés, gépészeti korszerűsítési 

beavatkozások. A fejlesztési lehetőségeket az ingatlanokkal kapcsolatban kihasználni 

törekszünk.  

A megyei önkormányzat törzsvagyonát a kötelező feladatok színvonalas ellátása érdekében, 

jó gazda módjára költségtakarékosan, értékének megőrzésével, állagának védelmével 

szükséges működtetni, és biztosítani kell a karbantartáshoz, felújításhoz elengedhetetlen 

forrásokat. 

A Heves Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonelemei a gazdasági 

társaságokban fennálló részesedések, mely gazdasági társaságok mind az önkormányzat 
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kötelező feladatainak ellátásában vesznek részt, így azoknak a hosszútávon történő meg-, és 

fenntartása a tulajdonos(ok) részéről indokolt. Tulajdoni részesedéseink jelenleg az alábbiak: 

- Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.   tulajdoni hányad 100% 

- Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft.     tulajdoni hányad 100% 

- Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.   

           tulajdoni hányad 51,72% 

- Tisza-tó Fejlesztési Kft.             tulajdoni hányad 25%. 

Üzleti vagyoni körbe tartoznak a forgalomképes vagyontárgyak. Az önkormányzat vagyona 

jelenleg biztosítja a feladatellátást, azonban a tevékenység esetleges bővülésével, annak 

változásánál számolni kell a szükséges tárgyi-, vagyoni feltételek biztosításával.   

A Heves Megyei Önkormányzat egy darab saját tulajdonú gépjárművel rendelkezik, 

egyébként a közgyűlés elnöke részére operatív lízing keretében SKODA SUPERB típusú 

személygépjárművet bérel, valamint a közgyűlés alelnökei részére a 100%-ban Önkormányzati 

tulajdonú Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft-től bérel szintén SKODA típusú 

személygépjárműveket. A Hivatal a saját részére a hivatali ügyek intézése céljából szintén 

operatív lízing keretében bérel SKODA SCALA típusú személyautót. A jövőben a 

költségvetési törvényben a megyei önkormányzatoknak dedikált fejlesztési támogatásokat is 

felhasználva szeretnénk a bérleményeket saját tulajdonú személygépjárművekkel kiváltani. 

2021. évben két személygépjármű vásárlását tervezzük, 2022 évben és 2023 évben pedig 1-1 

további személygépjárművel kívánjuk bővíteni (kiváltani) a jelenlegi állományt. 

A vagyonnal való gazdálkodás során az Önkormányzat vagyonrendelete az irányadó. 

 

A Megyei Önkormányzatnál a feladatát megbízási jogviszonyban ellátó belső ellenőr a 

370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a Belső Ellenőrzési Kézikönyv és az éves munkaterv 

alapján végzi az ellenőrzéseket. Az önkormányzat célkitűzései határozzák meg a kapcsolódó 

belső ellenőrzési célokat. 

 

A feladatrendszerhez kell igazítani az ellenőrzési feladatokat is. Az ellenőrzésnek elemezni, 

vizsgálni kell a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és 

gyarapítását, az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát. A feladatok 

ellátásánál a gazdaságos és költségtakarékos prioritásoknak kell érvényesülnie, ezért 

elsődlegesen a pénzügyi, a gazdaságossági és teljesítményellenőrzésekre van szükség.  

 

A belső ellenőrzés feladata elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek 

kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint 

működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét. 

 

Az ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése, az ellenőrzési tapasztalatok 

hasznosítása súlyponti feladatot képez. 
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4. A Gazdasági Program megvalósítását elősegítő legfontosabb alapelvek és eszközök 

 

A célkitűzések, feladatok megvalósítása az állami szervekkel, a megyében található települések 

és a szomszédos megyék önkormányzataival, a megye gazdasági életének meghatározó 

szereplőivel, a megyében működő tudásbázisokkal, szakmai és civil szervezetekkel, az európai 

uniós és egyéb belföldi és külföldi partnerekkel való, a kölcsönös érdekeken alapuló, együttes, 

átgondolt, jól koordinált együttműködést igényel.  

A gazdasági program megvalósulásához a megyei önkormányzat részéről alapvető feltétel, 

hogy rendelkezzen azokkal a forrásokkal, amelyek lehetővé teszik az önkormányzati törvény 

szerint kötelező feladatai, valamint az önként vállalt feladatok ellátását, továbbá, hogy a 

feladatellátás módját, szerkezetét hozzá tudja rendelni a források változásához.  

A kitűzött célok eléréséhez szükséges a megyei közgyűlés, a bizottságok és a közgyűlés 

hivatalának tudatos, aktív és kezdeményező szerepvállalása. A közigazgatás változása 

megköveteli a rugalmasságot és az aktív alkalmazkodást. 

 

A Heves Megyei Önkormányzat Hivatalának napi feladatellátását magasan képzett szakmai 

háttér biztosítja. A kollégák szaktudása minden szakterületet felölel, így csak néhány, egy-egy 

alkalommal felmerülő speciális feladatellátás során szükséges külső szakértő igénybevétele. 

A feladatok végrehajtása során az alábbi eszközök biztosítása kiemelkedő feladatunk: 

• szakmai, humánerőforrás háttér folyamatos rendelkezésre állása 

• szakmai továbbképzések biztosítása 

• prioritást kell biztosítani a kötelező feladatok ellátására, az önként vállalt feladatok 

ellátását a költségvetési, pénzügyi források lehetőségéhez kell igazítani 

• élni kell a Korm. rendelet adta lehetőséggel, mely szerint „amennyiben a támogatást 

elnyert település, vagy egyéb megyei kedvezményezett kéri, a projekt támogatási 

szerződéskötést követő menedzsmentjét (beleértve a projektfejlesztést és a végrehajtást) 

végezheti maga a megye is”, vagyis a vállalkozó megye szerepét erősíteni kell a saját 

bevételek növelése érdekében. 

• költségvetési egyensúly fenntartása 

• likviditás folyamatos biztosítása 

• szigorú gazdálkodás 

• együttműködések fenntartása, további partnerekkel történő kapcsolat kialakítása a 

magas színvonalú szakmai munka biztosítása céljából 

• településekkel történő szoros együttműködés a megye fejlődése érdekében 

• a gazdasági programban kitűzött célok megvalósítását a pályázati lehetőségek teljes 

körű feltárásával, lehetséges igénybevételével kell elősegíteni, továbbá előnyben kell 

részesíteni az önerő nélküli pályázatok kihasználását 

• folyamatos kommunikáció és információáramlás biztosítása az egyes szereplők között. 
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5. Zárszó  

 

A Heves Megyei Önkormányzat a jövőben is a Heves megyei polgárok érdekeit szolgálja a 

jelen Gazdasági Programban meghatározott célkitűzések, feladatok végrehajtása során annak 

érdekében, hogy a Heves Megye Területfejlesztési Koncepciójában meghatározott célnak 

megfelelően HEVES MEGYE MAGYARORSZÁG HARMONIKUSAN FEJLŐDŐ, 

ÉLHETŐ MEGYÉJE legyen. 
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A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 9/2020. (V. 4.) számú  

veszélyhelyzeti határozata 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48/D. § (2) és (3) bekezdésében 

rögzített feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom. 

 

 

A mai nappal a Heves Megye Környezetvédelmi Programja (2018-2022) végrehajtásának 

előrehaladásáról készült beszámolót jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyom. 

 

     Felelős:  dr. Juhász Attila Simon 

       Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Dr. Barta Viktor 

       Heves Megye Főjegyzője 

 

Határidő: azonnal 

 

 

Melléklet 

a Heves Megyei Közgyűlés Elnökének 9/2020. (V.4.) számú veszélyhelyzeti határozatához 

 

A megyei önkormányzatok környezetvédelmi feladatait, többek között a megye 

környezetvédelmi programjára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban Kv. tv.) tartalmazza. 

A Kv tv. 48/A. § (1) bekezdése szerint: „Az emberi egészség védelme, valamint a természeti 

erőforrások és értékek megőrzése és fenntartható használata érdekében - e vagy külön 

jogszabályban foglaltak előírása szerint - a környezettel, annak védelmével, illetve a 

környezetet veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatos általános tervet (átfogó környezetvédelmi 

terv), az egyes környezeti elemekkel, azok védelmével, illetve a környezeti elemeket 

veszélyeztető egyes tényezőkkel kapcsolatos részletes tervet (tematikus környezetvédelmi terv) 

és egyedi környezeti adottsággal, problémával foglalkozó tervet (egyedi környezetvédelmi terv) 

kell készíteni.” 

A megyei önkormányzat a környezet védelme érdekében a Kv. tv. 48/B. § (1) és (2) bekezdése 

szerint köteles önálló környezetvédelmi programot kidolgozni: „Átfogó környezetvédelmi terv 

az e törvényben szabályozott országos [40. §] és területi (regionális [48/C. §], megyei [48/D. 

§] és települési [48/E. §]) környezetvédelmi program. 

(2) Az átfogó környezetvédelmi terv tartalmazza: 
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a) a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb hatótényezők 

elemzésén alapuló helyzetértékelést; 

b) a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi célokat, valamint 

környezeti célállapotokat; 

c) a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket (különösen a 

folyamatban lévő, illetve az előirányzott fejlesztésekkel és a működtetéssel kapcsolatos 

feladatokat), valamint azok megvalósításának ütemezését; 

d) a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit; 

e) az intézkedések végrehajtásának, valamint a d) pont szerinti eszközök alkalmazásának 

várható költségigényét, a tervezett források megjelölésével.” 

48/D. § (1) A megyei környezetvédelmi program tartalmazza a 48/B. § (2) bekezdésben 

foglaltaknak megfelelően azokat a célokat és intézkedéseket, amelyek elérése, illetve 

megvalósítása megyei szinten hatékony és indokolt.   

(2) A megyei közgyűlés gondoskodik a megyei környezetvédelmi programban foglalt feladatok 

végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban 

foglalt feladatok megoldását. 

 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2018. június 29-i ülésén a 40/2018. (VI. 29.) közgyűlési 

határozatával hagyta jóvá a Heves Megye Környezetvédelmi Programja (2018-2022) 

dokumentumot.  

A Kv tv. 48/D. § (3) bekezdése szerint: „A megyei önkormányzat éves költségvetéséről szóló 

zárszámadásával egyidejűleg be kell számolni a megyei környezetvédelmi program 

végrehajtásának előző évi alakulásáról.” 

Heves Megye Környezetvédelmi Programjának célrendszere és a célrendszerhez rendelt 

stratégiai eszközök tekintetében, így a Program előrehaladásával kapcsolatosan megállapítható, 

hogy mind a közszférában, mind a gazdasági szereplők illetve a civil szektor esetében jelentős 

klímaváltozással, vízellátással, szennyvízkezeléssel, természetvédelemmel, 

energiahatékonysággal és szemléletformálással összefüggő beruházások kerültek 

végrehajtásra. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretén belül 

Heves megyében jelenleg 34 fejlesztés van folyamatban a megítélt 10 122 282 296 forint 

támogatási összegből.  

A KEHOP program keretében meghirdetett 

• „Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás” 1. prioritási tengelyen összesen 2 projekt 

mintegy 50 millió forint értékben, 

• a „Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, a szennyvízkezelés fejlesztése” 

2. prioritási tengelyen összesen 2 projekt több, mint 75 millió forintot meghaladó 

értékben, 

• a ”Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések” 3. prioritási 

tengelyen összesen 1 projekt 3,8 milliárd forint értékben, 

• a „Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések” 4. prioritási tengelyen összesen 9 

projekt közel 3 milliárd forint értékben, 

• az „Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása” 5. prioritási 

tengelyen összesen 21 projekt 3,1 milliárd forint értékben valósul meg. 
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A KEHOP öt prioritási tengelyén támogatott 34 Heves megyei fejlesztés mindegyike komolyan 

hozzájárul Heves Megye Környezetvédelmi Programjának teljesüléséhez. Az alábbiakban 

részletes ismertetésre kerülnek a prioritási tengelyenként az eddig támogatást nyert legnagyobb 

projektek. 

A KEHOP „Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás” 1. prioritási tengelyen az Országos 

Vízügyi Főigazgatóság által benyújtott „Tisza Hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító 

képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” című projekt az 

éghajlatváltozás által előidézett kockázatok csökkentésére törekszik. A fejlesztés egyfelől az 

árvízvédelmi töltések áthelyezésével a hullámtér szűkületeinek feloldását célozza. A 

hullámtéren az árvizek levonulását akadályozó természetes és mesterséges terepalakulatok 

eltávolításának (nyári gátak, övzátonyok, földdepóniák) megkezdése szintén fontos feladat. A 

fejlesztés keretén belül sor kerül az árvízlevező sáv rehabilitációjára, a művelési ágak 

helyreállítására, a szabálytalanul fejlődött és akadályt jelentő növényzet eltávolítására. Az 

említett típusokhoz társulnak a természetvédelmet szolgáló beavatkozások is. 

A KEHOP „Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, a szennyvízkezelés 

fejlesztése” 2. prioritási tengelyen az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság által benyújtott „Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének 

és tisztításának fejlesztése” címen Gyöngyösön, illetve „Észak-Magyarországi 

szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 5. (ÉMO 5)” című projekt négy észak-

magyarországi település – köztük Füzesabony – tekintetében a szennyvízcsatorna hálózat 

bővítését és új bekötések kialakítását célozza.  

A KEHOP ”Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések” 3. prioritási 

tengelyen az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

által benyújtott „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes 

térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre” című projekt a vegyesen gyűjtött hulladék további feldolgozásához a meglévő 

válogató, előkezelő központokban üzemelő technológia fejlesztését célozza. A fejlesztés arra 

törekszik, hogy a térségben működő lerakók tekintetében a regionalitás figyelembevételével 

biztosítsa az anyagában, illetve energetikailag nem hasznosítható hulladék egyre csökkenő 

mennyiségének hosszú távú elhelyezését, amelynél alapnak tekinthető a rendelkezésre álló 

kapacitás optimális kihasználása. 

A KEHOP „Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések” 4. prioritási tengelyen a Bükki 

Nemzeti Park Igazgatóság által benyújtott „A hosszú távú természetvédelmi területkezelés 

infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Dél-Hevesi Tájegységben” című projekt a 

nemzeti park vagyonkezelésében lévő területek természetvédelmi szempontú hasznosítását 

irányozza elő. A projekt egyik legfőbb eleme a napjainkra közel 800 hektáron folyó, alapvetően 

túzokvédelmi szempontú szántóföldi növénytermesztés. A 120 példányból álló, legeltetéssel 

hasznosított szürke marha állatállomány, a meglévő és beszerzendő gépek, valamint a 

takarmánykészlet és termények elhelyezésének hosszú távú biztosítása érdekében szükségessé 

vált a gazdálkodási központ kialakítása. A gazdálkodási központ a jelenleg is legeltetéssel 

hasznosított terület központi részén kerül kialakításra. 

 

A KEHOP „Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása” 5. prioritási 

tengelyen a NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
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Társaság által benyújtott „Vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése” című 

projekt, amely kifejezetten az üvegház-hatású gázok kibocsátásának csökkentésére törekszik. 

A fejlesztés által érintett intézmény a Gyöngyöshöz tartozó Mátraháza településen található 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ által üzemeltetett épület. A korszerűsítés az épület energia 

felhasználásának csökkentését irányozza elő annak energiahatékonyságának növelésével és 

megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátása, 

valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkenthető. A megvalósuló 

energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának 

mérséklődését eredményezi, erősítve az Állami Egészségügyi Ellátó Központ üzemeltetésében 

lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.  

A környezetvédelmi program céljainak teljesüléséhez illeszkedő fejlesztések tekintetében a 

KEHOP mellett fontos kiemelnünk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

keretében támogatott projektek közül a barnamezős területek rehabilitációját, a 

környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztést, az épületenergetikai korszerűsítést, a megújuló 

energiaforrások felhasználását, illetve a kerékpáros hálózat bővítését célzó beruházásokat. A 

2014-2020 programozási időszakban az említett fejlesztési irányok tekintetében Heves 

megyében eddig összesen 112 beruházás van megvalósítás alatt a megítélt 18,7 milliárd forintot 

is meghaladó támogatási összegből.  

A 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó TOP program keretében meghirdetett 

• TOP-2.1.1 kódszámú „Barnamezős területek rehabilitációja” konstrukció keretében 11 

projekt 795 millió forint értékben, 

• TOP-2.1.2 kódszámú „Zöld város kialakítása” konstrukció keretében 9 projekt 5,4 

milliárd forint értékben,  

• TOP-2.1.3 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 

konstrukció keretében 14 projekt mintegy 2,3 milliárd forint értékben, 

• TOP-3.1.1 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” konstrukció 

keretében 15 projekt 4,5 milliárd értékben, 

• TOP-3.2.1 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” konstrukció 

keretében 70 projekt 5,1 milliárd forint értékben, 

• TOP-3.2.2 kódszámú „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, 

megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex 

fejlesztési programok keretében” konstrukció keretében 2 projekt 498 millió forint 

értékben nyert támogatást Heves megyében. 

