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Jegyzőkönyv
Készült: 2012. szeptember 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről
Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme
Eger, Kossuth Lajos utca 9.
Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dudás Róbert, Dr. Gondos István, Fekete
László, Jáger József, Korózs Lajos, Dr. Nagy Imre, Oroján Sándor, Dr. Ördög István, Sveiczer Sándor Péter, Szabó Gyula, Szabó Róbert, Szűcsné Major Ildikó, Tóth Csaba közgyűlési tagok, Dr. Barta Viktor főjegyző, Dr. Kovács Csaba aljegyző, ifj. Herman István alelnök, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak
Szabó Róbert
Köszöntötte a közgyűlés tagjait és a meghívottakat. Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be.
Megállapította, hogy a megyei közgyűlés 15 tagja közül 15 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A közgyűlés ülését megnyitotta.
Tájékoztatott arról, hogy a közgyűlési meghívóban 3. napirendként szereplő „Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X. 29.) HMÖ rendelet módosítására” című előterjesztéshez Sveiczer Sándor Péter, az Előző Ciklus Tisztázatlan Ügyeit Vizsgáló Eseti Bizottság Elnöke módosító indítványt nyújtott be, amely a közgyűlés tagjai részére a közgyűlés napját megelőzően kiküldésre került.
Kérte, szavazzanak a napirend elfogadásáról.
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
napirendet elfogadta az alábbiak szerint:
NAPIREND ELŐTT
Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 23. §)
NAPIREND
I.

Előterjesztés

1.

Elnöki jelentés
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG
II.

S

II.

Személyi rész

2.

Előterjesztés a Heves Megyei Rendőrfőkapitány kinevezésével kapcsolatos közgyűlési
véleményezésre
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
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III.

Rendelettervezet

3.

Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010.
(X. 29.) HMÖ rendelet módosítására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
RENDELET - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

4.

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ……/2012. (IX. 28.) önkormányzati
rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.
24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
RENDELET - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

IV. Előterjesztések
5.

Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

6.

Javaslat forrásátrendezésre a Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Heves Megyei
Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatok módosítására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

7.

Javaslat a Tisza-tó Fejlesztési Kft. üzletrész vásárlására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

8.

Javaslat a megszűnt Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai
decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések módosítására, zárására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

9.

Javaslat a megszűnt Heves Megyei Területfejlesztési Tanács által hazai decentralizált
források terhére megkötött támogatási szerződések zárására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG
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10.

Javaslat a Heves megyei területfejlesztési koncepció kidolgozásának részét képező
partnerségi terv megalkotására, valamint a tervezési folyamatot támogató szakmai tanácsadó munkacsoport létrehozására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

V.

Tájékoztató

11.

Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Heves megyében működő irodájának munkájáról
Előadó: Deé András
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Észak-magyarországi Régió Regionális Igazgatója
TUDOMÁSULVÉTEL

12.

Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Oroján Sándor
Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága Elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

VI.

Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §)

VII. Kérdések (SZMSZ 40. §)
VIII. Bejelentések (SZMSZ 41. §)
IX.

ZÁRT ÜLÉS

13.

Javaslat „Heves Megyéért” kitüntető cím adományozására
Előadó: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

NAPIREND ELŐTT
Szabó Róbert
Köszöntötte Dr. Széchy Zsolt rendőr alezredes urat. A közgyűlés és a megyei rendőrfőkapitányság között kialakított gyakorlatnak megfelelően a képviselőknek lehetőségük van
közvetlenül kérdést intézni alezredes úrhoz.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Szabó Róbert
1. napirend
Elnöki jelentés
Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően tájékoztatja a közgyűlést a fontosabb elnöki intézkedésekről, köztük különösen a közgyűlés június hónap végén hozott határozatainak végrehajtásáról.
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Dudás Róbert
Emlékeztetett arra, hogy az előző közgyűlésen felvetette, jó lenne, ha a vidékfejlesztési államtitkár úr minél előbb részt tudna venni egy ülésen. Nem talált utalást arra az elnöki jelentésben, hogy történt-e ezzel kapcsolatban megbeszélés.
Szabó Róbert
Írásban küldött felkérést az államtitkár úr részére, megjelölve a szeptemberi közgyűlés időpontját, illetve ha ez nem megfelelő, akkor a novemberi ülést. Az államtitkár úr jelezte,
egyik időpont sem megfelelő számára. Vélhetően abból adódik ez, hogy Magyarországon a
közgyűlések nagyrésze a hónap utolsó csütörtök, péntekjére esik. Az Elnöki Kabinet a továbbiakban egy későbbi időpontot kér majd az államtitkár úrtól.
Dudás Róbert
Véleménye szerint a téma fontosabb annál, minthogy az év végén vagy a jövő év elején kerüljön sor a megbeszélésre, akár egy külön időpontban is megfelelő lenne, amely nem esik
egybe a közgyűléssel.
Szabó Gyula
Lehet tudni arról, hogy milyen egyeztetést folytatott elnök úr Szerencsi Gáborral Heves megye négy és öt számjegyű útjainak felújításáról? Örvendetes, hogy elnök úr a területfejlesztési koncepció készítésének jegyében végiglátogatja a megye településeit és van erre ideje.
Mi a céljuk ezeknek a látogatásoknak? Készül összefoglaló anyag, amiről a képviselőket is
lehet tájékoztatni?
Fekete László
Az elnöki jelentésben az szerepel, hogy Heves Megye Közgyűlése elfogadja a készülő új
országos területfejlesztési koncepció Heves megyét érintő megyei fejezetét a megjelölt tartalommal. Elnök úr egyetért azzal, hogy az északi, jellemzően aprófalvas Bélapátfalva és Pétervására kistérségek megtartó ereje gyenge? Ezt pozicionálásnak nevezzük. Nem biztos
benne, hogy ilyen tartalommal el kellene fogadni. Van egy olyan, hogy elfogadjuk a fejlesztési irányokat, egy egyszerűbbet javasolt ettől az előrehaladás érdekében. Elnök úr a megyeházán fogadott egy kínai delegációt. Véleménye szerint egyre távolabbról érkeznek a vendégek. Elnök úrnak volt olyan törekvése is, hogy arab kapcsolatok révén rengeteg fejlesztés
fog ide érkezni. Milyen előnyei lesznek ennek a kapcsolatépítésnek?
Szabó Róbert
Szabó Gyula úrnak válaszolva a négy és öt számjegyű utakkal kapcsolatban elmondta, hogy
az utak komoly százaléka felújításra szorul, ebben egyeztetett a Magyar Közút vezetőjével.
Magyarországon Európai Uniós forrásból ezeknek az utaknak a fejlesztését kizárólag a regionális operatív fejlesztési program keretein belül lehet finanszírozni. E program keretei kezdenek kimerülni. A rendelkezésre álló összeg komoly részét az előző ciklusban már felhasználták. A probléma az, hogy erre a ciklusra kevés az ilyen jellegű forrás, valamint a 20062007-es évhez viszonyítva a felújítás költségei is emelkedtek. Heves megyében kb. 4-5 útszakasz megújulására lehet számítani a következő 1-2 évben. A tervek szerint elkészül pl.
Gyöngyös-Abasár között a 2416-os kisebb szakasza, Verpelét-Tarnaszentmária között a
2415-ös kisebb szakasza, a Balaton-Mónosbél-Borsodnádasd irányába történő szakaszon a
2507-es. Hatvan és Heréd között már elkészült az út. Sokkal több útvonal felújítására lenne
szükség, forrás nincs, ezért közös a felelősség. Úgy kell megtervezni a felújítást, hogy a hétéves szakaszra kitartson a rendelkezésre álló pénz. A konzultációval kapcsolatban elmondta,
hogy fontos dologról van szó. Tapasztalatai szerint pozitív folyamat, hogy egy bizonyos
metódus mentén végiglátogatja a településeket, koncentrálva a kisebb helységekre. Találko-
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zik a polgármesterrel, a jegyzővel, a képviselő-testület tagjaival, az intézményvezetővel,
helyi vállalkozókkal, civil szervezetek képviselőivel, majd körbejárja a települést. A rövidtávú cél a személyes nexus kialakítása, ahol felvetődik rengeteg probléma, ami az önkormányzat segítségével gyorsabban megoldható. A hosszú távú cél, hogy tájékozódjon a település fejlesztési terveiről, a perspektívájáról a vállalkozók és a civil szervezetek aspektusából is megvilágítva. Hangsúlyozta, hogy a területfejlesztési koncepció kidolgozásánál szerencsés, ha minél több ember ismerteti gondolatát, véleményét. A látogatásokról összefoglaló készül, amennyiben a képviselők igényt tartanak rá, az elnöki jelentésben bővebb tájékoztatást ad a jövőben.
Fekete képviselő úr kérdésére válaszolva elmondta, hogy amiről beszélt, azt a közgyűlés
előző ülésén már megvitatta, elfogadta. Az, hogy az észak-hevesi rész népességmegtartó
ereje gyenge, egy pozicionálás, egy helyzetkép, amiből ki lehet indulni és a fejlesztési irányokat meg lehet határozni. A kínai látogatáshoz nem keverné az arab konferenciát. Nem
érthető számára, hogy miért probléma az, ha egy tőkeerős állam felé nyit az önkormányzat,
ahonnan működőtőke beáramlása is lehetséges. A jövő dönti el, hogy milyen sikerrel kerül
majd sor erre.
Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 11 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
73/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja és a
fontosabb elnöki feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Szabó Róbert
2. napirend
Előterjesztés a Heves Megyei Rendőrfőkapitány kinevezésével kapcsolatos közgyűlési
véleményezésre
A napirend tárgyalásánál köszöntötte Dr. Halmosi Zsolt rendőr dandártábornok urat, országos rendőrfőkapitány helyettest, Czinege László rendőr ezredest és a rendőrség állományából megjelent vendégeket.
Dr. Hatala József rendőr altábornagy úr, országos rendőrfőkapitány a rendőrségről szóló
törvény alapján tájékoztatta a Heves Megyei Önkormányzatot arról, hogy 2012. augusztus
31-i hatállyal Dr. Ormossy Attila rendőr ezredes úr főkapitányi megbízása visszavonásra
került és helyére Czinege László rendőr ezredes úr megyei főkapitánnyá történő kinevezését
kezdeményezi Magyarország belügyminiszterénél. A fent hivatkozott törvény szerint a
rendőrfőkapitány kinevezését megelőzően az illetékes megyei önkormányzat közgyűlésének
véleményét ki kell kérni.
Dr. Halmosi Zsolt
Czinege úr személyében egy olyan embert jelölt a megye élére az országos
rendőrfőkapitány, aki megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik, hiszen 1991. szeptember
1-je óta tagja a rendőrség hivatásos állományának. Szakmai felkészültségét, kvalitásait
jellemzi, hogy egy év után már vezetői beosztásba került. Rutinos, tapasztalt vezetőről van