 

A TOP hat konstrukciójában támogatott 112 Heves megyei fejlesztés mindegyike komolyan 

hozzájárul Heves Megye Környezetvédelmi Programjának teljesüléséhez. A Heves Megyei 

Közgyűlés a projektek támogathatóságához kapcsolódó döntéshozatalból és a Testületnek 

nyújtott többszöri tájékoztatásból kifolyólag ismeri a fejlesztések tartalmát. Mindezért jelen 

tájékoztatóban a Heves Megye Környezetvédelmi Programja előrehaladása szempontjából 

lényeges kulcs indikátorteljesülések kerülnek részletes ismertetésre. 

 



33 
 

 
 

  

TOP prioritás
Kimeneti indikátor 

neve
Mértékegysége

Indikátorvállalás a 

projektben

2018. év végéig megvalósított 

indikátor ellenőrzött 

tényértéke

Vállalkozásbarát, 

népességmegtartó 

településfejlesztés

Városi területeken 

létrehozott vagy 

helyreállított nyitott 

terek

m2 186367 38042

Kialakított 

kerékpárforgalmi 

létesítmények hossza

km 83,781 1,101

Üvegházhatású gázok 

becsült éves 

csökkenése

tonna CO2 egyenérték 9562,17 142,52

Alacsony széndioxid 

kibocsátású gazdaságra való 

áttérés kiemelten a városi 

területeken
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A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 23/2020. (V.7.) számú 

veszélyhelyzeti határozata 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére elrendelt veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm.rendelet, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom: 

 

 

A mai nappal a Heves Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó Ajánlásokat 

elfogadom.  

 

 

Felelős: Dr. Juhász Attila Simon 

       Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Dr. Barta Viktor 

Heves megye Főjegyzője 

 

Határidő: értelem szerint 

 

 

A határozathoz kapcsolódó Ajánlásokat az Értesítő 3. szám alatt csatolt melléklete tartalmazza. 

 

 



A HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 

ÉRTESÍTŐJÉNEK  

 

2020. VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 

 

2020. JÚNIUS 10. 

 

MELLÉKLETEI 

 



Heves Megyei Önkormányzat Értesítőjének 

 

1. számú mellékletei 
 

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének  

 

4/2020. (V.4.) önkormányzati rendeletének 

 

mellékletei 

 



HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft

Megnevezés
Eredeti 

előirányzat

Előirányzat 

módosítás

Módosított 

előirányzat
Teljesítés Teljesítés% Megnevezés

Eredeti 

előirányzat

Előirányzat 

módosítás

Módosított 

előirányzat
Teljesítés Teljesítés%

Működési célú támogatások 

áh. belülről
263 100 000 145846 263 245 846 0 0,00% Személyi juttatások 206 309 820 126000 206435820 0 0,00%

Megyei önkormányzat működési 

támogatása
263 100 000 0 263 100 000 Személyi juttatások Hivatal 145 089 500 126000 145 215 500

Működési célú költségvetési 

támogatások és kiegészítő támogatások
0 0

Személyi juttatások 

Önkormányzat
61 220 320 61 220 320

Időközi nemzetiségi választások 0 145846 145 846

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

járulékok
34 027 792 19846 34047638 0 0,00%

MAJ Hivatal 23 977 713 19846 23 997 559

Működési bevételek 8 500 000 9839375 18339375 0 0,00% MAJ Önkormányzat 10 050 079 10 050 079

Hivatal működési bevétele 5 500 000 0 5 500 000

Önkormányzat működési bevétele 3 000 000 9839375 12 839 375 Dologi kiadások 69 780 976 7604500 77385476 0 0,00%

Dologi kiadások Hivatal 24 786 915 19066536 43 853 451

Működési célú átvett 

pénzeszközök áh. kívülről
0 7102500 7102500 0 0,00% Dologi kiadások Önkormányzat 44 994 061 -11462036 33 532 025

Európai Uniótól átvett 

pénzeszközök 0 7102500 7 102 500

Finanszírozási bevételek 256 971 849 11759564 268731413 0 0,00%
Ellátottak pénzbeli 

juttatásai
0 0 0 0 0,00%

Működési jellegű pénzmaradvány 74 180 248 -204472 73 975 776

Irányító szervi támogatás Hivatalnak 

Önkormányzattól működési célra
182 791 601 11964036 194 755 637

Egyéb működési célú 

kiadások
17 170 060 8 632 903 25 802 963 0 0,00%

Általános tartalék működési 

célra
1 000 000 5953038 6 953 038

Pénzmaradvány tartalék 

működési célra
13 129 060 -6157510 6 971 550

Civil szerveknek nyújtott 

támogatás
2 000 000 0 2 000 000

Tagdíjak 1 041 000 0 1 041 000

Kiadások vészhelyzetben 0 8837375 8 837 375

Finanszírozási kiadások 193 315 601 11 964 036 205 279 637 0 0,00%

Irányító szervi támogatás 

Önkormányzattól Hivatalnak 

működési célra

182 791 601 11964036 194 755 637

0. havi finanszírozás 10 524 000 0 10524000

MŰKÖDÉSI CÉLÚ 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
528 571 849 28847285 557419134 0 0,00%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ 

KIADÁSOK 

ÖSSZESEN

520 604 249 28347285 548951534 0 0,00%

EGYENLEG 7 967 600 500000 8467600 0 0,00% EGYENLEG

"1. melléklet a 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelethez

A 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI

1. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 4/2020. (V.4.) önkormányzati rendeletéhez



HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Felhalmozási célú 

támogatások áh. belülről
0 0 0 0 0,00% Beruházások 7 967 600 500000 8467600 0 0,00%

Beruházás Hivatalnál 500 000 0 500 000

Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0,00% Beruházás Önkormányzatnál 7 467 600 500000 7 967 600

Felújítások 0 0 0 0 0,00%

Felhalmozási célú átvett 

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

Felújítások Önkormányzatnál

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

kiadások
0 0 0 0 0,00%

Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 0
Általános tartalék felhalmozási 

célra

Irányító szervi támogatás Hivatalnak 

Önkormányzattól felhalmozási célra

Pénzmaradvány tartalék 

felhalmozási célra
0

Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0,00%

Irányító szervi támogatás 

Önkormányzattól Hivatalnak 

felhalmozási célra

FELHALMOZÁSI CÉLÚ 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
0 0 0 0 0,00%

FELHALMOZÁSI 

CÉLÚ KIADÁSOK 

ÖSSZESEN

7 967 600 500000 8467600 0 0,00%

EGYENLEG -7 967 600 -500000 -8467600 0 0,00% EGYENLEG

"

557419134 0 0 ÖSSZES KIADÁS 528 571 849 28847285 557419134 0 0

FELHALMOZÁSI

ÖSSZES BEVÉTEL 528 571 849 28847285



Ssz. Bevételek
Eredeti 

előirányzat

Előirányzat-

módosítás I.

Módosított 

előirányzat
Teljesítés Teljesítés % Ssz. Kiadások

Eredeti 

előirányzat

Előirányzat-

módosítás I.

Módosított 

előirányzat
Teljesítés Teljesítés %

1.a. B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 263 100 000   -                     263 100 000   1. K1 Személyi juttatások 61 220 320     61 220 320     

2. B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás -                     -                     2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 050 079     10 050 079     

3. B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása -                     -                     3. K3 Dologi kiadások 44 994 061     11 462 036 -    33 532 025     

4. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések -                     -                     4. K5-K6 Egyéb működési célú kiadások 11 830 963     8 766 806       20 597 769     

5. B4 Működési /egyéb bevételek/koordinációs tev.kapcs.bevételek veszélyhelyzetben 3 000 000       9 839 375       12 839 375     4.1. Általános tartalék működési célra 1 000 000       5 953 038       6 953 038       

6. B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -                     -                     4.2. Pénzmaradvány tartalék működési célra 7 789 963       6 023 607 -      1 766 356       

7. B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok -                     -                     4.3. Civil szervezeteknek nyújtott támogatás 2 000 000       2 000 000       

4.4. Tagdíjak 1 041 000       1 041 000       

4.5 Koordinációs tevékenységgel összefüggő kiadások veszélyhelyzetben -                     8 837 375       8 837 375       

5. K914 0. havi finanszírozás 10 524 000     10 524 000     

  6. K915 Irányító szervi támogatások folyósítása 182 791 601   11 964 036     194 755 637   

266 100 000   9 839 375       275 939 375   321 411 024   9 268 806       330 679 830   -                        -                   

8. B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele 62 778 624     70 569 -           62 708 055     

328 878 624   9 768 806       338 647 430   321 411 024   9 268 806       330 679 830   -                        

9. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -                     6. K6 Beruházások 7 467 600       500 000          7 967 600       

10. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről -                     7. K7 Felújítások -                     -                     -                        

11. B8 Felhalmozási bevételek -                     8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -                     -                     -                        

9. K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés) -                     -                     -                        

-                     -                     7 467 600       500 000          7 967 600       -                        

12. B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele -                     

-                     -                     7 467 600       500 000          7 967 600       -                        

328 878 624   9 768 806       338 647 430   328 878 624   9 768 806       338 647 430   -                        

Ssz. Bevételek
Eredeti 

előirányzat

Előirányzat-

módosítás I.

Módosított 

előirányzat
Teljesítés Teljesítés % Ssz. Kiadások

Eredeti 

előirányzat

Előirányzat-

módosítás I.

Módosított 

előirányzat
Teljesítés Teljesítés %

1. B816 Irányítószervi támogatás 182 791 601   11 964 036     194 755 637   1. K1 Személyi juttatások 145 089 500   126 000          145 215 500   

2. B4 Működési bevételek 5 500 000       5 500 000       2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 977 713     19 846            23 997 559     

3. B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -                     145 846          145 846          3. K3 Dologi kiadások 24 786 915     19 066 536     43 853 451     

4. B6 Működési célú átvett pénzeszk.államháztartáson kívülr. -                     7 102 500       7 102 500       4. K513 Egyéb működési célú kiadások 5 339 097       133 903 -         5 205 194       

188 291 601   19 212 382     207 503 983   199 193 225   19 078 479     218 271 704   -                        

5. B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele 11 401 624     133 903 -         11 267 721     

199 693 225   19 078 479     218 771 704   199 193 225   19 078 479     218 271 704   -                        

6. Felhalmozási bevételek 0,00% 5. K6 Beruházások 500 000          -                     500 000          

6. K7 Felújítások

-                     -                     0,00% 500 000          -                     500 000          -                        

7. B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele 0,00%

-                     -                     0,00% 500 000          500 000          -                        

199 693 225   19 078 479     218 771 704   0,00% 199 693 225   19 078 479     218 771 704   -                        

"

"2. melléklet a 2/2020 (.31.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások

Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások

Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen

2. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 4/2020. (V.4.) önkormányzati rendeletéhez

II. Tárgyévi felhalmozási bevételek II. Tárgyévi felhalmozási kiadások

Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

II. Tárgyévi felhalmozási bevételek II. Tárgyévi felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások

Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások



Adatok Ft

Cím Alcím név
Előirányzat 

csoportnév

Kiemelt 

előirányzat 

neve

1

1 1 1 263 100 000 0 263 100 000 0 0

263 100 000 0 263 100 000 0 0

263 100 000 0 263 100 000 0 0

263 100 000 263 100 000

1

1 1 1 3 000 000 -200 000 2 800 000 0

1 1 1 0 1 202 000 1 202 000

3 000 000 1 002 000 4 002 000 0 0

3 000 000 1 002 000 4 002 000 0 0

2

1 1 1 0 6 892 595 6 892 595 0

144 780 144780

1 800 000 1800000

0 8 837 375 8 837 375 0 0

0 8 837 375 8 837 375 0 0

3 000 000 9 839 375 12 839 375 0 0

2

1 1 1 62 778 624 -70 569 62 708 055 0

62 778 624 -70 569 62 708 055 0

62 778 624 -70 569 62 708 055 0

62 778 624 -70 569 62 708 055 0 0

328 878 624 9 768 806 338 647 430 0 0

V. FEJEZET  FINANASZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Cím összesen:

Munkáltatói hitelek

Összesen:

III. FEJEZET ÖSSZESEN

Veszélyhelyzeti koordinációs tev.bevételei

SKODA SUPERB eladása

3. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 4/2020. (V.4.) önkormányzati rendeletéhez

BEVÉTELEK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Cím-

szám
Alcím-szám Jogcím-szám

Elôirány- zati

csoport-szám

Kiemelt

elôirányzati

szám

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat
Előirányzat 

módosítás
Teljesítés Teljesítés %

"3. melléklet a 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Módosított 

előirányzat

I. FEJEZET   TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

Megyei Önkormányzat támogatása

Megyei önkormányzat működési 

támogatása

Összesen:

Cím összesen:

Saját bevételek

I. FEJEZET ÖSSZESEN

III. FEJEZET  EGYÉB BEVÉTELEK

V. FEJEZET ÖSSZESEN

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Cím összesen:

Pénzmaradvány

Működési jellegű pénzmaradvány

Összesen:

Maszkok értékesítése

Kesztyűk értékesítése

Fertőtlenítőszerek értékesítése

Összesen:

Cím összesen:



Cím Alcím név
Előirányzat 

csoportnév

Kiemelt 

előirányzat 

neve

3

1 1 1 0 145 846 145 846

0 145 846 145 846

0 145 846 145 846

1

1

1 1 5 500 000 0 5 500 000 0 0

5 500 000 0 5 500 000 0 0

5 500 000 0 5 500 000 0 0

5 500 000 0 5 500 000 0 0

1

1

2 1 0 7 102 500 7 102 500

0 7 102 500 7 102 500

0 7 102 500 7 102 500

0 7 102 500 7 102 500

1 1 1

1 182 791 601 0 182 791 601

0 11 964 036 11 964 036

182 791 601 11 964 036 194 755 637 0 0

182 791 601 11 964 036 194 755 637 0

2 1

1 1 11 401 624 -133 903 11 267 721 0

1 2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

11 401 624 -133 903 11 267 721 0

11 401 624 -133 903 11 267 721 0

194 193 225 11 830 133 206 023 358 0

199 693 225 19 078 479 218 771 704 0 0

"

I. FEJEZET ÖSSZESEN

IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

Időközi nemzetiségi önkormányzati választások

Összesen:

Önkormányzat működési bevételek

Szolgáltatásokból származó bevételek

EFOP 1.6.3-17-2017-00019 átvezetés

IV. FEJEZET ÖSSZESEN

Átvett pénzeszközök

Európai Uniótól átvett pénzeszközök

EIP támogatás

Összesen:

Cím összesen:

Működési célra

Módosított 

előirányzat

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

V. FEJEZET ÖSSZESEN

Összesen:

Cím összesen:

III. FEJEZET ÖSSZESEN

Előirányzat 

módosítás
Teljesítés

Cím összesen:

Pénzmaradvány

Irányító szervi támogatás Hivatalnak 

Önkormányzattól 

Összesen:

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Működési jellegű pénzmaradvány

Összesen:

Cím összesen:

Cím-

szám

V. FEJEZET  FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Teljesítés %

III. FEJEZET  EGYÉB BEVÉTELEK

Saját bevételek

Alcím-szám Jogcím-szám
Elôirány- zati

csoport-szám

Kiemelt

elôirányzati

szám

Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

I. FEJEZET   TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL



Adatok Ft

Cím Alcím név
Előirányzat 

csoportnév

Kiemelt 

előirányzat 

neve

1 1

1 Működési kiadások

1 1 Személyi jellegű kiadások 60 620 320 -5 074 100 55 546 220 0

1 2 Munkaadókat terhelő járulék 9 850 079 -878 938 8 971 141 0

1 3 Dologi kiadások

70 470 399 -5 953 038 64 517 361 0

70 470 399 -5 953 038 64 517 361 0

2 1

1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadások 600 000 0 600 000 0 0

2 Munkaadókat terhelő járulék 200 000 0 200 000 0 0

1 3 Dologi kiadások 3 200 000 0 3 200 000 0 0

4 000 000 0 4 000 000 0 0

4 000 000 0 4 000 000 0 0

7 1

1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadások 0 5 074 100 5 074 100 0

2 Munkaadókat terhelő járulék 0 878 939 878 939 0

0 5 953 038 5 953 039 0 0

0 5 953 038 5 953 038 0 0

12 1

2 Működési kiadások

1 3 Dologi kiadások 13 324 138 -11 964 036 1 360 102 0

13 324 138 -11 964 036 1 360 102 0 0

13 324 138 -11 964 036 1 360 102 0

13 1

1 Működési kiadások

0. havi finanszírozás 10 524 000 0 10 524 000 0 0

1 3 Dologi kiadások 4 797 000 502 000 5 299 000 0

3 Karbantartás 3 074 880 0 3 074 880 0 0

4 Felhalmozási kiadások 0 500 000 500 000

18 395 880 1 002 000 19 397 880 0

18 395 880 1 002 000 19 397 880 0 0

14 1

1 Működési kiadások

1 3 Dologi kiadások 598 043 0 598 043 0 0

598 043 0 598 043 0 0

598 043 0 598 043 0 0

15 1

2 Működési kiadások

1 3 Dologi kiadások 20 000 000 0 20 000 000 0 0

20 000 000 0 20 000 000 0 0

20 000 000 0 20 000 000 0 0

16 1

1 Működési kiadások

3 Dologi kiadások 0 0 0 0

4 Beruházás 7 467 600 0 7 467 600

7 467 600 0 7 467 600 0 0

7 467 600 0 7 467 600 0 0

134 256 060 -10 962 036 123 294 024 0 0

EMT-E-19-0201 Kistelepülések kulturális 

eseményeinek támogatása

Megyei Területrendezési Terv

Alcím összesen:

Cím összesen:

I. FEJEZET ÖSSZESEN

Alcím összesen:

Cím összesen:

4. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 4/2020. (V.4.) önkormányzati rendeletéhez

KIADÁSOK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Cím-

szám
Alcím-szám Jogcím-szám

Elôirány- zati

csoport-szám

Kiemelt

elôirányzati

szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat
Előirányzat 

módosítás
Teljesítés Teljesítés %

"4. melléklet a 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Cím összesen:

Cím összesen:

Alcím összesen:

Cím összesen:

EFOP-1.6.3-17-2017-00019

Módosított előirányzat

I.FEJEZET  ÁLTALÁNOS KIADÁSOK

Közgyűlés kiadásai

Alcím összesen:

Kabinet

2019. évi Megyei Tartalék

Alcím összesen:

Cím összesen:

Cím összesen:

Alcím összesen:

Cím összesen:

Általános kiadások

Alcím összesen:

TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum

Alcím összesen:



1 1 1 Általános tartalék

1 Általános tartlék működési célra 1 000 000 5 953 038 6 953 038 0

1 000 000 5 953 038 6 953 038 0 0

1 000 000 5 953 038 6 953 038 0 5 953 038

2 1 2

1 Elnöki keret 2 000 000 0 2 000 000 0 0

2 000 000 0 2 000 000 0 0

2 000 000 0 2 000 000 0 0

3 1 2

1 Tagdíjak 1 041 000 0 1 041 000 0 0

1 041 000 0 1 041 000 0 0

1 041 000 0 1 041 000 0 0

4 1 1

1 7 789 963 -6 023 607 1 766 356 0

2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 0

7 789 963 -6 023 607 1 766 356 0

7 789 963 -6 023 607 1 766 356 0 0

5 1 1

1 0 6 892 595 6 892 595 0

0 144 780 144 780

0 1 800 000 1 800 000

0 8 837 375 8 837 375 0

0 8 837 375 8 837 375 0 0

11 830 963 8 766 806 20 597 769 0

1 1 1

1 182 791 601 0 182 791 601 0 0

0 11 964 036 11 964 036

182 791 601 11 964 036 194 755 637 0

182 791 601 11 964 036 194 755 637 0

182 791 601 11 964 036 194 755 637 0 0

328 878 624 9 768 806 338 647 430 0

IV. FEJEZET ÖSSZESEN

Civil szervezetek támogatása

Alcím összesen:

Cím összesen:

Cím összesen:

III. FEJEZET ÖSSZESEN

Cím összesen:

IV.FEJEZET  FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Irányító szervi támogatás Önkormányzattól 

Hivatalnak

Irányító szervi támogatás 

Alcím összesen:

Alcím összesen:

Cím összesen:

Maszkok vásárlása

Gumikesztyűk vásárlása

Cím összesen:

Veszélyhelyzeti koordinációs tev.kiadásai

Fertőtlenítőszerek 

Alcím összesen:

Cím összesen:

EFOP 1.6.3-17-2017-00019 átadás

III.FEJEZET  EGYÉB  KIADÁSOK

Tagdíjak

Alcím összesen:

Pénzmaradvány

Működési jellegű pénzmaradvány

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Alcím összesen:



Cím Alcím név
Előirányzat 

csoportnév

Kiemelt 

előirányzat 

neve

5

1 1 1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadások 139 947 500 -10 028 976 129 918 524 0

2 Munkaadókat terhelő járulék 23 077 863 -1 755 060 21 322 803 0

3 Dologi kiadások 23 776 888 11 784 036 35 560 924 0

2 1 2 Felhalmozási kiadások

4 Beruházási kiadások 0 0 0

Kisértékű t.e. vásárlás 500 000 500 000

187 302 251 0 187 302 251 0

6

1 2 1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadások 5 142 000 0 5 142 000 0 0

2 Munkaadókat terhelő járulék 899 850 0 899 850 0 0

3 Dologi kiadások 7 102 500 7 102 500 0

4 Felhalmozási kiadások/tárgyi e. 0 0 0

6 041 850 7 102 500 13 144 350 0 0

6

2 2 1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadások 0 0 0

2 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0

3 Dologi kiadások 1 010 027 0 1 010 027 0 0

4 Felhalmozási kiadások/tárgyi e. 0 0 0

1 010 027 0 1 010 027 0 0

10

1 1 1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadások 0 126 000 126 000

2 Munkaadókat terhelő járulék 0 19 846 19 846

0 145 846 145 846 0

0

12

1 1 1 Működési kiadások

1 Személyi jellegű kiadások 0 10 028 976 10 028 976

2 Munkaadókat terhelő járulék 0 1 755 060 1 755 060

3 Dologi kiadások 0 180 000 180 000

0 11 964 036 11 964 036

194 354 128 19 212 382 213 566 510 0 0

4 1 1

1 5 339 097 -133 903 5 205 194 0

2 Felhalmozási jellegű pénzmaradvány 0 0

5 339 097 -133 903 5 205 194 0

5 339 097 -133 903 5 205 194 0

5 339 097 -133 903 5 205 194 0

199 693 225 19 078 479 218 771 704 0

"

Cím összesen:

III. FEJEZET ÖSSZESEN

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Módosított előirányzat

I. FEJEZET ÖSSZESEN

III.FEJEZET  EGYÉB  KIADÁSOK

Pénzmaradvány

Működési jellegű pénzmaradvány

Alcím összesen:

Alcím összesen:

I.FEJEZET  ÁLTALÁNOS KIADÁSOK

Hivatal igazgatási tevékenység

Alcím összesen:

Alcím összesen:

Teljesítés Teljesítés %

Európai Információs Pont

EU- Kohéziós alapok

EFOP-1.6.3-17-2017-00019

Alcím összesen:

Időközi nemzetiségi választás

Alcím összesen:

Kiemelt

elôirányzati

szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat
Előirányzat 

módosítás

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-

szám
Alcím-szám Jogcím-szám

Elôirány- zati

csoport-szám



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

COMM-BUD-2018-2020-HU-05 Adatok Ft

Források 2020. 2021. 2022. után Összesen

Saját erő 6 041 850 6 041 850

EU-s forrás 7 102 500 7 102 500

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás, központi költségvetés

Összesen 13 144 350 0 0 13 144 350

Kiadások, költségek 2020. 2021. 2022. után Összesen

Személyi jellegű 6 041 850 6 041 850

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatsok igénybevétele 7 102 500 7 102 500

Adminisztratív költségek

Általános költségek

Összesen 13 144 350 0 0 13 144 350

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

Kohéziós politikát népszerűsítő rendezvények Adatok Ft

Források 2020. 2021. 2022. után Összesen

Saját erő 0

EU-s forrás 1 010 867 1 010 867

Társfinanszírozás 0

Hitel 0

Egyéb forrás, központi költségvetés 0

Összesen 1 010 867 0 0 1 010 867

Kiadások, költségek 2020. 2021. 2022. után Összesen

Személyi jellegű 0

Beruházások, beszerzések 0

Szolgáltatsok igénybevétele 1 010 867 1 010 867

Adminisztratív költségek 0

Általános költségek 0

Összesen 1 010 867 0 0 1 010 867

EFOP 1.6.3-17.2019-00019

"Felzárkózás-politikai együttműködési program"

Adatok Ft

Források 2020. 2021. 2022. után Összesen

Saját erő 0 0

EU-s forrás 9 755 107 0 0 9 755 107

Társfinanszírozás 0

Hitel 0

Egyéb forrás, központi költségvetés 0

Összesen 9 755 107 0 0 9 755 107

Kiadások, költségek 2019. 2020. 2020. után Összesen

Személyi jellegű 0

Beruházások, beszerzések 0

Szolgáltatsok igénybevétele 9 755 107 0 0 9 755 107

Adminisztratív költségek 0

Általános költségek 0

Összesen 9 755 107 0 0 9 755 107

"

"6. melléklet a 2/2020. ( I.31.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 4/2020. (V.4.) önkormányzati rendeletéhez



Adatok Ft

Megnevezés
2020. évi  

előirányzat

2021. évi 

irányszám

2022. évi 

irányszám
Megnevezés

2020. évi  

előirányzat

2021. évi 

irányszám

2022. évi 

irányszám

Működési célú támogatások áh. belülről 263 245 846 263 100 000 263 100 000 Személyi juttatások 206 435 820 213 300 000 213 300 000

Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok 34 047 638 38 000 000 38 000 000

Működési bevételek 18 339 375 1 000 000 1 000 000 Dologi kiadások 77 385 476 32 000 000 32 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök áh. 

kívülről
7 102 500 Ellátottak pénzbeli juttatásai

Finanszírozási bevételek működési 268 731 413 200 000 000 200 000 000 Egyéb működési célú kiadások 25 802 963 5 000 000 5 000 000

Felhalmozási célú támogatások áh. belülről Finanszírozási kiadások működési 205 279 637 175 800 000 175 800 000

Felhalmozási bevételek   Beruházások 8 467 600

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. 

Kívülről
Felújítások

Finanszírozási bevételek felhalmozási   Egyéb felhalmozási célú kiadások   

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 557 419 134 464 100 000 464 100 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 557 419 134 464 100 000 464 100 000

"

BEVÉTELEK KIADÁSOK

6. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 4/2020. (V.4.) önkormányzati rendeletéhez 

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

"7. melléklet a 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelethez



Adatok Ft

Január Február Március Április Május Június I. félév

összesen

I. Bevételek 76 436 661 22 250 000 21 048 000 38 404 769 21 048 000 21 048 000 200 235 430

1.Működési célú támogatások áh. 

belülről

21 048 000 21 048 000 21 048 000 21 048 000 21 048 000 21 048 000 126 288 000

2.Közhatalmi bevételek   0

3. Működési bevételek  400 000 1 202 000 9 637 375 11 239 375

4.Működési célú átvett 

pénzeszközök áh.kívülről

  0

5.Finanszírozási bevételek 54 988 661 7 719 394 62 708 055

6.Felhalmozási célú támogatások áh. 

Belülről

  0

7. Felhalmozási bevételek   0   0

8.Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök áh.kívülről

  0

II. Kiadások 36 382 630 25 611 130 24 858 630 42 415 399 32 917 725 27 171 125 189 356 639

1.Személyi juttatások 5 101 693 5 101 693 5 101 693 5 101 693 5 101 693 5 101 693 30 610 158

2.Munkaadókat terhelő járulékok  774 799 1 527 299  774 799  774 799  774 799  774 799 5 401 294

3.Dologi kiadások 3 749 505 3 749 505 3 749 505 3 749 505 2 300 000 2 300 000 19 598 020

4.Ellátottak pénzbeli juttatásai   0

5.Egyéb működési célú kiadások 1 000 000 16 556 769 1 041 000 1 000 000 19 597 769

6.Finanszírozási kiadások 25 756 633 15 232 633 15 232 633 16 232 633 16 232 633 17 494 633 106 181 798

7.Beruházások 7 467 600  500 000 7 967 600

8.Felújítások   0

9.Egyéb felhalmozási célú kiadások   0   0

    Hiány (Bevétel - Kiadás) 40 054 031 -3 361 130 -3 810 630 -4 010 630 -11 869 725 -6 123 125 10 878 791

7. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 4/2020. (V.4.) önkormányzati rendeletéhez

A Megyei Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés
h ó n a p o k

"8. melléklet a 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelethez



Július Augusztus Szeptember Október November December 2020. év

összesen

I. Bevételek 21 648 000 21 048 000 21 048 000 22 048 000 21 048 000 31 572 000 338 647 430

1.Működési célú támogatások áh. 

belülről

21 048 000 21 048 000 21 048 000 21 048 000 21 048 000 31 572 000 263 100 000

2.Közhatalmi bevételek   0

3. Működési bevételek  600 000 1 000 000 12 839 375

4.Működési célú átvett 

pénzeszközök áh.kívülről

  0

5.Finanszírozási bevételek 62 708 055

6.Felhalmozási célú támogatások áh. 

Belülről

7. Felhalmozási bevételek   0

8.Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök áh.kívülről

  0

II.Kiadások 25 671 125 24 409 125 24 409 125 24 409 125 24 409 125 25 983 166 338 647 430

1.Személyi juttatások 5 101 693 5 101 693 5 101 693 5 101 693 5 101 693 5 101 697 61 220 320

2.Munkaadókat terhelő járulékok  774 799  774 799  774 799  774 799  774 799  774 790 10 050 079

3.Dologi kiadások 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 434 005 33 532 025

4.Ellátottak pénzbeli juttatásai   0

5.Egyéb működési célú kiadások 1 000 000 20 597 769

6.Finanszírozási kiadások 17 494 633 16 232 633 16 232 633 16 232 633 16 232 633 16 672 674 205 279 637

7.Beruházások 7 967 600

8.Felújítások   0

9.Egyéb felhalmozási célú kiadások   0

    Hiány ( Bevétel - Kiadás) -4 023 125 -3 361 125 -3 361 125 -2 361 125 -3 361 125 5 588 834   0

Megnevezés
h ó n a p o k



Adatok Ft

Január Február Március Április Május Június I. félév

összesen

I. Bevételek 15 690 966 15 690 966 22 939 312 27 092 590 16 690 966 17 952 966 116 057 766

1.Működési célú támogatások áh. 

belülről

 145 846  145 846

2.Közhatalmi bevételek   0

3. Működési bevételek  458 333  458 333  458 333  458 333  458 333  458 333 2 749 998

4.Működési célú átvett 

pénzeszközök áh.kívülről

7 102 500 7 102 500

5.Finanszírozási bevételek 15 232 633 15 232 633 15 232 633 26 634 257 16 232 633 17 494 633 106 059 422

6.Felhalmozási célú támogatások áh. 

Belülről

  0

7. Felhalmozási bevételek   0

8.Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök áh.kívülről

  0

II. Kiadások 15 733 468 20 785 968 16 379 314 20 938 662 18 667 892 18 667 892 110 673 196

1.Személyi juttatások 11 732 458 16 032 458 11 858 458 11 732 458 11 732 458 11 732 458 74 820 748

2.Munkaadókat terhelő járulékok 1 935 434 2 687 934 1 955 280 1 935 434 1 935 434 1 935 434 12 384 950

3.Dologi kiadások 2 065 576 2 065 576 2 065 576 2 065 576 5 000 000 5 000 000 18 262 304

4.Ellátottak pénzbeli juttatásai   0

5.Egyéb működési célú kiadások 5 205 194 5 205 194

6.Finanszírozási kiadások   0

7.Beruházások  500 000  500 000

8.Felújítások   0

9.Egyéb felhalmozási célú kiadások   0

    Hiány (Bevétel - Kiadás) - 42 502 -5 095 002 6 559 998 6 153 928 -1 976 926 - 714 926 4 884 570

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés
h ó n a p o k



Július Augusztus Szeptember Október November December 2020. év

összesen

I. Bevételek 17 952 966 16 690 966 16 690 966 16 690 966 16 690 966 17 997 108 218 771 704

1.Működési célú támogatások áh. 

belülről

 145 846

2.Közhatalmi bevételek   0

3. Működési bevételek  458 333  458 333  458 333  458 333  458 333  458 337 5 500 000

4.Működési célú átvett 

pénzeszközök áh.kívülről

7 102 500

5.Finanszírozási bevételek 17 494 633 16 232 633 16 232 633 16 232 633 16 232 633 17 538 771 206 023 358

6.Felhalmozási célú támogatások áh. 