6
szó, aki három diplomával rendelkezik. Olyan személyről, aki azokat az erényeket,
amelyeket a korábbi vezetők az állományba beiktattak, elértek, beépítettek a rendőrség
szervezetén belül és kapcsolatrendszerébe, tovább tudja fejleszteni. Feladata, hogy minden
olyat változtasson meg, ami ennek a rendőrségnek a munkáját javítani fogja, minden olyat
tegyen meg, ami jobb és hatékonyabb rendőrséget eredményez, őrizze meg azokat az
értékeket, amiket elődei megteremtettek.
Czinege László
Megköszönte a lehetőséget, amit az országos rendőrfőkapitány úr felajánlott számára. Hivatása mindig a hitvallása volt, annak szellemében élt és végezte munkáját, kollégáitól is ezt
várja el. Véleménye szerint egy kellő tudással rendelkező, esküjével vállalt hivatását a rendőr jól tudja teljesíteni és a lakosság igényeit fogja szolgálni.
Szabó Róbert
Az előterjesztést az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság a közgyűlés ülése előtt megtárgyalta.
Sveiczer Sándor Péter
Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság döntése szerint Czinege László rendőr ezredes urat
iskolai végzettsége, szakmai életútja alkalmassá teszi a megyei rendőr-főkapitányi feladatok
ellátására. A bizottság egyetért Czinege László főkapitányi beosztásba történő kinevezésével
és támogatja az erre irányuló javaslat közgyűlés elé terjesztését.
Dudás Róbert
Hiányolta a leköszönő rendőrfőkapitány jelenlétét. Frakciója nevében személyesen szerette
volna megköszönni tevékenységét és további jó munkát kíván neki. Ugyanezt kívánta Czinege úrnak is, akinek felajánlotta a Jobbik frakció támogatását. Pozitív volt számára, hogy
hitvallásként és hivatásként aposztrofálta megbízatását.
Dr. Nagy Imre
Véleménye szerint nagyon fontos egy megye életében a rendészeti irányító személye. Az
elmúlt időszak nagyon nehéz volt és nem látszik az sem, hogy jobb lenne az emberek számára. Ez a napi összezördülésekben és bűncselekményekben jut kifejezésre. Nem irigylésre
méltó egy belépő új parancsnok helyzete, de arra tették fel az életüket, hogy ezen a területen
próbálnak a legjobb tudásuk szerint jó eredményeket elérni. Az MSZP frakció nevében jó
munkát kívánt, Ormossy volt főkapitány úrnak pedig megköszönte eddigi tevékenységét.
Szabó Gyula
Elfogadja, hogy a jogszabály úgy szól, hogy nem kell indokolni a felmentést, de célszerű lett
volna valamilyen indoklás, mert ez foglalkoztatja a döntéshozókat. Jó lenne tudni, hogy milyen beosztásba került Ormossy úr. Minden jót kívánt a leendő főkapitány úr részére.
Szabó Róbert
A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
74/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
1. Heves Megye Közgyűlése a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján támogatja Czinege László rendőr ezredes úrnak a Heves Megyei Rendőrfőkapitányság vezetőjévé történő kinevezését.
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2. Heves Megye Közgyűlése köszönetét és elismerését fejezi ki Dr. Ormossy Attila rendőr
ezredes úrnak, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság volt vezetőjének a megye közrendjének és közbiztonságának biztosítása érdekében tett kiemelkedő és eredményes tevékenységéért.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal

Szabó Róbert
3. napirend
Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010.
(X. 29.) HMÖ rendelet módosítására
A helyi jogalkotási követelményeknek való megfelelés érdekében több lépcsőben kezdeményezte az önkormányzat a helyi önkormányzati normák felülvizsgálatát, vagy a hatályos
jogszabályoknak való megfelelés érdekében történő módosítását. Fentiekhez szorosan kapcsolódva az SZMSZ vonatkozásában az előterjesztésben foglalt témakörökhöz kapcsolódóan
javasolta az SZMSZ 3. számú mellékletében rögzített, a közgyűlés elnökére átruházott hatáskörök kiegészítését a rendelettervezetben részletezettek szerint, valamint a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet alapján
javasolta az SZMSZ 8. és 9. számú mellékletének módosítását.
Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. A napirendhez Sveiczer Sándor Péter, az Előző Ciklus Tisztázatlan Ügyeit Vizsgáló Eseti Bizottság elnöke az SZMSZ-ben
foglaltak alapján módosító indítványt nyújtott be. A módosító indítvány a közgyűlés tagjai
részére kiküldésre került. Az SZMSZ 29. § (3) és (6) bekezdéseinek megfelelően a napirendi
pont előterjesztőjeként a módosító indítványt befogadta.
Tekintettel arra, hogy a módosító indítvány személyi döntésekre is irányul, hiszen az Előző
Ciklus Tisztázatlan Ügyeit Vizsgáló Eseti Bizottság megszüntetése egyúttal a bizottság tagjai megbízatásának megszűnését is jelenti, a döntéshozatalban a bizottság tagjai is érintettek.
Megkérdezte az Eseti Bizottság jelenlévő tagjait, hogy a módosító indítvány nyilvános tárgyalásához hozzájárulnak-e. Az egyszerűbb nyilatkozattétel érdekében azt kérte jelezni, ha
valaki a nyilvánossághoz nem járul hozzá.
Megállapította, hogy ilyen jellegű jelzés nem érkezett.
Dudás Róbert
Megkérdezte Sveiczer urat, hogy hogyan ítéli meg a bizottság munkáját, hatékonyságát?
Szűcsné Major Ildikó
Az anyag áttanulmányozása után a Gárdonyi Géza Színházra vonatkozóan nem talált olyan
információt, amiből kiderülne, hogy mi történt a feljelentés után. Szóban ki tudja egészíteni
az elnök úr ezt az anyagot? Ugyanez vonatkozik a Buttler-házra és a Mátra Múzeumra is.
Dr. Nagy Imre
A bizottság ülésein látható volt, hogy célzatos dologról van szó, ugyanis az egyik ülésen
jelenlévő ügyvéd hölgy megmondta, arra kaptak megbízást, hogy hibát találjanak a dologban. Mibe került az önkormányzatnak a szakértői vélemény, de leginkább maga az ügyvédi
iroda?
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Sveiczer Sándor Péter
Véleménye szerint a bizottság a rá osztott feladatot elvégezte, ha kételye merült fel, a megfelelő ügyészi, rendőri szervhez továbbította a feljelentést. Jelenleg vannak megszűnt, illetve
futó ügyek folyamatban. Elég sok hibára derült fény, bizottsági üléseken meg is fogalmazódott, hogy ezekből tanulni kell, újból nem szabad azokat elkövetni. Sok esetben az volt tapasztalható, hogy nem Heves megye érdekében történtek döntések. A módosító indítványnak az volt az előzménye, hogy Dr. Nagy Imre úr összefoglaló táblázatot kért, amely kérést
a bizottság elnökeként továbbított a hivatal felé. Ekkor indult az a fajta levelezés, amelyben
ügyészséget, rendőrséget, egyéb, már az ügybe bekapcsolódott intézményeket keresett meg a
hivatal. Volt olyan tájékoztatás, amely szeptember 24-én érkezett vissza. Akkor már látható
volt, hogy vannak a nyomozó hatóság által már megszüntetett ügyek, illetve olyan ügyek,
ahol a bizottság már döntött arról, hogy a fenntartóváltás miatt azok kerüljenek át az új fenntartóhoz a megfelelő tájékoztatás mellett. Összességében jónak és eredményesnek ítélte a
bizottság munkáját.
A Gárdonyi Géza Színházzal kapcsolatban utalt a fenntartóváltásra, kérte a hivatal kiegészítését ezzel kapcsolatban. Tájékoztatott, hogy a Buttler-ház és a Mátra Múzeum esetében a
fenntartóváltás miatt az volt a bizottsági döntés, hogy a dokumentáció átkerül az új fenntartóhoz, amely majd dönt arról, hogyan viszi tovább ezeket az anyagokat. Szintén kérte a hivatal kiegészítését a kérdésben.
Szerinte célzatosságról nem volt szó, az ügyeket ki kellett vizsgálni. A vizsgálatok eredménye az összefoglaló táblázatból látható is. Azt, hogy mibe került, szintén a hivataltól kell
megkérdezni.
Dudás Róbert
Megköszönte Sveiczer bizottsági elnök úr válaszát. Egyetértett azzal, hogy a bizottság elvégezte a munkáját, viszont a táblázatnak vannak érdekes pontjai. A bizottság mindenegyes
esetben valamiféle nyomozást rendelt el, illetve feljelentéssel élt. Az üzemanyaggal kapcsolatos nyomozás még folyamatban van, a rendőri vezetőkhöz ezzel kapcsolatban lett volna
kérdése. 2012 februárja óta több mint 7 hónap telt el. Szerinte nem várható jelentős javulás a
közbiztonságban sem, ha még 7 hónap múlva sincs állásfoglalás. A táblázat áttanulmányozása után nem lát eredményt, ezeket kirakatpereknek érzi. A vizsgálatok után megtették a
feljelentést, de ezek szerint egyik sem volt megalapozott? A Gárdonyi Géza Színház rendszerellenőrzése során tájékoztatta a bizottság a megyei rendőrkapitányságot, amely nyomozást rendelt el. A „Folyamat” rubrika viszont üresen áll, ezért erről tájékoztatást kért.
Szabó Róbert
A Gárdonyi Géza Színházzal kapcsolatban elmondta, hogy a rendőrség hivatalból indította
meg a nyomozást, azért nem kap tájékoztatást a Heves Megyei Önkormányzat, mert nem ő a
feljelentő.
Szűcsné Major Ildikó
Kérte a hivatal részéről a főjegyző urat, válaszoljon azokra a kérdésekre, amiket Sveiczer úr
nem tudott megválaszolni.
Dr. Nagy Imre
A célzatosságot nem kérdésként, hanem véleményként fogalmazta meg. Véleménye szerint
tudatos a koncepció és a bizottság marketing céllal jött létre, hiszen valamilyen módon azt
akarták sugallni az emberek felé, hogy óriási bajok és problémák történtek az elmúlt időszakban. A bizottság munkájában részt véve végig azt támogatta, hogy valóban meg kell
vizsgálni ezeket az ügyeket. Véleménye szerint a vizsgálatok folyamán az a megnyugtató
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eredmény született, hogy a gyanú és a szétkürtölt rágalmak jelentős része nem igazolódott
be. Eredmény tehát van, csak lehet, hogy ez bizonyos embereket nem tölt el elégedettséggel,
vagy nem igazolja a gyanújukat. Sajnálatos, hogy a politika rendkívüli módon ráült a bizottságra és nem csak magát a szükséges vizsgálatokat végezte el. Megkérdezte, hogy a Baktai
úti épület sorsáról lehet-e tudni valamit.
Dr. Ördög István
Igazat adott Dr. Nagy Imrének abban, hogy az is eredmény, ha bebizonyosodik, az elmúlt
években senki nem követett el bűncselekményeket. Vitatkozott azzal, hogy a grémium találta volna ki, hogy foglalkozni kell az ügyekkel, hiszen a választók követelték ezt. A választás
előtt az egész országban csapkodtak a villámok, már akkor is különböző bűncselekmények
kerültek felszínre, illetve több megyében is úgy vélték az állampolgárok, hogy gondok vannak.
Dr. Gondos István
Véleménye szerint más megvilágításból kellene értékelni a bizottság munkáját. A szempont
az volt, hogy nem kell félni a bizottsági munkától, mert a rendőrség kompetenciája, hogy
kiderítse, bűncselekmény történt-e vagy sem. Az eredményességet illetően megkérdezte, mi
számít annak? Tízből tíz vagy tízből egy feljelentés? Szerinte tízből egy feljelentés is eredmény, mert ez azt bizonyítja, hogy voltak visszaélések. A bizottság létrehozásánál nem célzatosságról volt szó, azért alakult, hogy a demokrácia biztosítható legyen. Szakmai szemmel
eredményesnek ítélte a bizottság tevékenységét, megköszönte munkájukat.
Sveiczer Sándor Péter
Ha a bizottság kirakatmunkát végzett volna, akkor akár a rendőrség, akár az ügyészség 2-3
hét alatt visszadobta volna a feljelentéseket. Az ezen szervektől visszaérkező jegyzőkönyvek
átolvasása után az a tapasztalata, hogy az indoklásokban utalnak a gazdálkodásban talált
hibákra, a megállapított jogszabálysértésekre, viszont nem ítélték olyan súlyosnak, így megszüntették vagy lezárták a nyomozást. Elmondta, hogy több lezárt nyomozással nem ért
egyet. A bizottság munkáját eredményesnek ítélte, a tagok közreműködését megköszönte.
Fekete László
A bizottság megalakulásakor óvatosságra intett, mert sok olyan sértésre került sor, amiről
később bebizonyosodott, hogy nincs alapja. Felhívta a közgyűlés figyelmét arra, hogy ha
már megtörtént, célszerű úgy tenni azokkal a vádakkal, amik elég erőteljesen kimondásra
kerülnek, hogyha valakit jogtalanul ért vád, akkor azt is lehetne mondani, hogy „ne haragudj”.
Szűcsné Major Ildikó
Van lehetőség arra, hogy a Jobbik is hozzájusson a rendőrségtől és az ügyészségtől visszaérkező jegyzőkönyvek fénymásolatához?
Szabó Róbert
Van lehetőség arra, hogy fénymásolatban megkapják a képviselők a kért anyagot. Tudomásul kell venni, hogy az önkormányzat felé komoly bizalmi deficit volt, ez az előző vezetésnek köszönhető. Az is tény, hogy a Heves megyei emberek azt gondolják, hogy a dolgokat
tisztázni kell. A bizottság erre hivatott, ezt a munkát el is végezte. Emlékeztetett arra, hogy
több ügyben folyik még a nyomozás, így pl. a 700 milliós perben nyomozás folyik a Központi Nyomozó Főügyészségnél. A jelenlegi és volt kollégákat folyamatosan hallgatja meg
az ügyészség. Szó esett a bocsánatkérésről. Természetes ez akkor, ha indokolatlan lépés történt, ezt meg is fogja tenni, ha szükséges. Esetleg az is megtörténhetne, hogy Sós Tamás, az
előző közgyűlési elnök is kiállna és bocsánatot kérne a Heves megyei emberektől és el-
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mondhatná, hogy pl. a HospInvesttel kapcsolatban rosszul döntött. Erre nem került sor eddig. Egy másik esetben a 160 millió forintos per tárgya az volt, hogy Sós Tamás úr, amikor
átutalta a 160 millió forintot a kórháznak, tudott-e arról, hogy többszáz millió forint a kórház
másik számláján parkol. A kórház akkori igazgatója és gazdasági vezetője tanúként azt nyilatkozta, hogy tudott róla. A megyeháza két tanúja, Benkár úr és Némethné viszont azt
mondta, hogy nem tudnak arról, hogy tudta volna ezt az elnök úr. A nyomozó hatóság kettő
igen, kettő nem ellenében nem tudott dönteni, a nyomozást lezárta. Véleménye szerint a
nyomozás nem hozott eredményt, de nem jelenti azt, hogy nem történt semmi. Utalt arra,
hogy komoly társadalmi nyomásra jött létre a bizottság, amelynek tagjai nem jogvégzett
emberek, ezért szükséges volt a szakemberek bevonása.
Dr. Nagy Imre
Nem kellene titkolózni, ki kellene mondani, hogy hány millió forintot fizetett a megyei önkormányzat a már említett ügyvédi irodának. Szerinte az az általános szöveg, amit az elnök
úr „elengedett”, tökéletesen elég ahhoz, hogy a lényeget elfedje és fölhozzon különböző
színeket. Ha elnök úr jelen volt a tárgyalásokon, akkor azt is tudja, hogy pl. a 160 millió
forintos kezességvállalási ügyben több közgyűlési döntés született. A vita nem arról szólt,
hogy a közgyűlés vállalta-e, hogy amennyiben szükséges, kifizeti ezt a pénzt a kórház helyett, hanem arról, hogy ennek a módja rendben volt-e abban, hogy nem a bank hívta le a
készfizető kezességet, hanem a hivatal közvetlenül utalta át az összeget. A kórház megítélése már nem az önkormányzathoz tartozik, de a jelenlegi állapot is elég szomorú.
Szabó Róbert
Számszerűen 2012-ben 1 397 000 forintot kapott az ügyvédi iroda az elvégzett munkáért.
Egyetértett Dr. Nagy Imrével abban, hogy a közgyűlés döntött arról, hogyha szükséges, akkor készfizető kezesként belép az önkormányzat. A vita tárgya az, hogy egyáltalán kellett-e
belépnie. A nyomozás arra irányult, hogy a kórház az egyik számláján kimutatott 160 millió
forint mínuszt, a másik számláján meg többszáz millió forint parkolt. A nyomozati szakaszban nem sikerült egyértelműen kideríteni, hogy erről tudtak-e vagy sem.
Dr. Ördög István
Ha már számokról van szó, akkor azt is lehetne tisztázni, hogy amikor 2010-ben, a választást
megelőzően tiltakozások és felvonulások voltak a rossz döntések kapcsán, mennyibe került
az őrzés-védés a közgyűlés helyszínén?
Fekete László
Utalt arra, hogy a rövid kétéves időszakban az MSZP-nek is voltak olyan jellegű felvetései,
amit törvénytelennek tartottak. Hangot is adtak ennek, a bizottság kivizsgálhatta volna azt.
Például, amikor az elnök úr aláírta a megyei intézmények átadását közgyűlési felhatalmazás
nélkül, az MSZP frakció jelezte, hogy ez törvénytelen. Mindenkire legyen igaz, hogy ha a
törvénytelenség gyanúja merül fel, akkor azt meg kell vizsgálni.
Sveiczer Sándor Péter
Hangsúlyozta, hogy nincs szó sejtetésről, éppen ezért szó szerint idézett a Központi Nyomozó Főügyészség határozatából: „Ugyanakkor a vizsgált időszakban hatályos, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról
és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 13/2006. HMÖ rendelet rendelkezései alapján
megállapítható, hogy a Heves Megyei Közgyűlés elnöke a támogatási szerződés megkötésekor olyan összegű támogatás nyújtásáról döntött, amely egyértelműen közgyűlési hatáskörbe
tartozott volna.” Megállapítható, hogy a bizottság által vitatott téma szerepel a határozatban,
ennek ellenére mégsem történt egyéb lépés.
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Szabó Gyula
Sveiczer úrhoz szólva megjegyezte, hogy szerinte ez az eredmény akkor sajnálatos, hogyha
az volt a cél, hogy mindenképpen találjon valamit a bizottság. Örült annak, hogy a bizottság
munkája befejeződött, a tevékenységet eredményesnek ítélte.
Főjegyző úrhoz fordulva elmondta, hogy amikor az elnök feladatai kibővítésre kerülnek az
átruházott hatáskörben, két olyan tevékenységgel bővül ki, ami időszakos. Ha később a feladat megszűnik, akkor megint vissza kell hozni a közgyűlés elé. Nem lett volna lehetőség
arra, hogy másfajta módon legyen átruházva és ne változzon az alapszabály?
Dr. Barta Viktor
A jogi környezet jelenleg olyan mértékű és jellegű változáson megy keresztül, ami indokolja
a felmerülő problémák kezelését. Valóban egy időszakos feladatról van szó, a megyei területfejlesztési tanács által korábban kezelt hazai decentralizált forrásokból nyújtott támogatások kapcsán jövő év első három hónapjában lezárulnak az ellenőrzések. Az akkor megkötött
támogatási szerződések vagy szerződésmódosításokkal összefüggésben akkor kerülhet még
elő ennek a hatáskörnek a gyakorlása. Valamivel másabb a helyzet az Észak-magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács által korábban kezelt támogatásoknál. Ott előfordulhat a kicsivel hosszabb kifutási idő. A szerződésmódosítások valóban nem bonyolultak. Példaként
említette, hogy az év elején gazdálkodási szempontból szétválasztásra kerültek az önkormányzatok és a polgármesteri hivatalok, önálló adószámot kaptak és ilyen jellegű, akár 5
soros szerződésmódosítások is történtek. Azért kerülne sor a hatáskör átruházására, hogy
ehhez ne egy bizottságot kelljen összehívni, hanem a már felgyülemlett ilyen jellegű szerződéseket gyorsan ki lehessen futtatni. Ha erre az átruházott hatáskörre nem lesz szükség, a
rendeletből majd hatályon kívül kell helyezni. Alapvetően minden hatáskör a közgyűlést
illeti, átruházni hatásköröket az elnökre rendeleten keresztül tud.
Szabó Róbert
Az Ötv. 14. § (2) bekezdése szerint a közgyűlés döntéshozatalából kizárható az, akit az ügy
személyesen érint. Az Ötv. 15. § (1) bekezdése értelmében a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie arról, hogy a módosító indítvány kapcsán hozott személyi kérdéseket is
eldöntő szavazásból az érintett képviselőket kizárja-e.
Javasolta, hogy a szavazásban Sveiczer Sándor Péter, Szűcsné Major Ildikó és Dr. Nagy
Imre képviselők részt vehessenek. Aki igennel szavaz, az hozzájárul, hogy az érintett képviselők a személyi kérdéseket is eldöntő rendeletmódosításról történő szavazásban részt vehessenek.
Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
úgy döntött, hogy a módosító indítvány kapcsán hozott személyi kérdéseket eldöntő szavazásban Sveiczer Sándor Péter, Szűcsné Major Ildikó és Dr. Nagy Imre képviselők részt
vehetnek.
Szabó Róbert
A közgyűlésnek a rendelet módosításáról az Ötv. alapján minősített többséggel kell döntenie.
Kérte, szavazzanak az előterjesztő által befogadott módosító indítvánnyal kiegészített előterjesztésről.
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Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:
Heves Megyei Önkormányzat
15/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
16/2010. (X. 29.) HMÖ rendelet módosításáról
Heves Megye Közgyűlése a megyei önkormányzatok megváltozott feladatainak való megfelelés érdekében, Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata keretében az alábbi
rendeletet alkotja:
Módosító rendelkezések
1. §
A 16/2010. (X.29.) HMÖ rendelet (továbbiakban: R.) 2. számú mellékletének a „II. Önként
vállalt feladatok” szövegrész helyébe a következő szöveg lép:
„II. Önként vállalt feladatok
Mindazon feladatok, amelyek nem szerepelnek a kötelező feladatok között nevesítve:












Nemzetközi kapcsolatok
Különféle szervezetekben való önkormányzati közreműködés
Szakmai és egyéb rendezvények bonyolítása
Szervezetek működéséhez hozzájárulás
Frakciók működéséhez hozzájárulás
Alapítványok és egyéb szervezetek működéséhez hozzájárulás
Sport célokra támogatási forrás biztosítása, „Az Év Heves Megyei Sportolója” díj
adományozása
Egri Vár rendezvényeihez való pénzügyi hozzájárulás
Az Észak-magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum, a
Heves Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, valamint a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása
Civil feladatok
A megyei önkormányzat és a települési önkormányzatok között létrejövő megbízási szerződés alapján a megyei főépítész közreműködési lehetőségét biztosítja
több település térségi főépítészi feladatainak ellátásra.”
2. §

A R. 3. számú mellékletének a „I. A Közgyűlés Elnökére átruházott hatáskörök” fejezete a
következő 19. és 20. pontokkal egészül ki:
„19. Dönt a megszűnt Heves Megyei Területfejlesztési Tanács által átadott, a hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződéseket érintő, de érdemi változtatással
nem járó, elsősorban kedvezményezett azonosító- vagy alapadataiban bekövetkezett változások átvezetése folytán szükséges szerződésmódosítások megkötéséről.
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20. Dönt a megszűnt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződéseket érintő, de érdemi változtatással
nem járó, elsősorban kedvezményezett azonosító- vagy alapadataiban bekövetkezett változások átvezetése folytán szükséges szerződésmódosítások megkötéséről.”
3. §
A R. 8. számú mellékletének a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal szabálytalanságok
kezelésének eljárási rendjéről szóló szabályzata helyébe a következő szöveg lép:
„8. sz. melléklet

A HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK
ELJÁRÁSI RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.
A szabályzat hatálya
(1) A szabályzat hatálya a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) terjed ki.
2.
A szabályozás célja
(1) A szabályozás a Hivatal működése során a szabálytalanságok kezelésére (azonosítására, intézkedések meghozatalára és nyomon követésére) vonatkozó eljárási rendet
határozza meg.
(2) Az eljárási rend alkalmazása a szabálytalanságok előfordulásának feltárását és a szabálytalanságok bekövetkezésének megelőzését segíti elő.
3.
A szabálytalanság fogalma
(1) A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat)
való eltérést jelent, az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az önkormányzati feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes műveletekben előfordulhat.
(2) A szabálytalanság fogalomkörébe a korrigálható mulasztások és hiányosságok, valamint a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, kártérítési eljárás megindítására okot
adó cselekmények is beletartoznak.
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4.
A szabálytalanság alapesetei
(1) Szándékosan okozott a szabálytalanság (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés), ha annak elkövetője magatartásának következményeit kívánja vagy e következményekbe belenyugszik.
(2) Gondatlanul okozott a szabálytalanság, ha az elkövetője előre látja magatartásának
lehetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában, illetve aki e
következmények lehetőségét azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet
vagy körültekintést elmulasztja.
(3) A szabálytalanság lehet továbbá egyedi, illetve rendszeresen ismétlődő.
5.
A szabálytalanság megelőzése
(1) A Hivatal a rá vonatkozó jogszabályokban előírt szabályzatok alapján köteles működni.
(2) A szabályok betartását a Főjegyző folyamatosan figyelemmel kíséri.
(3) Szabálytalanság esetén azt teljes egészében meg kell szüntetni. A szabálytalanságokat kiváltó okokat elemezni szükséges és meg kell tenni a megelőzést szolgáló intézkedéseket.

6.
A szabálytalansággal kapcsolatos intézkedések általános célja
(1) A különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások megsértésének, megszegésének, a szabálytalanság kialakulásának megakadályozása.
(2) Szabályszegés, illetve szabály megsértése esetén a megfelelő állapot helyreállításához, a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálásához, a felelősség megállapításához,
az intézkedések foganatosításához a megfelelő feltételek biztosítása.
(3) A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések
meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített
nyilvántartása) a Főjegyző feladata, amely feladatot a Főjegyző a hivatalnál kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek megfelelően az
Osztályvezetőkre átruházhatja.
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II. fejezet
Az eljárási rend szabályai
1.
A szabálytalanság észlelése
(1) A Hivatal valamennyi dolgozója az észlelt szabálytalanságról köteles értesíteni a
közvetlen felettesét (Osztályvezetőjét).
(2) Amennyiben a közvetlen felettese érintett az adott ügyben és a figyelem felhívás
eredménytelen, a dolgozónak a Főjegyzőt kell értesítenie.
(3) Ha a szabálytalanság észlelése esetén az (1) bekezdésben értesített közvetlen vezető
megalapozottnak találja a szabálytalanságot, erről értesíti a Főjegyzőt.
(4) A szabálytalansági jelentésnek ki kell térnie arra, hogy
-

mi a szabálytalanság pontos tartalma;
milyen normától való eltérésről van szó;
elévülési időn belül észlelték-e a szabálytalanságot
a szabálytalanság mely területet érinti;
van-e enyhítő körülmény (pl. a határidő túllépését váratlan, elháríthatatlan külső
akadály fellépése okozta, a hibás elszámolást informatikai hiba okozta, stb.);
a szabálytalanság gyanúja dokumentumokon alapuló vagy helyszíni ellenőrzés
következtében merült fel;
korrigálható-e a szabálytalanság;
pénzbeli juttatást érintő szabálytalanság esetén van-e reális lehetőség a visszakövetelésre – amennyiben igen, megtörténtek-e az ahhoz szükséges intézkedések;
amennyiben kártérítési igény merül fel, foganatosították-e az ahhoz szükséges intézkedéseket.

(5) A Főjegyző köteles gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve
indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.
(6) Ha a Főjegyző vagy a szervezeti egységek vezetői (Osztályvezetők) észlelik a szabálytalanságot, akkor a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanságok korrigálására, megszüntetésére, illetve a szükséges eljárás megindítására.
(7) A belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során tapasztalt szabálytalanság esetén a
Hivatalnak intézkedési tervet kell kidolgozni a belső ellenőrzés megállapításai alapján, annak végrehajtását nyomon kell követni és jelenteni a Főjegyzőnek a végrehajtást.
(8) A külső ellenőrzési szerv által feltárt szabálytalanságra vonatkozó megállapítások
alapján a Hivatalnak 8 napon belül intézkedési tervet kell kidolgoznia a felelősök és
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a határidő pontos megjelölésével a tárgy szerint illetékes bizottság egyidejű tájékoztatásával.
2.
A szabálytalanság észlelését követően szükséges intézkedések, eljárások
(1) A Főjegyző felelős a szükséges intézkedések megtételéért, eljárások elindításáért,
végrehajtásáért.
(2) Bizonyos esetekben (pl. büntető- vagy szabálysértési ügyekben) a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében,
hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa.
Kiemelt jelentőségű szabálytalanság esetén a minősítésre vonatkozó végső döntés
meghozatala és az intézkedések foganatosításának megindítása a főjegyző hatáskörébe tartozik.
(3) Fegyelmi vétség esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója fegyelmi eljárást indít.
(4) A Hivatalon belüli szabálytalanság esetén a kárt okozó munkavállaló köteles az okozott kárt megtéríteni. A kártérítési kötelezettséget a főjegyző valamennyi feltétel és
körülmény mérlegelése után a jogszabályokban előírt korlátok közt korlátlan mértékben csökkentheti. A mérlegelési jogkör alól kivételt jelentenek a büntetőeljárás
megindítására okot adó cselekmények, mivel azok vonatkozásában az eljárás megindítása kötelező, valamint a kiemelt jelentőségű szabálytalanságok, mert ott nem
csökkenthető a kártérítési kötelezettség, továbbá a szándékos és súlyos gondatlanságból eredő szabálytalanságok.
3.
Az intézkedések, eljárások nyomon követése
(1) A Főjegyző feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyomon
követése során:
-

nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét;

-

figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását;

-

a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-lehetőségeket”
beazonosítja, (hasonló projektek, témák, kockázatok meghatározása) információt
szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre
való nagyobb rálátást;