Belülről

  0

7. Felhalmozási bevételek   0

8.Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök áh.kívülről

  0

II.Kiadások 18 667 892 18 259 039 17 667 892 17 667 892 17 667 892 17 667 901 218 771 704

1.Személyi juttatások 11 732 458 11 732 458 11 732 458 11 732 458 11 732 458 11 732 462 145 215 500

2.Munkaadókat terhelő járulékok 1 935 434 1 935 434 1 935 434 1 935 434 1 935 434 1 935 439 23 997 559

3.Dologi kiadások 5 000 000 4 591 147 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 43 853 451

4.Ellátottak pénzbeli juttatásai   0

5.Egyéb működési célú kiadások 5 205 194

6.Finanszírozási kiadások   0

7.Beruházások  500 000

8.Felújítások   0

9.Egyéb felhalmozási célú kiadások   0

    Hiány ( Bevétel - Kiadás) - 714 926 -1 568 073 - 976 926 - 976 926 - 976 926  329 207   0

"

Megnevezés
h ó n a p o k



adatok: fő-ben

Megnevezés
Engedélyezett 

létszám 2020.évre

Megváltozott 

munkaképességű 

foglalkoztatás

Közfoglalkoztatás

      Megyei Önkormányzati Hivatal

        - köztisztviselők   27 0,00   0

        - munkatvkönyve alá tartozók   1 1,50   0

ÖSSZESEN   28 1,50   0

Heves Megyei Önkormányzat

         - tisztviselő(k)   2 0,00   0

ÖSSZESEN:   2 0,00   0

"

"9. melléklet a 2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 4/2020. (V.4.) önkormányzati rendeletéhez

LÉTSZÁMADATOK



Adatok Ft

Címszám
Személyi 

juttatások

Munkaadók

at terhelő 

járulékok

Dologi 

kiadások

Egyéb 

működési 

célú kiadások

Finanszírozási 

kiadások
Beruházások

Felújításo

k

Egyéb 

felhalmozá

si célú 

kiadások

Összesen:

Működési célú 

támogatások 

áh. Belülről

Működési 

bevételek

Működési 

célú átvett pe. 

Áh. Kívülről

Finanszírozási 

bevételek

Felhalmoz

ási bevétel

Felhalmoz

ási célú 

átvett pe. 

Áh.kívülrő

l

Összesen:

A)I/1.1.1. 55 546 220 8 971 141 64 517 361   0 -64 517 361

A)I/2.1.1.  600 000  200 000 3 200 000 4 000 000   0 -4 000 000

A)I/7.1.1 5 074 100  878 939 5 953 039

A)I/7.1.2.1. 8 373 880   0 10 524 000  500 000 19 397 880   0 -19 397 880

A)I/14.1.2.1.  598 043  598 043   0 - 598 043

A)I/16.1.2.1. 7 467 600 7 467 600   0 -7 467 600

A)III./1.1.1. 6 953 038 6 953 038   0 -6 953 038

A)III./4.1.1 1 766 356 1 766 356 62 708 055 62 708 055 60 941 699

A)III./5.1.1 8 837 375 8 837 375 8 837 375 -8 837 375

A)IV./1.1.1. 194 755 637 194 755 637   0 -194 755 637

A)I./1.1.1.   0 263 100 000 263 100 000 263 100 000

A)III.1.1.1.   0 4 002 000   0   0 4 002 000 4 002 000

A)IV. 1.1.1   0   0   0

61 220 320 10 050 080 21 009 298 8 719 394 205 279 637 7 967 600   0   0 314 246 329 263 100 000 12 839 375   0 62 708 055   0   0 338 647 430 21 516 765

Címszám
Személyi 

juttatások

Munkaadók

at terhelő 

járulékok

Dologi 

kiadások

Egyéb 

működési 

célú kiadások

Finanszírozási 

kiadások
Beruházások

Felújításo

k

Egyéb 

felhalmozá

si célú 

kiadások

Összesen:

Működési célú 

támogatások 

áh. Belülről

Működési 

bevételek

Működési 

célú átvett pe. 

Áh. Kívülről

Finanszírozási 

bevételek

Felhalmoz

ási célú 

támogaáto

k áh. 

Belülről

Felhalmoz

ási célú 

átvett pe. 

Áh.kívülrő

l

Összesen:

A)I.12.1.2 1 360 102 1 360 102

A)I.15.1.2 20 000 000 20 000 000   0 -20 000 000

A)III./2.1.2 2 000 000 2 000 000   0 -2 000 000

A)III./3.1.2. 1 041 000 1 041 000   0 -1 041 000

  0   0 21 360 102 3 041 000   0   0   0   0 24 401 102   0   0   0   0   0   0   0 -23 041 000

Címszám
Személyi 

juttatások

Munkaadók

at terhelő 

járulékok

Dologi 

kiadások

Egyéb 

működési 

célú kiadások

Finanszírozási 

kiadások
Beruházások

Felújításo

k

Egyéb 

felhalmozá

si célú 

kiadások

Összesen:

Működési célú 

támogatások 

áh. Belülről

Működési 

bevételek

Működési 

célú átvett pe. 

Áh. Kívülről

Finanszírozási 

bevételek

Felhalmoz

ási célú 

támogaáto

k áh. 

Belülről

Felhalmoz

ási célú 

átvett pe. 

Áh.kívülrő

l

Összesen:

  0   0   0

  0   0   0

  0   0   0

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

Tagdíjak

Összesen:

Összesen:

Kiadások Bevételek

Egyenleg
Megnevezés

EMT-Kistelepülések kutlurális e.t.

Kiadások

Átvett pe. Áh. Kívül

Bevételek

Egyenleg
Megnevezés

9. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 4/2020. (V.4.) önkormányzati rendeletéhez

"10. melléklet a 2/2020. (I.31) önkormányzati rendelethez

Heves Megyei Önkormányzat Kötelező - Önként vállalt és Államigazgatási feladatai

Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek

Egyenleg
Megnevezés

Civil szerveknek nyújtott támogatás

Államigazgatási feladatok

EFOP-1.6.3.

Közgyűlés kiadásai

Kabinet

Általános kiadások

Pénzmaradvány

Irányító szervi támogatás Hivatalnak

Megyei Önkormányzat támogatása

Általános tartalék

TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum

Megyei Területr. Terv

2019. évi Megyei Tartalék

Veszélyhelyzeti koordinációs tev.

Egyéb bevételek

Összesen:

Önként vállalt feladatok



Adatok Ft

Címszám
Személyi 

juttatások

Munkaadók

at terhelő 

járulékok

Dologi 

kiadások

Egyéb 

működési 

célú kiadások

Finanszírozási 

kiadások
Beruházások

Felújításo

k

Egyéb 

felhalmozá

si célú 

kiadások

Összesen:

Működési célú 

támogatások 

áh. Belülről

Működési 

bevételek

Működési 

célú átvett pe. 

Áh. Kívülről

Finanszírozási 

bevételek

Felhalmoz

ási célú 

támogaáto

k áh. 

Belülről

Felhalmoz

ási célú 

átvett pe. 

Áh.kívülrő

l

Összesen:

B)I./5.1.1. 129 918 524 21 322 803 35 560 924  500 000 187 302 251  145 846 5 500 000 194 755 637 200 401 483 13 099 232

B)I./10.1.1.  126 000  19 846  145 846

B)I./12.1.1. 10 028 976 1 755 060  180 000 11 964 036

B)III./4.1.1. 5 205 194 5 205 194 11 267 721 11 267 721 6 062 527

  0   0   0

140 073 500 23 097 709 35 740 924 5 205 194   0  500 000   0   0 204 617 327  145 846 5 500 000   0 206 023 358   0   0 211 669 204 7 051 877

Címszám
Személyi 

juttatások

Munkaadók

at terhelő 

járulékok

Dologi 

kiadások

Egyéb 

működési 

célú kiadások

Finanszírozási 

kiadások
Beruházások

Felújításo

k

Egyéb 

felhalmozá

si célú 

kiadások

Összesen:

Működési célú 

támogatások 

áh. Belülről

Működési 

bevételek

Működési 

célú átvett pe. 

Áh. Kívülről

Finanszírozási 

bevételek

Felhalmoz

ási célú 

támogaáto

k áh. 

Belülről

Felhalmoz

ási célú 

átvett pe. 

Áh.kívülrő

l

Összesen:

B)I./6.1.2. 5 142 000  899 850 7 102 500 13 144 350 7 102 500 7 102 500 -6 041 850

B)I./6.2.2. 1 010 027 1 010 027   0 -1 010 027

  0   0   0

5 142 000  899 850   0   0   0   0   0   0 14 154 377   0   0 7 102 500   0   0   0 7 102 500 -7 051 877

Címszám
Személyi 

juttatások

Munkaadók

at terhelő 

járulékok

Dologi 

kiadások

Egyéb 

működési 

célú kiadások

Finanszírozási 

kiadások
Beruházások

Felújításo

k

Egyéb 

felhalmozá

si célú 

kiadások

Összesen:

Működési célú 

támogatások 

áh. Belülről

Működési 

bevételek

Működési 

célú átvett pe. 

Áh. Kívülről

Finanszírozási 

bevételek

Felhalmoz

ási célú 

támogaáto

k áh. 

Belülről

Felhalmoz

ási célú 

átvett pe. 

Áh.kívülrő

l

Összesen:

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

"

Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek

Egyenleg

Összesen:

Megnevezés

Egyenleg
Megnevezés

Összesen:

Kiadások Bevételek

EU Kohéziós alapok

Európai Információs Pont

Összesen:

Önként vállalt feladatok

Pénzmaradvány

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt és Államigazgatási feladatai

Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek

Egyenleg
Megnevezés

Hivatal igazatási tevékenysége

Időközi kisebbségi választás

EFOP 1.6.3-17-2017-00019



Adatok Ft

Ssz. Beruházás megnevezése
Elkülönített kiadási 

előirányzat
Teljesítés Maradvány

1. Informatikai eszközök vásárlása 500 000 0 500 000

ÖSSZESEN: 500 000 0 500 000

Adatok eFt

Ssz. Felújítás megnevezése
Elkülönített kiadási 

előirányzat
Teljesítés Maradvány

ÖSSZESEN: 0 0 0

Adatok Ft

Ssz. Beruházás megnevezése
Elkülönített kiadási 

előirányzat
Teljesítés Maradvány

1. Informatikai eszközök vásárlása 70848

2. Tárgyi eszközök vásárlása 105529

ÖSSZESEN: 500 000 176377 323 623

Adatok eFt

Ssz. Felújítás megnevezése
Elkülönített kiadási 

előirányzat
Teljesítés Maradvány

ÖSSZESEN: 0 0 0

"

Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások

10. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 4/2020. (V.4.) önkormányzati rendeletéhez

500 000 323 623

"12. melléklet a 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelethez



I.FEJEZET   

Támogatások 

áh.belülről

II.FEJEZET 

Közhatalmi 

bevételek

III.FEJEZET 

Egyéb bevételek

IV. FEJEZET   

Átvett 

pe.áh.kívülről

V. FEJEZET 

Finanszírozási 

bevételek

I.FEJEZET  Általános 

kiadások

II.FEJEZET 

Ellátottak pénzbeli 

juttatásai

III.FEJEZET Egyéb 

kiadások

IV.FEJEZET 

Finanszírozási 

kiadások

1. Megyei 

Önkormányzat 

támogatása

1. Saját bevételek

1. Európai Uniótól 

átvett 

pénzeszközök

1. Irányító szervi 

támogatás 

Hivatalnak 

Önkormányzattól

1.Közgyűlés kiadásai 1.Általános tartalék

1. Irányító szervi 

támogatás 

Önkormányzattól 

Hivatalnak
2. Egyéb 

költségvetési 

támogatások és 

kiegészítő 

támogatások

2.Veszélyhelyzetb

en koordinációs 

tevékenység 

kiadásai

2. Pénzmaradvány 2. Kabinet
2. Civil szervezetek 

támogatása

2. Megelőlegezési 

támogatás

3. Egyéb 

működési célú 

átvett pe.

3. Tagi kölcsön

3.Társadalmi 

aktivitást elősegítő 

programok

3. Tagdíjak 3. Tagi kölcsön

4. Egyéb területfejl. 

Feladatok
4. Pénzmaradvány

5. Hivatal Igazgatási 

tevékenység

5. Veszélyhelyzet 

koordinációs 

tevékenység 

bevételei

6. Európai 

Információs Pont

7. Területfejlesztési 

feladatok (megyei 

tartalék)

9.Felújítások, 

beruházások

10. Választások 

lebonyolítása

12. EFOP 1.6.3

13.Általános kiadások

14. Megyei Paktum

15. EMMI pályázat

16. Megyei 

Területrendezési Terv

Alcímszám és 

Alcímnév

1. Működési 

jellegű

1. Működési 

jellegű

1. Működési 

jellegű

1. Működési 

jellegű
1. Működési jellegű 1. Működési jellegű

1. Működési 

jellegű
1. Működési jellegű 1. Működési jellegű

2.Felhalmozási 

jellegű

2.Felhalmozási 

jellegű

2.Felhalmozási 

jellegű

2.Felhalmozási 

jellegű

2.Felhalmozási 

jellegű
2.Felhalmozási jellegű

2.Felhalmozási 

jellegű

2.Felhalmozási 

jellegű

2.Felhalmozási 

jellegű

1.Személyi jell.kiadás

2. Munkaa. 

Terh.járulék

3. Dologi jell.kiadás

4.Beruházás

5.Felújítás

6.Egyéb felhalmozási 

célú kiadás

"

Számok és Fejezetek

Bevételek Kiadások

11. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 4/2020. (V.4.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetés fejezet és címrendje 2020.évben

Költség-viselő
A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

"13. melléklet a 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Előirányzati 

csoportszám és 

előirányzati csoportnév

Kiemelt Előirányzati 

szám és kiemelt 

előirányzati név

Címszám és Címnév

Címszámonként bontott és változó

Jogcímszám
1.Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat

2.Az önkormányzatnál önként vállalt feladat



 

Heves Megyei Önkormányzat Értesítőjének 

 

2. számú mellékletei 

 

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének  

 

5/2020. (V.7.) önkormányzati rendeletének 

 

mellékletei 
 



1/A. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 5/2020.(V.7.) 

önkormányzati rendeletéhez 

 

Heves megye településeinek listája 

 

 A B 

 Települések Típus 

1. Abasár község 

2. Adács község 

3. Aldebrő község 

4. Andornaktálya község 

5. Apc község 

6. Átány község 

7. Atkár község 

8. Balaton község 

9. Bátor község 

10. Bekölce község 

11. Bélapátfalva város 

12. Besenyőtelek község 

13. Boconád község 

14. Bodony község 

15. Boldog község 

16. Bükkszék község 

17. Bükkszenterzsébet község 

18. Bükkszentmárton község 

19. Csány község 

20. Demjén község 

21. Detk község 



 A B 

 Települések Típus 

22. Domoszló község 

23. Dormánd község 

24. Ecséd község 

25. Eger megyeszékhely, megyei jogú város 

26. Egerbakta község 

27. Egerbocs község 

28. Egercsehi község 

29. Egerfarmos község 

30. Egerszalók község 

31. Egerszólát község 

32. Erdőkövesd község 

33. Erdőtelek község 

34. Erk község 

35. Fedémes község 

36. Feldebrő község 

37. Felsőtárkány község 

38. Füzesabony város 

39. Gyöngyös város 

40. Gyöngyöshalász község 

41. Gyöngyösoroszi község 

42. Gyöngyöspata város 

43. Gyöngyössolymos község 

44. Gyöngyöstarján község 

45. Halmajugra község 



 A B 

 Települések Típus 

46. Hatvan város 

47. Heréd község 

48. Heves város 

49. Hevesaranyos község 

50. Hevesvezekény község 

51. Hort nagyközség 

52. Istenmezeje község 

53. Ivád község 

54. Kál nagyközség 

55. Kápolna község 

56. Karácsond község 

57. Kerecsend község 

58. Kerekharaszt község 

59. Kisfüzes község 

60. Kisköre város 

61. Kisnána község 

62. Kömlő község 

63. Kompolt község 

64. Lőrinci város 

65. Ludas község 

66. Maklár község 

67. Markaz község 

68. Mátraballa község 

69. Mátraderecske község 



 A B 

 Települések Típus 

70. Mátraszentimre község 

71. Mezőszemere község 

72. Mezőtárkány község 

73. Mikófalva község 

74. Mónosbél község 

75. Nagyfüged község 

76. Nagykökényes község 

77. Nagyréde község 

78. Nagytálya község 

79. Nagyút község 

80. Nagyvisnyó község 

81. Noszvaj község 

82. Novaj község 

83. Ostoros község 

84. Pálosvörösmart község 

85. Parád nagyközség 

86. Parádsasvár község 

87. Pély község 

88. Pétervására város 

89. Petőfibánya község 

90. Poroszló község 

91. Recsk nagyközség 

92. Rózsaszentmárton község 

93. Sarud község 



 A B 

 Települések Típus 

94. Sirok község 

95. Szajla község 

96. Szarvaskő község 

97. Szentdomonkos község 

98. Szihalom község 

99. Szilvásvárad község 

100. Szúcs község 

101. Szűcsi község 

102. Tarnabod község 

103. Tarnalelesz község 

104. Tarnaméra község 

105. Tarnaörs község 

106. Tarnaszentmária község 

107. Tarnaszentmiklós község 

108. Tarnazsadány község 

109. Tenk község 

110. Terpes község 

111. Tiszanána község 

112. Tófalu község 

113. Újlőrincfalva község 

114. Vámosgyörk község 

115. Váraszó község 

116. Vécs község 

117. Verpelét város 



 A B 

 Települések Típus 

118. Visonta község 

119. Visznek község 

120. Zagyvaszántó község 

121. Zaránk község 

 



1/B. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 5/2020.(V.7.) 

önkormányzati rendeletéhez 

 

A Törvény 4/1-4/11. melléklet Heves megyét érintő elemei 

 

 

1. Az országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi és főúti elemei 

 

1.1 Távlati gyorsforgalmi utak 

 A B C 

  Meglévő nyomvonal-szakasz Tervezett nyomvonal-szakasz 

1. M25:  Füzesabony térsége (M3) – 

Eger 

2. M3: Budapest- Hatvan – 

Füzesabony – Polgár – 

Görbeháza – Nyíregyháza – 

Vásárosnamény - 

- Vásárosnamény – Beregdaróc 

– (Ukrajna) 

3. M32:  Szolnok (M4) – Füzesabony 

térsége (M3) 

 

1.2 Távlati kiemelt szolgáltatást nyújtó főutak 

 A B C 

  Meglévő nyomvonal-szakasz Tervezett nyomvonal-szakasz 

1. R21: Hatvan (M3) – Mátraverebély - - Mátraverebély – Salgótarján 

– Somoskőújfalu – (Szlovákia) 

 

1.3 Távlati főutak 

 

1.3.1 Meglévő szakaszok: 

 A B 

1. 3. sz. főút: Budapest – Hatvan – Gyöngyös – Füzesabony – Mezőkövesd – 

Miskolc – Szikszó – Encs – Tornyosnémeti – (Szlovákia) 

2. 23. sz. főút: Bátonyterenye (21. sz. főút) – Tarnalelesz (25. sz. főút) 

3. 24. sz. főút: Gyöngyös (3. sz. főút) – Parád – Eger (25. sz. főút) 

4. 25. sz. főút: Kerecsend (3. sz. főút) – Eger – Bánréve (26. sz. főút) 

5. 31. sz. főút: Budapest (M0) – Sülysáp - Nagykáta – Jászberény – Dormánd 

(33. sz. főút) 

6. 32. sz. főút: Hatvan (M3) – Jászberény – Szolnok (4. sz. főút) 

7. 33. sz. főút: Füzesabony (3. sz. főút) – Tiszafüred – Debrecen (4. sz. főút) 

8. 253. sz. 

főút: 

Andornaktálya (M25) – Mezőkövesd (3. sz. főút)  

(ez az út a MOTrT-ben még a 2502. j. mellékút részeként 

szerepel, időközben főúttá vált) 

 



1.3.2 Tervezett szakaszok: 

 A B 

1. 212. sz. 

főút: 

Rétság térsége (2. sz. főút) – Jobbágyi – Szurdokpüspöki térsége – 

Gyöngyös (3. sz. főút) 

2.  Jászberény (32. sz. főút) – Gyöngyös (3. sz. főút) 

3.  Pétervására (23. az. főút) – Sirok (24. sz. főút) 

4.  Karácsond térsége (3. sz. főút) – Heves – Kisköre – Kunhegyes – 

Kenderes (4. sz. főút) 

5. 3. sz. főút Detk - Kápolna 

 

 

2. A gyorsforgalmi és főúthálózat, valamint a vasúti törzshálózat távlati nagy hídjai a Tiszán 

 

2.1 Távlati Tisza-hidak 

 

2.1.1 Meglévő közúti hidak 

 A B 

1. Tiszafüred - Poroszló 33. sz. főút 

2. Kisköre - Tiszabura (új főút) 

 

2.1.2 Meglévő vasúti hidak 

 A 

1. Tiszafüred - Poroszló 

 

 

3. Országos törzshálózati vasúti pályák 

 

Meglévő országos törzshálózati vasúti pályák 

 A B 

 Vasútvonal 

száma 

Meglévő országos törzshálózati vasúti pályák 

1. 80 (1) Budapest [VIII. kerület, Keleti pu.] – Hatvan – Miskolc – 

Mezőzombor – Sátoraljaújhely – (Szlovákia) 

2. 81 Hatvan – Somoskőújfalu – (Szlovákia) 

3. 82 Hatvan – Újszász 

4. 86 Vámosgyörk – Újszász 

5. 87 Füzesabony – Putnok 

6. 108 Debrecen - Füzesabony 

 



4. Országos kerékpárút-törzshálózat elemei 

A 

1.                4. Tiszamente kerékpárútvonal 4.A és 4.C nyomvonala:  

(11-es jelű Euro Velo®): 

1.A: Gönc – Telkibánya – Bózsva – Pálháza – Füzérradvány – Mikóháza – 

Sátoraljaújhely – Sárospatak – Bodrogolaszi – Vámosújfalu – Olaszliszka – Szegilong – 

Szegi – Bodrogkisfalud – Bodrogkeresztúr – Tarcal – Tokaj – Tiszaladány – Tiszatardos 

– Tiszalök – Tiszadada – Tiszadob – Tiszaújváros – Tiszapalkonya – Tiszatarján – 

Tiszakeszi – Ároktő – Tiszadorogma – Tiszabábolna – Poroszló – Sarud – Kisköre – 

Tiszasüly – Kőtelek – Nagykörű – Szolnok – Tószeg – Tiszavárkony – Tiszajenő – 

Tiszakécske – Lakitelek – Tiszaalpár – Csongrád – Baks – Ópusztaszer – Sándorfalva – 

Szeged – Röszke – (Szerbia) 

1.C: Tiszaújváros – Tiszacsege – Tiszafüred – Abádszalók – Kisköre 

2.   10. Közép-Európa Vizei kerékpárútvonal (14-es jelű Euro Velo®): 

Szentgotthárd - Zalaegerszeg - Keszthely - Tihany - Balatonakarattya - Székesfehérvár - 

Budapest - Hatvan - Gyöngyös - Eger - Hortobágy - Debrecen - Nyírábrány  

3.   22. Bükki kerékpárútvonal:  

Ózd – Dédestapolcsány – Szilvásvárad – Bélapátfalva – Eger 

4.   23. Nyugat-zempléni kerékpárútvonal 23.A és 23.B nyomvonala:  

4.A: Gönc – Boldogkőváralja – Miskolc – Felsőtárkány - Eger 

4.B: Nagyvisnyó – Szilvásvárad 

5.   31. Zagyvamenti kerékpárútvonal:  

(2.C kerékpárút Salgótarján és Nagybárkány közötti szakasza) – Szurdokpüspöki – 

Zagyvaszántó – Petőfibánya – (10. A kerékpárút Petőfibánya és Jászfényszaru közötti 

szakasza) – Jászberény - Szolnok 

 

5. Nemzetközi és országos vízi utak 

 

Nemzetközi és országos vízi utak 

 A B C 

 A vízi út 

neve 

A szakasz (fkm-fkm) A vízi út osztálya 

1. Tisza 544-403 III 

2. Tisza 403-254 II 

 

6. Erőművek 

 

Meglévő egyéb 50 MW és annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőművek 

 A 

 Meglévő erőművek 

1. Lőrinci 

2. Visonta 

 



7. A villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékei 

 

7.1 Meglévő 400 kV-os átviteli hálózat távvezetékek 

 Ágazati száma Elhelyezkedése 

1. 38. Sajószöged - Göd 

 

7.2 Tervezett 400 kV-os átviteli hálózat távvezetékek 

A 

1. Detk térsége 

 

7.3 Meglévő 220 kV-os átviteli hálózat távvezetékek 

 A. B. 

 Ágazati száma Elhelyezkedése 

1. 49. Detk – Maklár – Mezőkövesd – Sajószöged 

2. 50. Detk – Szolnok 

3. 51. Detk – Csány – Budapest [XV. kerület] 

4. 52. Detk – Ecséd – Budapest [XV. kerület] 

5. 70., 71. Nagyút – Mezőtárkány - Sajószöged 

6. 72. Sajószöged - Szolnok 

7. 47. Visonta – Detk [I.] 

8. 48. Visonta – Detk [II.] 

 

 

8. Nemzetközi és hazai szénhidrogén-szállító vezetékek 

 

8.1 Meglévő földgázszállító vezetékek 

 A B 

 Ágazati száma Elhelyezkedése 

1. 100: (Ukrajna) – Beregdaróc – Kisvarsány – Nyírbogdány - 

Nemesbikk – Füzesabony – Nagyfüged – Zsámbok 

2. 100-10: Nagyfüged – Tarnaörs 

3. 100-11: Vámosgyörk – Gyöngyös 

4. 100-12: Csány – Jászberény 

5. 100-13: Nagyfüged – Halmajugra 

6. 211 Ózd – Járdánháza – Tarnalelesz – Mátraterenye – 

Bátonyterenye [Kisterenye] 

7. 211-02: Mátraterenye – Mátraderecske 

8. 212: Tarnalelesz – Fedémes 

9. 213: Fedémes – Egerbakta – Eger 

10. 214: Fedémes – Bélapátfalva 

11. 217: Bátonyterenye [Kisterenye] – Sámsonháza – Pásztó – Heréd – 

Hatvan – Zsámbok 

12. 217-02: Heréd - Lőrinci 



 

8.2 Meglévő kőolajszállító vezetékek 

 A B 

 Név Elhelyezkedés 

1. Barátság II. (Ukrajna) – Fényeslitke – Tiszavasvári – Mezőcsát – Kál – 

Zsámbok – Százhalombatta 

 

8.3 Meglévő termékvezetékek 

 A 

1. Szajol – Tiszasüly – Füzesabony - Tiszaújváros 

2. Szajol – Tiszasüly – Füzesabony - Tiszaújváros 

3. Tiszaújváros – Mezőkövesd – Vámosgyörk – Zsámbok – Üllő - Százhalombatta 

 

 

9. Országos vízi létesítmények 

 

9.1 VTT-tározók 

 A B C D 

 Megvalósult Tervezett tározó Tápláló vízfolyás Település 

1.  Hanyi-Jászsági Tisza Kisköre, 

Tarnaszentmiklós, 

Pély 

2. Hanyi-

Tiszasülyi 

 Tisza Jászkisér, Pély, 

Tiszasüly 

 

9.2 Országos vízkár-elhárítási célú tározók 

 

9.2.1 Meglévő országos vízkár-elhárítási célú tározók 

 A B C 

 Megnevezés Tápláló vízfolyás Település 

1. Ludasi Bene-patak Ludas, Detk, Nagyút 

 

9.2.2. Tervezett országos vízkár-elhárítási célú tározók 

 A B C 

 Megnevezés Tápláló vízfolyás Település 

1. Nagyfüged - 

Tarnazsadányi 

Bene, Tarna, Tarnóca Nagyfüged, Tarnazsadány 

2. Viszneki Tarna, Gyöngyös-patak Visznek, Erk, Nagyfüged 

 

  



9.3 Meglévő kiemelt jelentőségű vízi építmények 

 A B C 

 Megnevezés Vízfolyás Érintett település 

1. 
Kiskörei 

vízlépcső 
Tisza Abádszalók, Kisköre 

 

9.4 Országos csatornák 

 

9.4.1 Meglévő országos csatornák 

 A B 

 Csatorna neve Érintett települések 

1. Jászsági-főcsatorna Tiszasüly-Kisköre 

2. 
12-28. Tiszasüly-Pélyi-összekötő-

csatorna 
Pély-Tiszasüly 

3. 12. (Pélyi)-csatorna Jászkisér-Pély 

 

9.4.2 Tervezett országos csatornák 

 A B 

 Csatorna neve Érintett települések 

1. Jászsági főcsatorna Zagyvai ága Kisköre térsége – Alattyán térsége 

 

 



1/C. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 5/2020.(V.7.) 

önkormányzati rendeletéhez 

 

Térségi hálózatok és egyedi építmények 

 

 

1. Térségi közlekedési hálózatok és egyedi építmények 

 

1.1 Távlati főutak településelkerülő szakaszai 

 A 

 Tervezett szakaszok 

1. Pétervására (23. sz. főút) 

2. Bükkszenterzsébet (23. sz. főút)  

3. Tarnalelesz (23. sz. főút) 

4. Szentdomonkos (25. sz. főút) 

5. Gyöngyös észak (24. sz. főút) 

6. Gyöngyös kelet (24. sz. főút) 

7. Eger kelet (25. sz. főút) 

 

1.2 Térségi szerepű összekötő utak 

 A 

 Tervezett szakaszok: 

1. Megyehatár – Pétervására (23. sz. főút) a meglévő 2305. j. mellékút nyomvonalán 

2. 
Sirok (24. sz. főút) – Kál (M3) – Tenk (31) a meglévő 2415. j., 2416. j., 2417. j., 

3208. j. mellékutak nyomvonalán 

 

1.3 Mellékutak (összekötőutak) 

 A 

 Tervezett szakaszok 

1. Maklár M25 bekötés 

 



 A B 

 Út száma Meglévő szakaszok 

1.  2111 Verseg – Hatvan 

2.  2131 Apc – Szarvasgede  

3.  2132 Nagykökényes – Zagyvaszántó  

4.  2133 Heréd – Lőrinci  

5.  2134 Kerekharaszt – Heréd  

6.  2401 Hatvan – Selyp  

7.  2402 Selyp – Gyöngyöspata   

8.  2403 Selyp – Zagyvaszántó  

9.  2404 Zagyvaszántó – Rózsaszentmárton  

10.  2405 Jobbágyi – Apc  

11.  2408 Pásztó – Galyatető – Mátraháza  

12.  2411 Recsk – Mátraballa  

13.  2413 Egerbakta – Bükkszék  

14.  2414 Bátor – Szúcs  

15.  2416 Gyöngyös – Verpelét – Eger   

16.  2418 Detk – Domoszló  

17.  2419 Mátrafüred – Abasár 

18.  2420 Kápolna – Detk  

19.  2501 Eger – Füzesabony   

20.  2503 Eger – Novaj  

21.  2504 Eger – Bogács  

22.  2505 Eger – Hollóstető – Miskolc  

23.  2506 Szarvaskő – Vadna  

24.  2507 Borsodnádasd – Mónosbél  

25.  2508 Ózd – Szilvásvárad  



 A B 

 Út száma Meglévő szakaszok 

26.  2509 Mezőkövesd – Noszvaj  

27.  2510 Egercsehi – Mikófalva  

28.  3104 Gödöllő – Tura – Hatvan  

29.  3126 Jászfényszaru – Boldog 

30.  3201 Hatvan – Atkár  

31.  3202 Hort – Csány  

32.  3204 Gyöngyös – Heves  

33.  3205 Jászárokszállás – Tarnaméra  

34.  3206 Detk – Nagyfüged  

35.  3207 Kál – Heves  

36.  3210 Gyöngyös – Adács  

37.  3211 Tarnaszentmiklós – Kömlő  

38.  3212 Besenyőtelek – Tiszanána  

39.  3213 Kisköre – Poroszló  

40.  3229 Tarnaörs – Jászdózsa  

41.  3301 Poroszló – Borsodivánka 

 

1.4 Országos vasúti mellékvonalak 

A B 

Vasútvonal 

száma 

Meglévő vasúti mellékvonalak 

84 Bátonyterenye (Kisterenye)-Kál (Kál-Kápolna) 

85 Vámosgyörk-Gyöngyös 

102 Kál (Kál-Kápolna)-Kisújszállás 

372 Nagyút-Visonta 



A B 

Vasútvonal 

száma 

Meglévő vasúti mellékvonalak 

82K Hatvani elágazás 

 

1.5 Térségi repülőterek: 

 A 

 Meglévő repülőterek 

1. Eger 

2. Maklár 

3. Gyöngyös Pipishegy 

 

1.6 Kerékpárutak 

 

1.6.1 Térségi kerékpárutak 

 A 

 Tervezett kerékpárutak 

1. Kisköre-Heves-Karácsond-Gyöngyös 

2. Gyöngyös (Mátrafüred)-Parád-Recsk-Sirok-Eger  

3. Eger-Füzesabony-Poroszló 

 