-

értékeli a megtett intézkedések hatását és hatékonyságát;

-

ha az eljárás nem az intézkedés szerint történik, akkor a főjegyző javaslatot tesz a
szükséges intézkedések megtételére.
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4.
A szabálytalanságok és intézkedések nyilvántartása
(1) A Főjegyző által kijelölt személy feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás
(intézkedés) nyilvántartása során:
-

a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának
napra-kész és pontos vezetéséről gondoskodik;
egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell
a kapcsolódó írásos dokumentumokat;
nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket;

A nyilvántartás a tárgyévet követő évre vonatkozó ellenőrzési terv elkészítéséhez
szükséges kockázatelemzés alapjául is szolgáló információkat tartalmazza:
-

a szabálytalanság típusát (büntető-, szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési eljárásra okot adó);
a szabálytalanság rövid leírását;
a kapcsolódó lezárult eljárás eredményét;
az érintettek számát, beosztását;
az esetleges kár mértékét;
a szabálytalanság kezelése érdekében tett intézkedések leírását.
5.
Jelentési kötelezettségek

(1) A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján az ellenőrzöttnek intézkedési tervet kell készítenie.
(2) A Főjegyzőnek az éves ellenőrzési jelentésben a Közgyűlésnek számot kell adnia a
belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési
tervek megvalósításáról, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásnak
tapasztalatairól, az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról.”
4. §
A R. 9. számú mellékletének a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Ellenőrzési nyomvonalát tartalmazó szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:
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“9. sz. melléklet

Sorszám

Tevékenység,
feladat

I.

A költségvetés tervezése

1.

A költségvetési koncepció
elkészítése

2.

A költségvetési rendelet
tervezet elkészítése

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Ellenőrzési nyomvonala
Felelős/
Jogszabályi Előkészítés illetve a feladat
Keletkező dokötelezettségalap
tartalmi leírása/ellenőrzés
kumentum/hely
vállaló
Áht.
Ávr.
Költségvetési tv. tervezet

A központi irányelvek alapján körlevél kiadása a koncepció összeállításához.
A Pénzügyi Osztály koordinálásával összeállított és a
Főjegyző által felülvizsgált
koncepciót a Közgyűlés
Elnöke terjeszti a Közgyűlés elé. Előzetesen a bizottságok véleményezik a koncepciót, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság írásban is
véleményt alkot.
Áht.
A költségvetési rendelet
Ávr.
összeállításához
körlevél
Költségveté- kiadása a Hivatal szakmai
si tv. terve- osztályai részére.
A szakmai osztályok által
zet
elkészített javaslatok, elleKoncepció
nőrzése a Pénzügyi Osztály
tervezési feladatot ellátó
ügyintézői által az ágazati
szakmai osztályok szakmai
ügyintézőinek
közreműkö-

Költségvetési
koncepció előterjesztés

Főjegyző

Jogi és Szervezési Osztály rendeletek és határozatok gyűjteménye, illetve
Pénzügyi Osztály
Költségvetési
Főjegyző
rendelet tervezet
előterjesztés
Jogi és Szervezési Osztály rendeletek és határozatok gyűjteménye, illetve
Pénzügyi Osztály

Határidő

Költségvetési évet
megelőző
október november

Végrehajtó

Koncepció
készítés koordináló:
Pénzügyi Osztályvezető
közreműködő:
valamennyi
osztály

Koncepció
elfogadása

Koordinál:
Pénzügyi Osztály
közreműködő:
valamennyi
osztály
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désével a Pénzügyi Osztály
vezetőjének irányítása mellett. A Főjegyző által elkészített rendelettervezetet az
Elnök terjeszti elő.

Sorszám
3.

Tevékenység,
feladat
A költségvetés bevételi és
kiadási előirányzatainak
tervezése

Jogszabályi
alap

Előkészítés illetve a feladat
tartalmi leírása/ellenőrzés

Keletkező dokumentum/hely

Költségvetési tv. tervezet
Koncepció

A bevételi előirányzatok
meghatározása a
- központi források
- önkormányzati
saját
bevételek tekintetében

Költségvetési
rendelet tervezet

A
kiadási előirányzatok
tervezése
- személyi juttatások létszám elfogadásával
- dologi és egyéb kiemelt
működési előirányzatok
- felújítási és beruházási
feladatok
- Önkormányzati
hivatal
kiadásai feladatonként
- tartalékok

Pénzügyi
tály

Osz-

Felelős/
kötelezettségvállaló
Főjegyző

Határidő

Végrehajtó

Költségvetési előterjesztés
Bizottsági
megvitatásának idejére

Koordinál:
Pénzügyi
Osztályvezető
közreműködő:
valamennyi
osztály
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-

-

többéves
kötelezettségek későbbi évekre vonatkozó kihatásai
az európai uniós támogatással
megvalósuló
programok, projektek

A Pénzügyi Osztály vezetőjének irányításával a tervezési feladatot ellátó ügyintézők ellenőrzik és meghatározzák a Hivatali feladatok ellátására szolgáló bevételi és kiadási keretszámokat.
Sorszám
4.

4.1.

Tevékenység,
feladat
A költségvetési rendelettervezet elnöki jóváhagyása

A költségvetési rendelettervezet bizottsági megvitatása
és véleményezése

Jogszabályi
alap

Előkészítés illetve a feladat
tartalmi leírása/ellenőrzés

Keletkező dokumentum/hely

Áht.
Ávr.
Költségvetési tv.
Koncepció

A költségvetési rendelet
tervezetet a bizottságok és a
közgyűlés elé történő beterjesztése előtt a Közgyűlés
Elnöke aláírásával hagyja
jóvá.

Költségvetési
rendelettervezet
előterjesztés

Áht.
Ávr.
Költségvetési tv.
Koncepció

A költségvetési rendelettervezetet szakmailag megvitatják a bizottságok és a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság írásban véleményezi.

Költségvetési
rendelettervezet
előterjesztés
Bizottsági jegyzőkönyvek
Pénzügyi és El-

Felelős/
kötelezettségvállaló
Közgyűlés
Elnöke

Határidő

Végrehajtó

Közgyűlési Főjegyző
Munkaterv
szerint

Pénzügyi Osztály
A Bizottságok
Elnökei

Közgyűlési
Munkaterv-hez
igazodó

Főjegyző és
az érintett
osztályvezetők,
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A Főjegyző irányításával
összeállított
előterjesztést
szakmailag áttekintik
és
véleményezik a bizottságok.

4.2.

5.

A költségvetési rendelettervezet közgyűlés elé terjesztése és jóváhagyása

Elemi költségvetés elkészítése

5.1.

Sorszám

Tevékenység,
feladat

lenőrző Bizottság írásos véleménye
A Hivatal érintett osztályain
Áht.
A Közgyűlés Elnöke beter- Éves költségveÁvr.
jeszti a Közgyűlés elé az tési rendelet
Költségveté- adott évi költségvetési rendelettervezetet
Jogi és Szervesi tv.
A Közgyűlés a költségvetési zési Osztály renrendeletben
együttesen deletek és hatáhagyja jóvá a Hivatal, ön- rozatok gyűjtekormányzat költségvetését
ménye
Pénzügyi Osztály
Áht.
Az elemi költségvetés ösz- Hivatali elemi
Ávr.
szeállítása az Önkormány- költségvetési
Költségveté- zatra, valamint a Hivatalra dokumentumok
vonatkozóan.
si rendelet
Pénzügyi OszA Pénzügyi Osztályvezető tály
ellenőrzi az osztály ügyintézői által készített elemi
költségvetést.
Az elemi költségvetés jóvá- Elemi költségvehagyása,
a költségvetési tés
dokumentáció aláírása és
megküldése a MÁK részére. Pénzügyi Osztály
Jogszabályi
alap

Előkészítés illetve a feladat
tartalmi leírása/ellenőrzés

Keletkező dokumentum/hely

Közgyűlés Elnö- Költségveke
tési tv.
kihírdetését
köv.
45.nap

Előkészítő:
Főjegyző

Pénzügyi Osztályvezető

Pénzügyi
Osztály
pénzügyi
ügyintéző,

MÁK
határidőhöz igazodva február

Beterjesztő:
Közgyűlés
Elnöke

Közgyűlés Elnö- MÁK által Pénzügyi
ke
meghatáro- Osztály
Főjegyző
zott
pénzügyi
ügyintéző
Felelős/
kötelezettségvállaló

Határidő

Végrehajtó
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6.

6.1.

6.2.

6.3.

Előirányzatok módosítása

Áht.
Ávr.
Költségvetési rendelet

Az önkormányzat költségvetésében a címek, alcímek
és kiemelt előirányzatok
módosítására a költségvetémódosítását
si
rendelet
megalapozó határozat elfogadásával, illetve annak a
rendeleten történő átvezetésével kerül sor amit a Közgyűlés rendeletében meghatározott időnként megtárgyal.
Az előirányzat átcsoportosítás előtt meg kell győződni
róla, hogy a módosítás nem
ütközik
jogszabályba és
nem ellentétes az önkormányzat rendeleteivel, határozataival.
A felhalmozási célra rendelkezésre álló előirányzatok indokolt átcsoportosítására
fedezet
vizsgálattal
együtt kerülhet sor.

Költségvetési
Közgyűlés Elnö- Költségverendeletet módo- ke
tési rendesító előterjesztés Főjegyző
letben szabályozott
Jogi és Szervezési osztály rendeletek és határozatok gyűjteménye
Pénzügyi Osztály

Pénzügyi
Osztály
pénzügyi
osztályvezető

Költségvetési
Érintett osztályrendeletet módo- vezetők,
sító előterjesztés,
Pénzügyi Osztály

Költségvetést módosító rendelet benyújtása előtt

Pénzügyi
Osztály
pénzügyi
osztályvezető

Az előterjesztés
elkészítése
előtt

Pénzügyi
Osztályvezető

Felhalmozási
előirányzatok
átcsoportosítása
előterjesztés.

Főjegyző

Jogi és Szervezési Osztály rendeletek és határozatok gyűjteménye.
Pénzügyi Osztály
Információs rendszer veze- Havi pénzforPénzügyi Osz-

Folyamatos Pénzügyi
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tése, amely képes az elői- galmi adatok
rányzatok nyomon követésére (TATIGAZD informá- Pénzügyi Oszciók)
tály
A
pénzügyi
ügyintéző
egyezteti és ellenőrzi a
könyvelési feladatot ellátó
ügyintéző feladat ellátását
és az adatszolgáltatását.
A pénzügyi ügyintéző feladat teljesítését az osztályvezető ellenőrzi.
Sorszám
II.