1.6.2 Megyehatáron átnyúló térségi kerékpárútvonalak: 

 A 

 Tervezett kerékpárutak 

1. Szilaspogony - Istenmezeje-Pétervására-Sirok-Kál-Verpelét-Tenk-Heves-Jászapáti 

2. Ostoros-Novaj-Bogács-Harsány 

3. Füzesabony-Mezőkövesd 

4. Andornaktálya-Mezőkövesd 

5. Gyöngyös-Vámosgyörk-Jászárokszállás-Jászberény 

6. Zagyvaszántó-Nagykökényes-Verseg-Kartal 

7. Szuha-Parádsasvár-Gyöngyössolymos 

 



1.7 Térségi kikötők: 

 A 

 Meglévő kikötők 

1. Poroszló 

2. Kisköre 

 

2. Térségi energetikai hálózatok és egyedi építmények 

 

2.1 Villamosenergia hálózat távvezetékei 

 

2.1.1 Átvitelt befolyásoló 132 kV-os főelosztó hálózat 

 A 

 Meglévő hálózat 

1. Visonta (Mátrai Erőmű ) – Detk I.  

2. Visonta (Mátrai Erőmű ) – Detk II-III. 

3. Visonta (Mátrai Erőmű ) – Detk IV-V. 

 

2.1.2 Térségi ellátást biztosító 132 kV-os főelosztó hálózat 

 A 

 Meglévő hálózat 

1. Detk – Bátonyterenye (Nagybátony) 

2. Recsk Ércbánya – Detk-Bátonyterenye (Nagybátony) távvezeték felhasítási pontja 

3. Detk – Gyöngyös 

4. Detk – Heves  

5. Detk – Eger Dél 

6. Eger Dél – Füzesabony  

7. Mezőkövesd – Eger Észak 

8. Kisköre (Kisköre Vízerőmű) – Heves  

9. Kisköre (Kisköre Vízerőmű) – Füzesabony  

10. Bátonyterenye (Nagybátony) – Borsodnádasd 

11. Borsodnádasd – Bélapátfalva  



 A 

 Meglévő hálózat 

12. Eger Észak – Borsodnádasd - Bélapátfalva távvezeték felhasítási pontja 

13. Lőrinci – Hatvan MÁV 

14. Lőrinci – Nagykáta 

15. Lőrinci – Bátonyterenye (Nagybátony) 

16. Lőrinci – Nógrádkövesd 

17. Lőrinci – Gyöngyös  

18. Lőrinci – Gödöllő 

19. Hatvan – Lőrinci-Gödöllő távvezeték felhasítási pontja 

 

2.1.3 Térségi ellátást biztosító 132 kV-os főelosztó hálózat 

 A 

 Tervezett hálózat 

1. Gyöngyöshalász – Detk-Gyöngyös távvezeték felhasítási pontja 

2. Gyöngyöshalász – SIAD 

 

2.1.4 5-50 MW névleges teljesítő-képességű erőmű 

 A 

 Meglévő 

1. Kisköre 

 

2.2. Földgázelosztó vezetékek (meglévő) 

 A 

 Meglévő nagyközép-nyomású földgázvezeték 

1. Nagykökényes-Heréd 

2. Zagyvaszántó-Lőrinci-Petőfibánya 

3. Zagyvaszántó-Apc-Rózsaszentmárton 

4. Hatvan 

5. Boldog 

6. Ecséd-Hort-Csány 



 A 

 Meglévő nagyközép-nyomású földgázvezeték 

7. Nagyréde-Gyöngyöshalász-Gyöngyös-Gyöngyöstarján-Gyöngyösoroszi-

Gyöngyössolymos 

8. Vámosgyörk-Adács-Karácsond-Ludas-Detk-Domoszló-Vécs 

9. Adács-Gyöngyöshalász 

10. Karácsond-Gyöngyöshalász-Gyöngyös 

11. Karácsond-Visonta-Abasár 

12. Karácsond-Nagyfüged 

13. Detk-Halmajugra 

14. Tarnaörs-Visznek 

15. Tarnaörs-Erk-Zaránk 

16. Pély-Tarnaszentmiklós-Hevesvezekény-Heves-Átány-Tenk-Erdőtelek-Kál 

17. Átány-Kömlő 

18. Erdőtelek-Heves 

19. Kál-Erdőtelek-Dormánd-Füzesabony 

20. Kál-Kompolt-Nagyút 

21. Kál-Kompolt-Kápolna-Tófalu 

22. Kisköre-Tiszanána-Sarud-Újlőrincfalva-Poroszló-Egerfarmos-Mezőszemere-

Szihalom-Mezőtárkány 

23. Verpelét-Egerszólát-Egerszalók-Eger-Felsőtárkány 

24. Eger-Andornaktálya-Nagytálya 

25. Andornaktálya-Ostoros-Novaj 

26. Eger-Egerszalók-Demjén 

27. Parádsasvár-Bodony-Mátraderecske-Mátraballa 

28. Bodony-Recsk 

29. Sirok-Szajla-Terpes-Bükkszék-Tarnalelesz-Pétervására-Erdőkövesd-Váraszó-

Istenmezeje 

30. Pétervására-Ivád 

31. Terpes-Kisfüzes 

32. Tarnalelesz-Fedémes-Egerbocs-Szücs-Egercsehi 

33. Egerbocs-Hevesaranyos 

34. Bükkszentmárton-Bélapátfalva-Szilvásvárad-Nagyvisnyó 

 

 



1/D. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 5/2020.(V.7.) 

önkormányzati rendeletéhez 

 

Tájrehabilitációt igénylő terület övezete 

 

1. Barnamezős területek: 

 A B C 

 
Település neve 

Ingatlan címe, 

megnevezése 
Ingatlan helyrajzi száma 

1. Lőrinci Volt cementgyár 1 

2. Lőrinci Volt cukorgyár 4/6 

3. Lőrinci Volt cukorgyár zagytér 11 

4. Lőrinci pernyehányó 071 

5. Hatvan Lőrinci út 6310/1 

6. Hatvan Lőrinci út 6310/2 

7. Hatvan Lőrinci út 6310/4 

8. Hatvan Lőrinci út 6310/6 

9. Hatvan Lőrinci út 6310/8 

10. Hatvan Lőrinci út 6310/10 

11. Hatvan Lőrinci út 6310/12 

12. Hatvan Lőrinci út 6310/14 

13. Hatvan Lőrinci út 6310/16 

14. Hatvan Lőrinci út 6310/18 

15. Hatvan Lőrinci út 6310/20 

16. Hatvan Lőrinci út 6310/22 

17. Hatvan Lőrinci út 6310/24 

18. Hatvan Lőrinci út 6310/25 

19. Hatvan Lőrinci út 6310/27 

20. Hatvan Lőrinci út 6311 



 A B C 

 
Település neve 

Ingatlan címe, 

megnevezése 
Ingatlan helyrajzi száma 

21. Hatvan Radnóti tér 5331/25 

22. Hatvan Radnóti tér 5331/28 

23. Hatvan Radnóti tér 5331/29 

24. Hatvan Radnóti tér 5331/30 

25. Hatvan Radnóti tér 5331/31 

26. Hatvan Radnóti tér 5331/32 

27. Hatvan Radnóti tér 5331/33 

28. Hatvan Radnóti tér 5331/35 

29. Hatvan Radnóti tér 5331/36 

30. Hatvan Radnóti tér 5331/37 

31. Hatvan Boldogi út 6. 5331/38 

32. Hatvan Téglagyári utca 6248 

33. Hatvan Téglagyári utca 6249 

34. Hatvan Téglagyári utca 6250 

35. Hatvan Téglagyári utca 6251 

36. Hatvan Téglagyári utca 6252 

37. Hatvan Téglagyári utca 10058/12 

38. Hatvan Téglagyári utca 10058/13 

39. Hatvan Téglagyári utca 10035/2 

40. Hatvan Téglagyári utca 09/1 

41. Petőfibánya nincs 371 

42. Petőfibánya nincs 366/1 

43. Petőfibánya nincs 366/2 



 A B C 

 
Település neve 

Ingatlan címe, 

megnevezése 
Ingatlan helyrajzi száma 

44. Petőfibánya  365/3 

45. Petőfibánya  365/6 

46. Petőfibánya  365/8 

47. Petőfibánya  365/11 

48. Petőfibánya  365/17 

49. Petőfibánya  365/30 

50. 
Petőfibánya 

3023 Petőfibánya, Bánya 

utca 9. 
365/31 

51. Petőfibánya  365/46 

52. Petőfibánya  365/47 

53. Petőfibánya  365/49 

54. Petőfibánya Bánya utca 5. 306 

55. Szilvásvárad Park u. 415/48 

56. Bélapátfalva Bélapátfalva 1001/27 

57. 
Szihalom 

3377 Szihalom, Gárdonyi 

Géza út 9. 
457 

58. Szihalom külterület 095/1 

59. Tófalu  052/19 

60. Kál 3350 Kál, Kinizsi út 35. 1703/48 

61. Kál 3350 Kál, Vasút utca 69 

62. Parád Parádfürdő Ilona völgy 04/4 

63. 

Recsk 
Recsk Külterület - volt 

ércbánya területe 

023/30, 023/31, 023/34, 023/36, 

023/37, 023/38, 023/39, 023/42, 

023/44, 023/45, 023/46, 023/47, 

023/48, 023/50, 023/52, 023/54, 



 A B C 

 
Település neve 

Ingatlan címe, 

megnevezése 
Ingatlan helyrajzi száma 

023/56, 023/57, 023/61, 023/62, 

023/66, 023/67 

64. 
Recsk 

Recsk - Lángos volt 

laktanya 
0344 

65. 
Recsk 

Recsk - Bajpatak volt 

laktanya 
0214/1, 0214/2 

66. 
Pétervására 

Petőfi út (volt laktanya 

területe) 
798 

67. Sirok 3332 Sirok 1003/4. hrsz. 1003/4 

68. Gyöngyöstarján Aradi u. 1. 59 

69. Gyöngyöstarján belterület 60 hrsz. 60 

70. Gyöngyöstarján Aradi u. 2. 2 

71. Gyöngyöstarján belterület 1027 hrsz. 1027 

72. Visonta Kossuth tér 1. 484 

73. Visonta Sport út 2. 30 

74. Visonta Brezova-tanya 030/1 

75. Visonta Brezova-tanya 032/28 

76. Visonta Brezova-tanya 032/27 

77. Visonta Brezova-tanya 032/10 

78. Visonta Brezova-tanya 032/21 

79. Markaz Markaz külterület 0110/9 

80. Heves külterület 029/5 

81. Heves külterület 029/7 



 A B C 

 
Település neve 

Ingatlan címe, 

megnevezése 
Ingatlan helyrajzi száma 

82. Heves Erdélyi u. 2. 029/9 

83. Heves külterület 029/10 

84. Heves külterület 0266 

85. Tiszanána Tiszanána külterület 0186 

86. Tiszanána Szarvasmarha telep 0183/2 

87. Tiszanána Tiszanána külterület 096/4 

88. Tiszanána Tiszanána külterület 096/3 

89. Tiszanána Tiszanána, Fő út 142 1500 

90. Tiszanána Tiszanána Fő út 203. 1253/4 

91. Egerbakta külterület 019/1 

92. Eger külterület 0974/10 

93. Eger külterület 0974/11 

94. Eger belterület 2877 

95. Eger külterület 0987/1 

96. Eger külterület 0971 

97. Eger külterület 0955/2 

98. Eger külterület 0995 

99. Eger külterület 01046/9 

100. Eger külterület 01088/2 

101. Eger külterület 01098/1 

102. Eger belterület 10502/2 

103. Eger belterület 3257 

104. Tarnaszentmária külterület 078/1 



 A B C 

 
Település neve 

Ingatlan címe, 

megnevezése 
Ingatlan helyrajzi száma 

105. Verpelét Verpelét külterület 316 

106. Andornaktálya külterület 0214/8 

 

 

2. Nagy kiterjedésű kopárokkal érintett települések listája: 

 A 

 Település neve 

1. Balaton 

2. Bátor 

3. Bekölce 

4. Bükkszenterzsébet 

5. Egerbocs 

6. Egercsehi 

7. Erdőkövesd 

8. Fedémes 

9. Hevesaranyos 

10. Ivád 

11. Mátraderecske 

12. Nagyvisnyó 

13. Pétervására 

14. Sirok 

15. Szentdomonkos 

16. Szúcs 

17. Tarnalelesz 



 A 

 Település neve 

18. Váraszó 
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Az ajánlások célja  

A törvényi előírások alapján Heves Megye Önkormányzatának Közgyűlése rendeletet alkot a megye 
térszerkezetének alakításáról és a területek hasznosításának szabályairól. A területrendezési terv 
készítésének folyamatában azonban felmerültek olyan lehetőségek, javaslatok, melyeket nem lehet, 
ill. nem célszerű kötelező erejűen elrendelni, de ajánlásként a további tervezés és használat során jól 
hasznosítható támpontot nyújtanak a szabályok értelmezésében, a javaslatok kidolgozásában.  

Az ajánlásokat a megyei közgyűlés határozattal fogadja el. 

 

Települési térségre vonatkozó ajánlások 

Települések növekedését úgy kell meghatározni, hogy a lehető legkisebb környezeti, tájképi és 
településképi konfliktusokkal valósulhassanak meg. 

A racionális és egyben takarékos földhasználat, a gazdaságos és fenntartható településüzemeltetés 
megköveteli a települési területek növelésének ésszerű keretek között tartását. 

A települések fejlesztési koncepcióiban elsődlegesen a táji adottságoknak megfelelő termelő és 
feldolgozó létesítmények telepítését kell meghatározni és biztosítani a szükséges helyigényt. Az 
üdülőterületi fejlesztések területén a parcellázások helyett a meglévő ilyen célú területek és 
épületállomány újra hasznosítását kell elérni. A turisztika fejlesztése érdekében a bázis és rekreációs 
létesítmények összehangolt telepítése támogatható az azonos érdekű térségek területén. 

A természeti környezet állapotának és az ökoszisztéma szolgáltatások megőrzése érdekében kerülni 
kell a zöldmezős beépítéseket és helyette a város barnamezős területeit célszerű felhasználni. 

Az illegális hulladéklerakás és az illegális hulladékégetés (külső és belső térben történő) 
visszaszorítására törekedni kell. 

Külön jogszabály szerinti barlangok felszíni védőövezetében a beépítés feltételeit a településrendezési 
eszközökben a működési területével érintett nemzeti park igazgatóság véleménye alapján javasolt 
meghatározni. 

 

Mezőgazdasági térségre vonatkozó ajánlások 

• A talajkészletek mennyiségének és minőségének fokozott védelme, termékenységének hosszú távú 
fenntartása. 

• A mezőgazdasági eredetű környezetterhelés csökkentése. 

• A természet- és környezetkímélő gazdálkodási módok elterjesztése. 

• A fenntartható növényvédőszer-használat elősegítése; a kockázatok minimalizálása, helyes gyakorlat 
követése. 
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Erdőgazdálkodási térségre vonatkozó ajánlások 

• Az erdőterületek kiterjedésének növelése (elsősorban az éghajlatváltozás nyomán megváltozó 
termőhelyi adottságokhoz alkalmazkodni tudó állományokkal, őshonos fajokkal). 

• Az erdők ökológiai, biodiverzitási értékének növelése. 

• A természetközeli, őshonos fafajokból álló, elegyes erdőszerkezet kialakítását és a folyamatos 
erdőborítást szolgáló területhasználatot támogató jogi és egyéb szabályozás, valamint (területalapú és 
egyéb) támogatási rendszerek hatékonyságának, ösztönző erejének növelése. 

 

Vízgazdálkodási térségre vonatkozó ajánlások 

A vizek többletéből vagy hiányából eredő káros hatások csökkentése, megelőzése. 

A vízvisszatartás, -tározás fejlesztése, illetve az árvízvédelmi védképesség megtartása, különös 
tekintettel a klímaváltozás következtében várható szélsőséges vízjárásra. 

Az ár- és belvizek, illetve aszályok hatásának mérséklése a „jó állapot”, mint célkitűzés 
figyelembevételével. 

Célszerű lenne a vízkészlet-gazdálkodást az egyedi megoldások helyett nagyobb, térségi szinten 
megvalósítani, pl. az új, jelentős vízfelhasználással járó ipari beruházások és öntözésfejlesztések során. 
A jövőben a jelenleginél nagyobb arányban kellene térségi, lehetőség szerint felszíni vizeket hasznosító 
öntözőrendszereket igénybe venni (Heves megye területén jelenleg nagyobbrészt egyedi 
vízbeszerzésekkel, felszín alatti vizekből öntöznek). 

A vízilétesítményeket, illetve vízimunkákat úgy kell tervezni, telepíteni, kialakítani és üzemeltetni, hogy 
azok hatása ne sértse a vízkészletekkel való takarékos gazdálkodás, különösképpen az ivóvíz minőségű 
vízkészletekkel való rendeltetésszerű gazdálkodás követelményeit. 

Szorgalmazni kell a mátraaljai területek vízellátásához a bányászati víztelenítés során kitermelt vizek 
jelenleginél nagyobb arányú hasznosítását.  

 

A megyei infrastruktúra hálózattal összefüggő ajánlások 

A vízi-közmű hálózatok és elemek érvényesítéséhez szükséges megyei feladatok, irányelvek 

1. A területrendezési eszközökben a vízi-közművek meglevő és tervezett hálózatainak, létesítményeinek 
és azoknak, az ágazati szabványoknak és előírásoknak megfelelő védőtávolság igényével együtt, 
szabályozással rögzített helykijelölése és terület biztosítása szükséges. 

2. A területrendezési eszközökben a hálózatok és létesítmények fektetési módjának meghatározásánál 
figyelembe kell venni a klímaváltozás hatáskompenzálásához szükséges, a felszín feletti terek 
hasznosítási lehetőségét befolyásoló, felszín alatti területgazdálkodási igényeket, utcafásítás 
lehetőségének biztosítását. 

3. A területrendezési eszközökben szabályozni kell a felszíni, felszín alatti ivóvízbázisok védelmét szolgáló 
hidrogeológiai védőidom területhasznosítást korlátozó helyfoglalását is. Továbbá szabályozni kell 
azokat a vízi-közmű fejlesztéseket igénylő elvárásokat is, amelyek részben a környezetvédelmi igények 
miatt jelentkeznek (szennyvízkezelő műtárgyak hatásterülete, szennyvíz talajba szikkasztásának a 
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kizárása stb.), részben a településeken a komfortosabb-urbánusabb életvitel lehetőségét szolgálják, 
hogy az egyes településeken a népességmegtartó képesség javuljon. 

Az ivóvízellátó rendszerek fejlesztésére vonatkozó megyei feladatok, irányelvek 

1. A települések beépített és beépítésre szánt területén a vezetékes vízellátottságát teljes körűvé kell 
tenni, új beépítésre szánt terület kialakításának feltétele, a közüzemű ivóvízellátás lehetőségének 
biztosítása. Beépítésre nem szánt terület beépítésre szántra történő funkcióváltása csak akkor 
javasolható, ha a közüzemű vízellátás megoldása biztosítható. (kiemelten a volt zártkerti területeken) 

2. A helyi vízbázisról ellátott, szigetszerűen üzemelő un. egy kutas települések, regionális hálózati 
rendszerhez való csatlakozási lehetőségét legalább tervezési szinten elő kell készíteni. 

3. A túl hosszú, ágvezetékként üzemelő hálózattal csatlakozó települések több-oldali térségi, regionális 
összekötésének megoldási lehetőségét vizsgálni kell. 

A sérülékeny vízbázisok védelmét szolgáló előzetesen kijelölt, illetve előzetesen meghatározott 
hidrogeológiai védőterületek jogi rendezését meg kell oldani. A kijelölt hidrogeológiai védőterületeken 
belül a vonatkozó jogszabályi előírásokat érvényesíteni kell.  

4. A termelt vizek vízkezelését úgy kell megoldani, hogy az előírások szerinti vízminőségi elvárások (arzén, 
nitrát, ammóniatartalomra vonatkozóan is) biztosíthatók legyenek. Regionális hálózati rendszerhez kell 
csatlakoztatni azokat a településeket, amelyeken a helyi vízbázis vízkezelésének megoldásával sem 
tudják az előírásoknak megfelelő vízminőséget biztosítani. 

5. Közcsatorna hálózattal rendelkező településen új közüzemű vízhálózatot építeni közüzemű 
szennyvízelvezetés kiépítése nélkül nem szabad. 

Szennyvízelvezetés, -kezelés fejlesztésére vonatkozó intézkedések és irányelvek: 

1. A településrendezési tervek egyes területfelhasználási övezetre előírt teljes közműellátás kizárólag 
közüzemű csatornahálózatra történő csatlakozással teljesíthető. 

2.     Közcsatorna hálózattal rendelkező településen új beépítésre szánt területhasznosítás, 
területhasznosítási módosítás teljes közműellátás kiépítésével javasolható, a részleges közműellátás 
csak olyan település részen tartható fenn, ahol a közüzemű hálózati vízellátást már korábban 
kiépítették. (Új közüzemű vízvezeték csak közcsatornával együtt építhető.) 

3.       Új szennyvízelvezetésre elválasztott rendszerű vízelvezetés építhető. 
4.       Az egyesített rendszerű szennyvízelvezetés elválasztott rendszerűvé történő átépítési lehetőségét 

elő kell készíteni. 
5.      Az országos vízminőség védelmi területre vonatkozó szennyvízelvezetési, kezelési igényeket a 

településrendezési eszközökben rögzíteni kell. 
6.    Az országos vízminőség védelmi területen sem kezeletlen szennyvizet, sem tisztított szennyvizet talajba 

szikkasztani nem lehet. 
7.      Országos vízminőség védelmi területen fekvő csatornázatlan településeken, csatornázatlan 

településrészeken létesítendő építményekben keletkező szennyvíz környezet károsítása nélküli 
kezeléséhez, ha:  
a)  a szennyvíz közcsatorna hálózat 200 m távolságban rendelkezésre áll, akkor a közhálózati 
csatlakozást ki kell építeni a keletkező szennyvíz mennyiségétől függetlenül, 

b)  a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg a napi egyszeri szállítással elszállítható 
mennyiséget (helyi szippantó kapacitásnak megfelelően) és 200 m-nél nagyobb távolságra érhető el a 
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közcsatorna hálózat, a szennyvizeket víz-zárósági próbával igazoltan, vízzáróan kivitelezett, fedett, zárt 
medencébe kell összegyűjteni és igazolhatóan a kijelölt ürítő helyre szállíttatni. 

c)  a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a napi egyszeri szállítással elszállítható 
mennyiséget (helyi szippantó kapacitásnak megfelelően) és 200 m-nél nagyobb távolságra érhető el a 
közcsatorna hálózat, akkor helyben létesítendő egyedi szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható: 

ca) ha a tisztított vizek tisztítás utáni vízminősége folyamatosan ellenőrizhető és megfelelő felszíni 
befogadó kezelői hozzájárulással, befogadó nyilatkozattal rendelkezésre áll  

cb) ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok hozzájárulnak (az évi 
500 m3 szennyvízkibocsátás felett az egyedi kisberendezések engedélyeztetéséhez a hatósági 
jogkört a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya látja el),  

cc)  a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlhat túl a tárgyi telken,  

cd)  a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot kell teljesíteni, amit a befogadóhoz igazítva az 
illetékes szakhatóság meghatároz,  

ha bármelyik feltétel nem teljesíthető, ki kell építeni a közcsatorna csatlakozást az bármekkora 
távolsággal érhető el.  

8.  Országos vízminőség védelmi területre nyers, tisztítatlan szennyvizet kívülről bevezetni nem lehet, 
tisztított vizek átvezetésére ugyan azok a feltételek vonatkoznak, mint a területen belüli tisztított 
vizekre.   

9. Közműpótlóként az egyedi zárt szennyvíztároló csak akkor alkalmazható, ha a telek állandó 
megközelíthetőségére a megfelelő (paraméterű és kiépítettségű) közhálózati útkapcsolat biztosított. 

10.   Szennyvíztisztító telep kijelölt védőtávolságán belül új területhasznosításra, területhasznosítás 
módosítására területet igény bevenni csak környezetvédelmi hatástanulmány alapján lehet, az abban 
előírtak betartásával. 

Az energiaközmű hálózatok és elemek érvényesítéséhez szükséges ajánlások 

1. A területrendezési eszközökben az energiaközművek meglevő és tervezett hálózatainak, 
létesítményeinek és azok biztonsági övezeteinek, az ágazati szabványok és előírások figyelembe 
vételével, szabályozással rögzített helykijelölés és területbiztosítás szükségest. 

2. A területrendezési eszközökben a hálózatok és létesítmények fektetési formájának meghatározásánál 
figyelembe kell venni a klímaváltozás hatáskompenzálásához szükséges területgazdálkodási igényeket, 
továbbá a megye gazdasági életében fontos gazdasági ágazattá váló turisztikai fejlesztést segítői 
igényeket, valamint a környezeti állapot fejlesztését. 

3. A műszaki feltételek a 220 kV és az, azt meghaladó feszültség szintű hálózatoknál indokolja a hálózatok 
föld feletti oszlopokon történő elhelyezését, azt el nem érő feszültség szintű új hálózatokat viszont bel- 
és külterületen egyaránt a beépítésre szánt hasznosítású területeken földalatti elhelyezéssel szabad 
csak építeni területgazdálkodási és környezetvédelmi igények érdekében. Ezzel a vezetékek földalatti 
elhelyezésével növény-fa telepítése számára terület szabadítható fel, amely árnyékoló hatásával a 
klímaváltozás hatás-csökkentését szolgálja és növeli a biológiai aktivitásértéket is. (A VET-ben rögzített 
iparági előírás bel- és külterületet különböztet meg, míg az építésügy beépítésre szánt és nem szánt 
terület használatot.) 

4. Villamosenergia elosztóhálózati rekonstrukció esetén, ha azt az érintett település helyi építési 
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szabályzata (HÉSZ), a helyi település képvédelmi rendelet (TKR), vagy egyéb előírás nem zárja ki, akkor 
föld feletti elhelyezés fenntartható. 

5. Új távhőhálózat építés, hálózati rekonstrukció csak felszín alatti elhelyezéssel kivitelezhető. 

6. Megújuló energiahordozó hasznosítására létesítendő közcélú villamosenergiát termelő erőmű-park 
beépítésre szánt, vagy nem szánt különleges megújuló energiatermelő területen létesíthető. 
Környezetvédelmi okokból a barnamezős beruházásokat kell preferálni. Különösen napelem park 
telepítése során a napelemek által visszavert fény zavaró lehet a szomszédos területeken lévő 
területhasználatok, természeti környezet élővilága számára. A zavaró hatás megfelelő növénytakaró 
kialakításával csökkenthető. A növényfajok kiválasztásakor a honos, kevésbé allergizáló fajokat célszerű 
alkalmazni. 

7. Egy telephelyen létesülő megújuló energiahordozó hasznosítású erőmű-park villamosenergia 
termelése: 

a. ha meghaladja az 5 MW-ot a megyei, vagy kiemelt térségi területrendezési tervbe 

b. ha meghaladja az 50 mW-ot az országos területrendezési tervbe  

is szerepeltetni kell. 

8. A megyei tervben rögzített meglevő és tervezett energiaközmű elemeket a településrendezési 
tervekben továbbvezetni szükséges. 

9. A klímaváltozás hatására jelentkező hőhullámok hatáskompenzálására, kiemelten a telepszerű 
többszintes lakótelepi és egyéb magas épületeknél a gépi klimatizálásra fel kell készülni, 
fenntarthatóság érdekében a többlet energiaigény kielégítésére a megújuló energiahordozók 
hasznosításának a bevonásával. 

10. Volt mezőgazdasági kiskertes területek és egyéb beépítésre nem szánt területek beépítésre szánt 
hasznosítású funkcióváltása esetén a közvilágítást is ki kell építeni, s mint új hálózatot földalatti 
elhelyezéssel önálló lámpatestek alkalmazásával kell kivitelezni, a föld feletti hálózat és a kisfeszültségű 
elosztóhálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejes közvilágítás, csak akkor tartható fenn, ha már 
korábban kiépítésre került és a feltáró út az új funkció kiszolgálására is változtatási igény nélkül 
megfelel.  

 

A megyei övezetekkel összefüggő ajánlások 

A megyei terv minden olyan övezetében, ahol a mezőgazdasági művelés lehetséges támogatni kell a 
különféle tájgazdálkodási módokra való áttérést. 
 
Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezetei 

• A talajkészletek mennyiségének és minőségének fokozott védelme, termékenységének hosszú távú 
fenntartása. 
• A mezőgazdasági eredetű környezetterhelés csökkentése. 
• A természet- és környezetkímélő gazdálkodási módok elterjesztése. 
• A fenntartható növényvédőszer-használat elősegítése; a kockázatok minimalizálása, helyes gyakorlat 
követése. 
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Erdők és erdőtelepítésre javasolt terület övezetei 

• Az erdőterületek kiterjedésének növelése (elsősorban az éghajlatváltozás nyomán megváltozó 
termőhelyi adottságokhoz alkalmazkodni tudó állományokkal, őshonos fajokkal). 
• Az erdők ökológiai, biodiverzitási értékének növelése. 
• A természetközeli, őshonos fafajokból álló, elegyes erdőszerkezet kialakítását és a folyamatos 
erdőborítást szolgáló területhasználatot támogató jogi és egyéb szabályozás, valamint (területalapú és 
egyéb) támogatási rendszerek hatékonyságának, ösztönző erejének növelése. 
 
Vízminőség-védelmi terület övezete 

Megyei önkormányzati határozattal elfogadásra kerülő ajánlások  

A területrendezési eszközökben szabályozni kell a felszíni, felszín alatti ivóvízbázisok védelmét szolgáló 
vízminőség védelmi területek övezetén fekvő területek hasznosítási lehetőségét. Csak olyan 
területhasznosítás támogatható, amely a védelmet igénylő víztest szennyezési lehetőségét kizárja. A 
területhasznosításhoz szükséges a vízi-közmű ellátás mértékét és módját is szabályozni, amellyel a 
szennyezés lehetőségének még a kockázatát is ki lehet, és ki kell zárni. Ezért a vízminőség védelmi 
területek övezetén, kiemelten az országos vízminőség védelmi területek övezetén állandó emberi 
tartózkodást igénylő területfelhasználás csak a településrendezési eszközök helyi építési 
szabályzatában is rögzítendő szennyvízkezelés, elvezetés szigorú szabályozásával valósítható meg.  

Településrendezési eszközökre vonatkozó ajánlások 

A településrendezési eszközökben a vízminőség védelmi területek övezetén, kiemelten az országos 
vízminőség védelmi területek övezetén állandó emberi tartózkodást igénylő területfelhasználású 
területre vonatkozó szabályozási ajánlás: 

1. Szennyvizet, tisztított szennyvizet a talajba szikkasztani nem lehet, kivéve, ha azt a 
településrendezési eszközökben megengedik és a vízügyi felügyeleti szerv engedélyt ad. 

2. A települések bel- és külterületén beépítésre szánt, beépítésre nem szánt területhasznosítás csak a 
teljes közműellátás biztosításával valósítható meg, amelyhez a szennyvíz közüzemű elvezetésének 
követelménye tartozik. Ettől eltérni csak a még csatornázatlan települések, csatornázatlan 
településrészek esetén lehet a vízi-közműveknél javasolt irányelvek mellett. 

3. Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése, ill. felülvizsgálata során – 
még a védőzóna kijelölése előtt – figyelemmel kell lenni az érintett terület és a vízbázis esetleges felszín 
alatti kapcsolatára. 

4. A fokozottan érzékeny területeken a tisztított szennyvizek befogadóba vezetésekor figyelemmel kell 
lenni a befogadó vízfolyás kis vízhozama miatt esetlegesen bekövetkező szennyezés 
megakadályozására. Mérsékelni szükséges az felszíni vízbe bevezetett tisztított szennyvizek által 
okozott szervesanyag-terhelést. 

5. Az övezet területén csak korlátozott vegyszer- és műtrágya-felhasználású, környezetkímélő, extenzív 
mező- és erdőgazdasági tevékenység folytatható, amely megfelel a növényvédelemről szóló 2000. évi 
XXXV. törvény, továbbá a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és 
kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet előírásainak. 

6. A nitrátérzékeny és az ivóvízbázis-védelmi területeken különös figyelmet kell fordítani a szennyvíz-
elvezetés, kezelés mielőbbi megoldására, valamint az állattartó telepek rekonstrukciójára. 
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7. Általában kívánatos felszámolni, vagy biztonságos védelemmel ellátni az ivóvízbázist veszélyeztető 
minden tevékenységet. 

8. Az övezet által érintett településeken szorgalmazni kell a teljes szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését, 
korszerű szennyvíztisztítók létesítését, valamint a térségi kommunális hulladéklerakókhoz való 
csatlakozás feltételeinek megteremtését. 

9. Az övezetben lévő használaton kívüli mélyfúrású kutakat felül kell vizsgálni, és annak eredményétől 
függően a bizonytalan műszaki állagú kutakat a vízminőség megóvása érdekében szakszerűen el kell 
tömedékelni. Az eltömedékelés módját a 22116/2002. számú MSZ 4. pontja határozza meg. A vízjogi 
engedély nélküli kutakra fennmaradási engedélyt kell beszerezni a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 
tartalmi követelményeinek megfelelő mellékletek benyújtásával. 

10. A települések belterületén lévő használaton kívüli, szikkasztó aknaként használt ásott kutakat a 
szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötésekkel párhuzamosan el kell tömedékelni. 