1.

1.1.

Tevékenység,
feladat

Jogszabályi
alap

A költségvetés végrehajtása, a gazdálkodás folyamata
Személyi juttatási előirány- kttv.
zat felhasználása
kjtv.
Mt.
költségvetési
rendelet

Előkészítés illetve a feladat
tartalmi leírása/ellenőrzés

Az
illetményszámfejtés
alapvetően a MÁK-on keresztül történik az önkormányzati hivatal részére.
Ehhez szükséges információ
szolgáltatás végrehajtása.
A Hivatalnál az Aljegyző és
a Pénzügyi Osztályvezető
ellenőrzi
a
személyügyi
feladatot ellátó munkáját

Keletkező dokumentum/hely

tály számviteli
ügyintéző

Felelős/
kötelezettségvállaló

Kinevezési átso- Főjegyző
rolási munkaviszonyt
megszűntető
dokumentumok
megbízási szerződések

havonta

Határidő

Osztály
könyvelést
végző ügyintéző

Végrehajtó

Folyamatos Pénzügyi
Osztály
Pénzügyi
ügyintéző

Pénzügyi Osztály személyi
anyag,

A központi számfejtésen Bérfeladás dotúli Hivatali illetményszám- kumentumai

Főjegyző

Számfejtés
folyama-

Pénzügyi
Osztály
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fejtés a KIR program segítségével valósul meg. A havi
zárást követően adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a MÁK részére.
Az osztályvezető ellenőrzi
az ügyintéző munkáját.
A közgyűlés tagjai részére a
tiszteletdíjak, valamint nem
rendszeres
kifizetések
számfejtése a KIR program
felhasználásával és ezek
havi jelentése a MÁK felé
az előírt adattartalommal.
A
tárgyévben
kifizetett
személyi juttatásokról kifizetői adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a dolgozók, közgyűlési tagok és
külső személyek részére.
Az osztályvezető ellenőrzi
az ügyintéző munkáját.

1.2.

1.3.

Sorszám

Tevékenység,
feladat

Jogszabályi
alap

1.4.

2.

Létszámgazdálkodás

kttv.

Előkészítés illetve a feladat
tartalmi leírása/ellenőrzés
A munkáltatói jog gyakorlója ellenőrzi a személyi juttatások előirányzat felhasználásának jogszabályi betartását.
A költségvetési rendeletben

tos, havi
zárás után
adatszolgáltatás

pénzügyi
ügyintéző

Főjegyző

Havonta
havi zárás
után MÁK
felé

Pénzügyi
Osztály
pénzügyi
ügyintéző

Pénzügyi Osztályvezető

SZJA törvényben
előírtak
szerint

Pénzügyi
Osztály
pénzügyi
ügyintéző

Pénzügyi Osztály

Kifizetési bizonylatok havi
bérfeladás
Pénzügyi Osztály
Jövedelemigazolás a kifizetett
személyi juttatásokról
Pénzügyi Osztály

Keletkező dokumentum/hely
Költségvetési
rendelet személyi juttatás előirányzata
Létszám nyil-

Felelős/
kötelezettségvállaló
Főjegyző

Főjegyző

Határidő

Végrehajtó

Folyamatos Pénzügyi
Osztály
pénzügyi
ügyintéző
Folyamatos Pénzügyi
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kjtv.
évente jóváhagyott létszámMt.
keretek betartása az önkorköltségvetési mányzatnál és a hivatalnál
rendelet
Minden munkavállaló rendelkezzen kinevezéssel a
munkaviszony létrejöttekor.
Minden munkakörhöz készüljön munkaköri leírás.
A Főjegyző ellenőrzi a osztályvezetők ez irányú feladatellátását.

Pénzügyi Osztály
Személyi anyag Főjegyző
Pénzügyi Osztály
Az irodákon
összegyűjtve az
iroda dolgozóinak a munkaköri
leírása, illetve
valamennyi dolgozónál a saját
munkaköri leírása.
A munkáltató jóváhagyja a Személyi anyag Főjegyző
dolgozói
felvételeket
és Pénzügyi Oszkilépéseket.
tály
A pénzügyi ügyintéző munkáját a Pénzügyi osztályvezető ellenőrzi

2.1.

2.2.

3.

4.

ügyintéző

vántartás

Az éves beszámolóban a
vagyongazdálkodás szakmai
és számszaki végrehajtásának értékelése

Közbeszerzési eljárás

Kbt.

Éves beszámoló
Jogi Szervezési
Osztály rendeletek és határozatok gyűjteménye
Pénzügyi Osztály

A közbeszerzési eljárás ha- Közbeszerzési

Alkalmazás időpontja

Pénzügyi
Osztály
Pénzügyi
ügyintéző
Valamennyi
osztályvezető

Értelemszerint

Pénzügyi
osztály,
pénzügyi
ügyintéző

Közgyűlés Elnö- Beszámoló
ke
készítése
Főjegyző
előtt

Pénzügyi
Osztályvezető

Főjegyző

Jogi és szer-

Törvény
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tálya alá tartozó feladatokra Szabályzat
közbeszerzési
szabályzat Jogi és Szervemelyet a Közgyűlés fogad zési Osztály
el.
Sorszám

Tevékenység,
feladat

Jogszabályi
alap

4.1.

Kbt.
Közbeszerzési Szabályzat

4.2.

Kbt.
Közbeszerzési Szabályzat

4.3.

4.4.

Kbt.
Közbeszerzési Szabályzat

Kbt.

Előkészítés illetve a feladat
tartalmi leírása/ellenőrzés
Éves összesített közbeszerzési terv készítése.
A közbeszerzési ügyintéző
feladat ellátását a osztályvezető ellenőrzi.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása a Közbeszerzési
Szabályzatban foglalt módon az éves közbeszerzési
terv szerint történik.
A Közbeszerzési Bizottság
munkájának előkészítése és
döntéseinek végrehajtása.
Az osztályvezető feladatainak végrehajtását a Főjegyző ellenőrzi
A közbeszerzési eljárások
szervezési, lebonyolítási és
dokumentálási feladatainak
ellátása.
A közbeszerzési ügyintéző
munkavégzését az osztályvezető ellenőrzi.
Az előző évi közbeszerzé-

Keletkező dokumentum/hely
Éves közbeszerzési terv
Jogi és Szervezési osztály

szerint

Felelős/
kötelezettségHatáridő
vállaló
Jogi és SzerveTárgyév
zési osztályveze- március
tő
31-ig

Közbeszerzési
Közbeszerzési
eljárás dokumen- Bizottság
tumai
Elnöke

Értelem
szerint

Jogi és szervezési Osztály

Jegyzőkönyvek
Jogi és Szervezési Osztály

Éves statisztikai

vezési osztályvezető

Végrehajtó
Jogi és Szervezés Osztályvezető
Közb.ügyinté
ző
Közbeszerzési Bizottság
Előkészítő:
Jogi és Szervezési Osztály Közbeszerzési ügyintéző

Jogi és SzerveFolyamatos Jogi és Szerzési osztályvezevezési Osztő
tályvezető
Közbeszerzési ügyintéző

Jogi és Szerve-

Törvény

Jogi és Szer-
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Közbeszerzési Szabályzat
5.

Sorszám

Kötelezettségvállalás utalványozás

Tevékenység,
feladat

5.1.

Kötelezettségvállalás utalványozás ellenjegyzése

5.2.

Érvényesítés

Áht.
Ávr.
Pénzgazdálkodási Szabályzat

Jogszabályi
alap
Áht.
Ávr.
Pénzgazdálkodási Szabályzat
Áht.
Ávr.
Pénzgazdálkodási Szabályzat

sekről statisztikai összegzés
készítése.
A osztályvezető irányításával és ellenőrzése mellett.
Az önkormányzat nevében a
Közgyűlés Elnöke, illetve
az
általa
felhatalmazott
személy jogosult kötelezettségvállalásra a kiadás teljesítésének, vagy a bevétel
elszámolásának elrendelésére érvényesített okmány
alapján. A Hivatal esetében
a Főjegyző vagy az általa
felhatalmazott
köztisztviselő jogosult kötelezettségvállalásra.
Előkészítés illetve a feladat
tartalmi leírása/ellenőrzés

összegző jelentés zési OsztályveJogi és Szervezető
zési Osztály
Kötelezettségvállalás nyilvántartása
Utalvány
Pénzügyi Osztály

Keletkező dokumentum/hely

Ellenjegyzésre a pénzügyi Utalvány
osztályvezető jogosult.
Pénzügyi Osztály
A kiadás teljesítése, illetve a
bevétel beszedése előtt ellenőrizni kell, hogy
- szakmailag igazolt a
kifizetés/bevétel beszedés jogossága,
- megfelelő
összegben

Utalvány
Szakmai teljesítésigazolás
Szerződés
Pénzügyi Osztály

vezési Osztály Közbeszerzési ügyintéző
Közgyűlés Elnö- Folyamatos Közgyűlés
ke
Elnöke illetFőjegyző
ve az általa
felhatalmazott személy
Főjegyző,
illetve az
általa felhatalmazott
köztisztviselő

Felelős/
kötelezettségvállaló
Pénzügyi Osztályvezető

Illetékes osztályvezetők

szerint

Határidő

Végrehajtó

Folyamatos Pénzügyi
Osztályvezető

Folyamatos Érvényesítéssel megbízott
ügyintézők
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határozták meg a kifizetési, illetve bevétel beszedési igényt,
- alátámasztó
dokumentumok
(megrendelés,
szerződés teljesítés igazolás) formai és tartalmi
helyességét,
- biztosított-e a fedezet a
kifizetés teljesítéséhez
A szakmai teljesítésigazolás
alapján az érvényesítőnek
ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy az előírt
követelményeket
betartották-e.
A
kötelezettségvállalás, Utalvány
utalványozás,
ellenjegyzés
és érvényesítés, valamint a Pénzügyi Oszszakmai teljesítés igazolása tály
során maradéktalanul érvényesíteni kell a Hivatal
pénzgazdálkodási rendjének
szabályzatában foglaltakat.
A Főjegyző ellenőrzi az
osztályvezető feladat ellátását.

5.3.

Sorszám
5.4.

Tevékenység,
feladat

Jogszabályi
alap

Kifizetések teljesítése

Pénzgazdál-

Előkészítés illetve a feladat
tartalmi leírása/ellenőrzés

Keletkező dokumentum/hely

A kifizetés teljesítése előtt Utalvány Telje-

Főjegyző

Felelős/
kötelezettségvállaló
Pénzügyi Osz-

Folyamatos A szabályzatban nevesítettek, aláírásra jogosultak

Határidő

Végrehajtó

Folyamatos Pénzügyi
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kodási Szabályzat

5.5.

6.

6.1.

Könyvvezetési információs
rendszer kidolgozása

Ávr.
Ábk.
Számviteli
Szabályzat

meg kell győződni róla,
hogy a kifizetés előkészítése
megtörtént a szükséges igazolások, aláírások az eseménnyel kapcsolatban rendelkezésre állnak.
Az osztályvezető ellenőrzi
az ügyintéző munkáját.
Az elektronikus átutaláshoz
a megfelelő személyek jóváhagyása.
Az utalás indításához a második aláíró ellenőrzi az
első jóváhagyó által rögzített utalások helyességét.
A mindenkori gazdasági
vezető felelős az önkormányzat, illetve a hivatal
számviteli politikájának és
könyvvezetési
információs
rendszerének kialakításáért,
írásbeli szabályozásáért és
működéséért.
Pénzügyi ügyintéző munkáját az osztályvezető ellenőrzi.
A könyvvezetési információ
rendszerrel szembeni követelményeknek való megfelelés ellenőrzése.
Az osztályvezető ellenőrzi a
pénzügyi ügyintéző feladat

sítést igazoló
dokumentumok

tályvezető

Osztály
Utalást végző
ügyintéző

Pénzügyi Osztály

Feladott megbízások az ügyfél
terminálon.

Utalásért felelős
ügyintéző

Folyamatos Pénzügyi
Osztály
Aláírási joggal rendelkező 2 fő

Pénzügyi Osztályvezető

Értelem
szerint

Pénzügyi Osztályvezető

Folyamatos Pénzügyi
Osztály
Pénzügyi
ügyintéző

Pénzügyi Osztály
Számviteli politika
Számlarend
Pénzügyi Osztály

Számviteli politika
Pénzügyi Osztály

Pénzügyi
Osztály
pénzügyi
ügyintéző,
könyvelő
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ellátását.
Az
önkormányzat
valamennyi gazdasági eseményének meg kell jelennie a
számviteli rendszerben.
Az osztályvezető ellenőrzi a
pénzügyi ügyintéző feladat
ellátását.

6.2.

Sorszám
6.3.

6.4.

6.5.

Tevékenység,
feladat

Jogszabályi
alap

Előkészítés illetve a feladat
tartalmi leírása/ellenőrzés
Minden gazdasági esemény
az azt alátámasztó dokumentum alapján kerül rögzítésre.
Pénzügyi ügyintéző ellenőrzi a könyvelést végző munkáját. Főkönyvi könyvelés
és az analitikus nyilvántartások ellenőrzését pénzügyi
ügyintéző végzi.
A gazdasági események
dokumentumait
rendszerezetten, visszakereshető módon kell tárolni.
A könyvelőt a pénzügyi
ügyintéző ellenőrzi.
A gazdasági események
rögzítését és jóváhagyását
az informatikai rendszer
naplózza, a rögzítést végző

Számviteli politika

Pénzügyi Osztályvezető

Pénzügyi Osztály

Keletkező dokumentum/hely
Utalvány kontírozó lap

Felelős/
kötelezettségvállaló
Számviteli ügyintéző

Folyamatos Pénzügyi
Osztály
Pénzügyi
ügyintéző

Határidő

Végrehajtó

Folyamatos Pénzügyi
Osztály
Könyvelő

Pénzügyi Osztály

Bizonylatok
Dokumentumok

Könyvelő

Folyamatos Pénzügyi
Osztály
Könyvelő

Pénzügyi ügyintéző

Folyamatos Pénzügyi
Osztály
Könyvelő

Pénzügyi Osztály
Naplóbizonylat
Pénzügyi Osztály
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személy a kontírozó lapot
szignálja.
A könyvelőt a pénzügyi
ügyintéző ellenőrzi.
6.6.

A papír alapú dokumentu- Dokumentumok
mok megfelelő elhelyezését
biztosítani kell.
Pénzügyi OszA könyvelőt a pénzügyi tály
ügyintéző ellenőrzi.

Pénzügyi ügyintéző

Folyamatos Pénzügyi
Osztály
Könyvelő

6.7.

A főjegyző felelős a Hivatal Számlarend
és az önkormányzati gazdálkodás időközi periódusa- Pénzügyi Oszinak zárásáért és az időközi tály
(havi, negyedéves, féléves)
jelentések elkészítéséért és
továbbításáért a MÁK részére.

Pénzügyi ügyintéző

Értelem
szerint

Sorszám

Tevékenység,
feladat

Jogszabályi
alap

6.8.

7.

Költségvetési beszámolás

Áht.
Ávr.

Előkészítés illetve a feladat
tartalmi leírása/ellenőrzés
Az időközi jelentés pontosságát, teljességét és hitelességét a felelős vezető aláírásával igazolja a MÁK felé
továbbítás előtt.
Az osztályvezető ellenőrzi
az ügyintéző munkáját.
Az elemi költségvetés készítésére kötelezettek az

Keletkező dokumentum/hely
Időközi
Jelentések

Felelős/
kötelezettségvállaló
Pénzügyi Osztályvezető

Határidő

Főjegyző

Végrehajtó

Értelem
szerint

Pénzügyi
Osztály
jelentést készítő ügyintéző

Értelem
szerint

Pénzügyi
Osztály

Pénzügyi Osztály

Beszámoló adatok

Pénzügyi
Osztály
Könyvelő
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Szt.
Számviteli
Szabályzat
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

előirányzatok felhasználásáról
évközi (féléves) és éves
beszámolót készítenek.
A megyei főjegyző értékeli
a FEUVE rendszer működését, a belső ellenőrzést és az
éves beszámolóval együttesen terjeszti a közgyűlés elé.
Elemi beszámoló készítése
az Önkormányzati Hivatalra
vonatkozóan.
A számviteli ügyintéző feladat ellátását az osztályvezető ellenőrzi.
A Hivatali elemi beszámoló
dokumentumainak
ellenőrzése a K11 program segítségével, feldolgozása, öszszesítése.

pénzügyi
ügyintéző

Pénzügyi Osztály
Beszámoló előterjesztés
Pénzügyi Osztály
Hivatali elemi
beszámoló

Főjegyző

Éves költségvetési
beszámoló

Pénzügyi
Osztályvezető

Számviteli ügyintéző

MÁK határidőhöz
igazodva

Pénzügyi
Osztály
számviteli
ügyintéző

Pénzügyi Osztályvezető

MÁK határidő

Pénzügyi
Osztály
Számviteli
ügyintéző

Főjegyző

Közgyűlési
munkaterv Pénzügyi
szerint
Osztály
Számviteli
ügyintéző

Bizottsági Elnökök

Közgyűlési
munkatervhez igazodó

Pénzügyi Osztály
Elemi beszámolók önkormányzati összesítő

Pénzügyi Osztály
A féléves, háromnegyed- Beszámoló előéves és éves gazdálkodásról terjesztés
szóló beszámoló előterjesztés összeállítása.
Pénzügyi Osztály
A beszámoló előterjesztés Bizottsági jegybizottsági megvitatása.
zőkönyvek
A Főjegyző irányításával Érintett irodák
összeállított
előterjesztést
szakmailag áttekintik
és

Főjegyző és
az érintett
osztályvezetők,

33

7.6.

véleményezi minden bizottság.
A Közgyűlés Elnöke beter- Beszámoló előjeszti a Közgyűlés elé a terjesztés
beszámoló előterjesztést.
Jogi és Szervezési Osztály
rendeletek és
határozatok
gyűjteménye
Pénzügyi Osztály

Közgyűlés Elnö- Értelem
ke
szerint

Előkészítő:
Főjegyző
Beterjesztő:
Közgyűlés
Elnöke
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Hatályon kívül helyező rendelkezések
5. §
(1) Hatályát veszti a R. 2. számú mellékletének a „I. Kötelező feladatok” 2. pontjának „és
ifjúsági” szövegrésze.
(2) Hatályát veszti a R. 56. § (4) bekezdése.
(3) Hatályát veszti a R. 3. számú mellékletének IV. része.
Záró rendelkezések
6. §
(1) A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. számú mellékletének
Gépjármű tulajdonra vonatkozó táblázata helyébe a következő szöveg lép:
Gépjármű tulajdon

Sorszám
Típus
1.
2.
3.
4.
5.

Skoda
Superb
Skoda
Superb
Skoda
Superb
Skoda
Superb
Renault
Traffic

Jármű fajtája

TMBAG63U679011141

Évjárat
2007.

BPZ008083

TMBCC63U689016507

2008.

Szgk.

KPB-642

BPZ005272

TMBCC63U589010732

2008.

Szgk.

MDH-269

CFF509643

TMBAE73T2C9019198

2012.

Szgk.

KKG-087

M9RE780C
020000

VF1JLNHA67Y180610

2006.

Kisbusz

Rendszám
KPB-640

Motorszám
BDG080838

KPB-641

Alvázszám

Szgk.

(2) Hatályát veszti a rendelet 3. számú mellékletében foglalt - Heves Megyei
Önkormányzat üzleti vagyon körébe tartozó gépjármű tulajdonát tartalmazó - táblázat 1. sora.
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője
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Szabó Róbert
4. napirend
Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ……/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló törvény és annak végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet, valamint Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján megalkotta a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletet. Az előterjesztés tartalmazza azokat a szükséges előirányzatmódosításokat, melyek megalapozzák a Heves Megyei Önkormányzat I. féléves beszámolóját.
Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. A közgyűlésnek a rendeletalkotásról
minősített többséggel kell döntenie.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotta:
Heves Megyei Önkormányzat
16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet,
valamint Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény alapján a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.
(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja:
1. §
2.
A megyei önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ (1) A közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetését
1 717 795
1 717 795
0
állapítja meg.”

e Ft
e Ft
e Ft

bevétellel
kiadással
forráshiánnyal
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2.§
(1) A R.
(2) A R.
(3) A R.
(4) A R.
(5) A R.
(6) A R.
(7) A R.