11. Az önkormányzatok kezelésében lévő szabadkifolyású közkutak felújítását, karbantartását 
szükséges elvégezni. 

12. A felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme érdekében a használt vizek kezelése, 
tisztítást követő hasznosításának elősegítése szükséges. 

13. A vízrendezés, művelési ág változás, bányászati tevékenység, valamint a bányászati tevékenység 
által megváltozott területhasználatoknál (pl. bányatavak) biztosítani szükséges a felszín alatti víz 
utánpótlódásának mennyiségi és minőségi fenntartását, védelmét. 

14. A szennyeződésre érzékeny befogadóknál az állóvizek, valamint vízfolyások terhelhetőségét 
egyedileg kell meghatározni. 

15. A felszíni vízkészletek vízminőségének hatékony védelmét elsősorban a holtágak, tavak, víztározók 
esetében biztosítani szükséges, különös figyelmet fordítva az ivóvíztározókra, e területeken alapvetően 
fontos a szennyvízcsatornázás. 

16. A természetes vízfolyások mentén biztosítani kívánatos a védőterületek természetközeli 
kialakításának, a vízfolyások revitalizációjának lehetőségét. 

17. Fontos szem előtt tartani a környezet védelmében általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvénynek azt az alapelvét, hogy az ország összes felszíni vize számára legalább „általános” 
védettséget kell biztosítani, így Heves megye nem kiemelt folyói, patakjai, tavai esetében is. 

Nagyvízi meder övezete 
• A vizek többletéből vagy hiányából eredő káros hatások csökkentése, megelőzése. 
• A vízvisszatartás, -tározás fejlesztése, illetve az árvízvédelmi védképesség megtartása, különös 
tekintettel a klímaváltozás következtében várható szélsőséges vízjárásra. 
• Az ár- és belvizek, illetve aszályok hatásának mérséklése a „jó állapot”, mint célkitűzés 
figyelembevételével. 

Megyei önkormányzati határozattal elfogadásra kerülő ajánlások 

Heves megye területén a nagyvízi meder területe nagyobb árhullámok levonulása idején víz alá kerülő 
terület, amelynek területi lehatárolása a nagyvízi mederkezelési terv alapján került kijelölésre. A 
területhasznosításnál figyelembe kell venni a terület időnkénti rövidebb-hosszabb ideig tartó víz alá 
kerülésének előfordulási lehetőségét. 
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A nagyvízi meder területének bármilyen hasznosítása nem akadályozhatja az árhullámok levonulását, 
az árvízi védekezés lehetőségét és a nagyvízi meder területén a vízgazdálkodási (meder karbantartási) 
feladatok elvégzését. 

A területrendezési eszközökben ezért szabályozni kell a nagyvízi meder övezetén fekvő területek 
hasznosítási lehetőségét. Csak olyan területhasznosítás támogatható, amely a nagyvízi meder 
területén a vízgazdálkodási feladatok zavartalan végrehajtását nem akadályozzák. Ezért a nagyvízi 
meder övezetén az árhullámok szabad levonulási lehetőségének biztosítását, az árvízi védekezés és a 
meder karbantartás lehetőségének területigényét a településrendezési eszközök helyi építési 
szabályzatában és a szabályozási tervlapokon is rögzíteni kell.  

A nagyvízi meder területét –a vonatkozó törvényi előírásnak megfelelően– (a területrendezési 
törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek kivételével) 
vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, 
természetközeli terület, továbbá különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület 
vagy honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, és az érintett vízügyi 
igazgatási szervvel egyeztetve. 

Településrendezési eszközökre vonatkozó ajánlások 

A településrendezési eszközökben a nagyvízi meder övezetén a területfelhasználásra vonatkozó 
szabályozási ajánlás: 

(1) A nagyvízi meder területén új beépítésre szánt területhasznosítás nem jelölhető ki. 

(2) A nagyvízi meder területe (a területrendezési törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen 
kijelölt és még érvényes hatályban levő beépítésre szánt területek kivételével) vízgazdálkodási, 
vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, 
továbbá különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú 
erdőterület területként hasznosítható. 

(3) A területrendezési törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt beépítésre szánt 
területeken épület, építmény annak ismeretében, hogy a telek víz alá kerülhet, csak úgy helyezhető el, 
egyeztetve a vízügyi hatósággal, hogy: 

a) az árhullám levonulását csak a legkisebb mértékig akadályozhatja a víz és uszadékok útját, 

b) a +- o padlószint csak a mértékadó árvízszint + a biztonsági magasítás mérete felett lehet. 

c) a közlekedési kapcsolat és közműellátás meghatározásánál a vízelöntés előfordulását, a terület, a telek 
víz alá kerülését figyelembe kell venni. 

(4) A folyók mentén és az azokba torkolló vízfolyások, csatornák visszatöltésezett szakaszain az 
árvízvédelmi műveket, továbbá a folyók nagyvízi medrét vagy az árvízvédelmi műveket keresztező, 
vagy a nagyvízi mederben elhelyezkedő építményt, vezetéket, vagy egyéb létesítményt a folyókra 
jellemző hidrológiai viszonyok alapján, a rendeletben meghatározott mértékadó árvízszintek 
figyelembe vételével kell megtervezni, méretezni és megvalósítani. 

(5) A vizek és közcélú vízi-létesítmények (árkok, csatornák, stb) mentén az azokkal kapcsolatos 
vízgazdálkodási szakfeladatok ellátására, azok kezelésére jogosult és köteles személyek a meder 
megközelítésére az arra vonatkozó rendeletben meghatározott szélességig terjedő parti sávot 
használhatják. 
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(6) A parti sávot a partvonaltól kell kijelölni és azt vízgazdálkodási területként kezelni. A partvonal 
kijelölése hiányában, annak kijelöléséig a parti sáv méretével azonos fenntartói sávot a meder telek 
határától kell kijelölni és szabadon hagyni a mederkarbantartó számára. 

a) A fenntartói sávban nem helyezhető el olyan jellegű építmény, kerítés, fás szárú növényzet, ami a 
fenntartással összefüggésben esetlegesen elvégzendő munkát ellehetetlenítené. 

(7) A vízelvezető rendszerek túlterhelésének megakadályozását a településeken belül a burkoltsági arány 
növekedésének kompenzációjával, a helyi vízvisszatartás megoldásával, annak szigorú szabályozásával 
biztosítani kell. 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

• Az erőforrások felhasználásának további csökkentésére, takarékosságra ösztönöz, 
• Minimálisra csökkenti az erőforrások kitermeléséből és felhasználásából eredő környezeti 
terheléseket, megelőzi a környezeti károkat, 
• Az újrahasználat, illetve újrafeldolgozás révén elősegíti a felhasznált erőforrásoknak a gazdaságba 
történő visszaforgatását, 
• Az ásványi nyersanyagok kitermelése és hasznosítása során a környezetterhelés csökkentésére és a 
környezeti károk megelőzésére, az erőforrás-kímélő, innovatív, elérhető legjobb technológiák 
alkalmazására irányul. 
 
Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
• A vizek többletéből vagy hiányából eredő káros hatások csökkentése, megelőzése. 
• A vízvisszatartás, -tározás fejlesztése, illetve az árvízvédelmi védképesség megtartása, különös 
tekintettel a klímaváltozás következtében várható szélsőséges vízjárásra. 
• Az ár- és belvizek, illetve aszályok hatásának mérséklése a „jó állapot”, mint célkitűzés 
figyelembevételével. 

Megyei önkormányzati határozattal elfogadásra kerülő ajánlások  

A vízügyi ágazat rendszeresen belvízjárta területeket nem tart nyilván. Az iparág országosan a belvízi 
öblözeteket, belvízvédelmi szakaszokat tartja nyilván, Heves megyében az ez irányú adatok hiányosak, 
a rendelkezésre álló adatok nem utalnak a belvíz megjelenésének sem a mértékére, sem a 
gyakoriságára, sem a fennállásának idejére és ehhez kapcsolható veszélyeztetettség értékelésére sem. 
Az iparág semmi útmutatást sem ad az ilyen terület, területhasznosítási lehetőségére, korlátozására. 
A területhasznosításra vonatkozó javaslatok helyett, az iparág a belvíz elvezetés megoldási 
lehetőségeit vizsgálja. 
A területrendezési eszközökben ezért a korábban általánosan alkalmazott Pálfai féle felmérés 
hasznosítható. Az abban megkülönböztetett négy veszélyeztetettségi kategória alapján a 
területhasznosítás lehetősége szabályozható. 

Településrendezési eszközökre vonatkozó ajánlások 

A településrendezési eszközökben a rendszeresen belvízjárta területek övezetén a területfelhasználási 
lehetőség a Pálfai-féle nyilvántartás alapján szabályozható: 

1. Közepesen és erősen belvizes veszélyeztetett területeket, vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási 
célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, továbbá 
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különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, az érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve. 

2. Az 1. pontban rögzítettől eltérő területfelhasználási egységbe sorolás csak az érintett vízügyi 
igazgatási szervvel egyeztetve, s az általuk előírt feltételek teljesítésével valósítható meg. 

3. Az alig és mérsékelten belvízjárta területeket a településrendezési eszközökben fel kell tüntetni, és 
a területhasznosítás feltétele a terület előzetes vízrendezésének megoldása. 

Tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
A kopárok tájrehabilitációjával kapcsolatos koncepció és program kidolgozására van szükség megyei 
szinten.  
(Támogatni kell a településeket a kopárok tájrehabilitációját segítő támogatások elnyerésében, 
pályázatokon való részvételben.) 

Magas természeti értékű terület övezete 
A gazdasági épületeket tájba illesztve, a magas építményeket fásítással történő takarással kell 
elhelyezni. Fásításhoz csak a tájra jellemző honos fajok használhatók. 
A táj mozaikosságát meg kell őrizni. Ahol a mozaikosság eltűnt, ott tájfásítással, fasorok erdősávok 
telepítésével kell mozaikossá tenni a tájat. 

Összenövéssel érintett települések övezete 
Az övezetbe tartozó települések határánál szigetszerűen kialakuló gazdasági területeken indokolt 
ösztönözni a nagyrendszerekhez való költséges csatlakozást kiváltó alternatív energiaellátó és egyedi 
szennyvízkezelő létesítmények alkalmazását, a közösségi és egyéni költségek csökkentésére és a 
környezetterhelés mérséklésére is tekintettel. 

Vízeróziónak kitett terület övezete 
A vízerózió mérséklését a felszín növényzettel való borítottságával lehet elérni. 
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Széleróziónak kitett területekkel kapcsolatos ajánlások 

Széleróziónak kitett terület, ahol a szélerózió káros hatásával szemben kevésbé ellenálló fizikai 
talajféleségekkel (különösen a homok, homokos vályog, tőzeg, kotu) jellemezhető területek találhatók. 

A széleróziónak kitett területeken a településeknek olyan területfelhasználást kell előírni a települések 
településszerkezeti tervében, és a helyi építési szabályzatában olyan építési övezeti, övezeti előírást 
kell meghatározni, amely a szélerózió mértékét csökkenti. 

A szélerózió mérséklését a felszín növényzettel való borítottságával lehet elérni. 

 

  

  

Széleróziónak erősen kitett terület 
Széleróziónak közepesen kitett terület 
Széleróziónak gyengén kitett terület 
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Éghajlatváltozással kapcsolatos ajánlások 

Az éghajlatváltozással szemben kétféle fellépésre van szükség. Először és elsősorban az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását kell csökkenteni, illetve növelni szükséges az az ÜHG elnyelőket (az 
éghajlatváltozás hatásainak mérséklése), másodszor pedig fel kell lépni az elkerülhetetlen hatásokkal 
szemben (az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás). A szélsőséges időjárási események (pl. viharok, 
villámárvizek) miatt veszélybe kerülhetnek az infrastruktúrák (épületek, közlekedés, energia- és 
vízellátás). A változó időjárási körülmények (pl. hőségnapok számának emelkedése) az emberi 
egészségre és az állatok és növények egészségére is kihatnak. Az éghajlatváltozás egyre nagyobb 
mértékben járul majd hozzá az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség pusztulásához, egyes fajokra 
kihatva jelentősen befolyásolja azon ökoszisztéma-szolgáltatásokat, amelyektől az emberi társadalom 
is függ. 
 
Az önkormányzatok településrendezési eszközeik kialakítása és alkalmazása során hozzá tudnak járulni 
a település alkalmazkodó képességének javításához. Mindezek érdekében a következő ajánlások 
figyelembe vételét javasoljuk. 
 
A települési környezet ökoszisztéma szolgáltatásainak fenntartása kiemelt szempont, melynek során a 
zöld infrastruktúra (zöldfelületek hálózata) fejlesztése elengedhetetlen. 
 
A zöld infrastruktúra főbb funkciói:  
· biodiverzitás, természeti tőke megőrzése 
· CO2 csökkentés 
· hőkomfort 
· zajszint csökkentése, akusztikus környezet 
· árvízi kockázat csökkentése, települési lefolyás minősége 
· környezet stabilitásának biztosítása 
· levegőminőség javítása 
· fenntartható földhasználat, fenntartható gazdaság és turizmus megalapozása 
· esztétikai értékek, minőségi környezet biztosítása, rekreáció. 
 
A fenti funkciók megtartása, fejlesztése érdekében szükséges beavatkozások: 
· zöld zónák kijelölése 
· összefüggő zöld infrastruktúra rendszer kiépítése 
· szürke infrastruktúra és zöld infrastruktúra összekapcsolása (pl. kerékpárút kísérő növényzettel 

történő tervezése) 
· települési átszellőzés biztosítása 
· burkoltság enyhítése, burkolt felületek csökkentése, vízáteresztő burkolatok alkalmazása 
· „rozsdaövezetek” komplex rehabilitációja biológiailag aktív felületek növelésével 
· rendszerelvű, integrált tervezés (Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv készítése). 

 
Klímareziliens csapadékvíz gazdálkodás alapelvei 
· a csapadékvíz megújuló erőforrás 
· a hasznosítás egyenrangú cél az elvezetéssel  
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· a települési vízgyűjtő csapadékra adott hidrológiai válaszának a lehető legnagyobb mértékű 
közelítése a természetes vízgyűjtőjéhez 

· az klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás során nem elégséges beavatkozás az elvezető rendszer 
kapacitásainak növelése 

· célszerű áttekinteni a település természetes vízgyűjtőit, mélyebb részeit ideiglenes vagy akár 
állandó elöntési területek kijelölés céljából 

· zöld- és kék infrastruktúra egymást támogató rendszerének kialakítása 
· szélsőséges csapadékmennyiségből adódó károkozás megelőzése, csökkentése. 
 
Klímareziliens belterületi vízrendezés kialakításának elvi folyamata 
· az elmúlt évek jelentős csapadék okozta káreseményeinek elemzése, a károkozást kiváltó ok(ok) 

feltárása, majd alacsony fenntartási költségű – szükség szerint külterületi – beavatkozási 
lehetőségek megtervezése 

· meg nem történt káreseményekre való felkészülés érdekében lehetőség szerint veszély- és 
kockázatelemzés, továbbá sérülékenység vizsgálat elvégzése. 

 

Mindezek eredménye képpen a vízgyűjtő és elvezető rendszer átalakítása válhat szükségessé, melyhez 
mind külterületen, mind belterületen beavatkozások megtétele javasolt: 
 
 

Külterületi klímaadaptációs komplex megoldások 

csapadékmagasság megoldás alapelve megoldás mg-i 
területen 

megoldás 
agroerdészeti 

területen 

megoldás 
erdőgazdasági 

területen 
20 mm-ig visszatartás, 

hasznosítás, 
beszivárogtatás 

hullámsánc laza 
telepítésű 
fák, cserjék 
erdészeti 
ültetési 
móddal 
(sávosan 
telepítve) 

 

20-40 mm tározás, 
lefolyásszabályozás 

gyepes 
vízelvezető árok 

mezővédő 
erdő vagy 
cserjesáv 

vízmosásfenék 
megkötés 

40 mm fölött felszíni 
lefolyásszabályozás, 
tározás 

vízmosáskötés, 
gyepes 
beszivárogtató 
teknő 

ipari 
faültetvény 
erdészeti 
ültetési 
móddal 
(sávosan 
telepítve) 

vízmosásmegkötő 
gát 
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Belterületi kiegészítő megoldások 

csapadékmagasság megoldás alapelve megoldási 
javaslat 

20 mm-ig visszatartás, 
hasznosítás, 
beszivárogtatás 

gyepes árok, 
szikkasztó 

20-40 mm tározás, 
lefolyásszabályozás 

gyepes 
vízelvezető árok, 
ideiglenes 
elöntési területek 
kialakítása 

40 mm fölött felszíni 
lefolyásszabályozás, 
tározás 

vízmosáskötés, 
gyepes 
beszivárogtató 
teknő 
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