1.sz. melléklete
2.sz. melléklete
3. sz. melléklete
4.sz. melléklete
6.sz. melléklete
7.sz. melléklete
8.sz. melléklete

helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete
helyébe ezen rendelet 2.sz. melléklete
helyébe ezen rendelet 3.sz. melléklete
helyébe ezen rendelet 4.sz. melléklete
helyébe ezen rendelet 6.sz. melléklete
helyébe ezen rendelet 7.sz. melléklete
helyébe ezen rendelet 8.sz. melléklete

lép.
lép.
lép.
lép.
lép.
lép.
lép.

3.§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

Szabó Róbert
5. napirend
Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról
A Heves Megyei Önkormányzat 2012. évi pénzforgalmi mérlege alapján a bevételek
1.528.603 eFt-tal 88,99 %-on teljesültek, illetve a kiadások 1.494.888 eFt összegben 87,02%os teljesítést mutatnak 2012. 06. 30-i állapotnak megfelelően. A pénzforgalmi mérleg összevontan tartalmazza az önkormányzat, valamint a hivatal adatait, ezért az előirányzatok féléves
teljesítésének elemzését célszerű a 3. sz. melléklet, valamint a 4. sz. melléklet alapján elvégezni az önkormányzat, valamint a hivatal vonatkozásában külön-külön. Összességében elmondható, hogy a Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Heves Megyei Önkormányzati
Hivatal kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott az I. félévben. A kiadások meghatározó részét a működési kiadások, illetve bevételek tették ki. A pénzmaradvány 100 %-ban felhasználásra került az első félévben. A bevételi és kiadási főösszegek 40,33%-a az adósságkonszolidáció kapcsán a letéti számláról kiegyenlített tételek összege.
Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
75/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Heves Megyei
Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. szeptember 30.
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Szabó Róbert
6. napirend
Javaslat forrásátrendezésre a Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Heves Megyei
Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatok módosítására
A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. I.
félévére vonatkozó beszámolójából kiindulva, valamint a július-augusztus időszakban realizált bevételek figyelembe vételével a többletbevételek terhére kiadási előirányzatok képzésére
tesz javaslatot, különböző felhalmozási és működési célok megvalósítása érdekében. A forrásmódosításra vonatkozó javaslatot az előterjesztés tartalmazza.
Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. A közgyűlésnek az előterjesztésről
minősített többséggel kell döntenie.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
76/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a Heves Megyei
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete
vonatkozásában a következő előirányzat- módosítást hagyja jóvá:
Adatok e Ft
Megnevezés, címszám
A)I.1213 Felhalmozási és
tőkejellegű bevétel
A)I.11134 Működési bevétel
A)I.11135 támogatásértékű
működési bevétel
Összes bevétel
A)I.151123 Üzletrész vásárlás
A)IX.1111 Területfejlesztési
(tervezési) feladatok
A)IX.1112 Egyéb területfejlesztési feladatok
A)I.31213 Idegenforgalom,
turisztika, kommunikáció
A)I.84213 Tagdíjak
A)IV.12216 Szervezeteknek
adott támogatás
Összes kiadás

A) Heves Megyei
Önkormányzat
Előirányzat csökkenés
Előirányzat növekedés
15 950
4 663
2 837
23 450
750
10 200
5 000
3 200
2 800
1 500
23 450
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Adatok eFt
Megnevezés, címszám
B)I.1112 Egyéb saját bevétel
B)III.21111 Támogatásértékű
bevétel
Összes bevétel
B)I.41213 EIP dologi kiadás
B)I.11113 Hivatal dologi
kiadás
B)I.11114 Kitüntetések, díjak
adományozása
B)I.5112 Hivatal felhalmozási kiadások
Összes kiadás

B) Heves Megyei
Önkormányzati Hivatal
Előirányzat csökkeElőirányzat növekedés
nés
12 100
436
12 536
1 936
7 100
500
3 000
12 536

Felelős:

Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Dr. Barta Viktor
Heves Megye főjegyzője
Azonnal

Szabó Róbert
7. napirend
Javaslat a Tisza-tó Fejlesztési Kft. üzletrész vásárlására
A Tisza-tó Fejlesztési Kft. legutóbbi taggyűlésén megfogalmazódott annak lehetősége, hogy a
kft. végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetése helyett a Heves Megyei Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat közgyűléseik döntésének függvényében, valamint a költségvetési fedezet biztosítottsága esetén, megvásárolnák a Regionális
Fejlesztési Holding Zrt. és két leányvállalata tulajdonát képező, a kft.-ben meglévő üzletrészeit fele-fele arányban. A javaslat indokoltsága mellett szólt azon körülmény, hogy az üzletrészvásárlással érintett 2 megyei önkormányzat a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács tagjaként, a
Tisza-tóhoz földrajzilag is leginkább köthető területi önkormányzatokként különösen érdekeltek a térség kiemelt fejlesztésében, melyhez kapcsolódó szakmai közreműködői tevékenység a
kft. útján biztosítható.
Az előterjesztés bizottsági támogatottságát tartalmazza. Az előterjesztést a Megyei Fejlesztési
és Nemzetközi Ügyek Bizottsága a közgyűlés ülése előtt tárgyalta.
Oroján Sándor
A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta.
Szabó Róbert
A közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
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Megállapította, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
77/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács
tagjaként a Heves Megyei Önkormányzat összesen bruttó 750.000 Ft vételárért megvásárolja
a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. (székhelye: 1173 Budapest, Baross utca 22-26.), az ÉRF
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 1-3.) és
a KRF Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. (székhelye: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 18.) Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhelye: 3384 Kisköre, Kossuth L út 7.) cégjegyzékszáma: Cg. 10-09-029563) fennálló üzletrészeinek felét a JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat azonos tartalmú döntése esetén. Az üzletrészvásárlást követően a Heves Megyei Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat a kft.-ben 25-25 %-os üzletrészek tulajdonosává válik.
A Heves Megyei Közgyűlés fentiek alapján felhatalmazza elnökét arra, hogy a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács tagjaként a Heves Megyei Önkormányzat képviseletében az üzletrész
adásvétel tárgyában teljes körűen eljárjon, a szükséges adásvételt támogató döntések meghozatalában az érintett szervezeteknél eljárjon, és az annak során keletkező dokumentumokat a
Heves Megyei Önkormányzat képviseletében aláírja.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. október 31.

Szabó Róbert
8. napirend
Javaslat a megszűnt Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések módosítására, zárására
2012. január 1-től a Heves Megyei Önkormányzathoz került a megszűnt Észak-magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács által a hazai decentralizált források terhére megkötött szerződésállomány kezelésével kapcsolatos feladatok közül a NORDA Nonprofit Kft. által előkészített előterjesztésekről való döntés. A legutóbbi, 2012. június 29-én megtartott közgyűlés időpontját követően 3 darab támogatási szerződés kapcsán merült fel a szerződések módosításának, lezárhatóságának kérése, lehetősége. Ezen 3 db támogatási szerződés kapcsán a NORDA
Nonprofit Kft. a döntések meghozatala érdekében előkészítette a szükséges előterjesztéseket,
melyet a aj vaslat részletesen tartalmaz.
Az előterjesztést a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága a közgyűlés ülése
előtt tárgyalta.
Oroján Sándor
A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot.
Szabó Róbert
Kérdés, észrevétel nem volt. Javasolta, hogy az egyes határozati javaslati pontok elfogadásáról a közgyűlés egyszerre szavazzon, de az egyes határozati javaslatok külön számot kapja-
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nak. Megkérdezte a közgyűlést, hogy az elhangzott javaslattal kapcsolatban van-e ellenvetésük?
Megállapította, hogy ellenvetés nincs.
Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatokat hozta azzal, hogy az egyes határozati javaslati pontok külön határozatszámot kapjanak:
78/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a fenntartási kötelezettség teljesítését elfogadja és hozzájárul
Csapó Gábor TRFC/EM/t/1000037/2006. számú támogatási szerződésének lezárásához,
figyelembe véve, hogy a pályázat eredeti célja szerinti lovas turisztikai szolgáltatás nyújtása
megvalósult.
A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét a további szükséges intézkedések és aláírások megtételére. A közgyűlés felkéri továbbá elnökét, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságát és a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-t értesítse.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Az értesítés megküldésére:
2012. október 5.

79/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés hozzájárul, hogy a HEVESTHERM Műanyag Nyílászárókat
Gyártó és Forgalmazó Kft. TRFC/EM/t/1000055/2006. számú szerződéséhez kapcsolódóan a
vállalt foglalkoztatási kötelezettség részbeni - a kötelezettségből még fennálló 3 év - adózás
előtti eredmény növelésére irányuló kötelezettségre módosuljon (a kötelezettségvállalás
kezdete: 2013.01.01., a bázisév: 2011., a bázisév adózás előtti eredménye 11 434 eFt, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 70.§ (2) bekezdésében meghatározott adózás előtti
eredményét az alábbiak szerint növeli: 2013. üzleti év adózás előtti eredmény: 12 006 eFt,
2014. üzleti év adózás előtti eredmény: 12 606 eFt, 2015. üzleti év adózás előtti eredmény: 13
236 eFt).
A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét a hazai decentralizált források terhére
megkötött támogatási szerződés módosításának aláírására és a további szükséges intézkedések
megtételére. A közgyűlés felkéri továbbá elnökét, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár
Heves Megyei Igazgatóságát és a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-t értesítse.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Az értesítés megküldésére:
2012. október 5.
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80/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat TRFC/EM/1000014/2004.
számú szerződése esetében hozzájárul a szerződés lezárásához, tekintettel arra, hogy a
jogszabályváltozás következtében a megyei önkormányzat egy személyben tölti be a jogosult
és a kötelezett (támogató és támogatott) szerepét.
A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét a további szükséges intézkedések és aláírások megtételére. A közgyűlés felkéri továbbá elnökét, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságát és a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-t értesítse.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Az értesítés megküldésére:
2012. október 5.

Szabó Róbert
9. napirend
Javaslat a megszűnt Heves Megyei Területfejlesztési Tanács által hazai decentralizált
források terhére megkötött támogatási szerződések zárására
A közgyűlés júniusi ülésén már tárgyalta a megszűnt Heves Megyei Területfejlesztési Tanács
által a hazai decentralizált források terhére megkötött szerződésállomány záró helyszíni ellenőrzéseit tartalmazó előterjesztést. Jelen előterjesztés készítésének időpontjáig összesen már
438 db ellenőrzés lefolytatására került sor, melyek alapján összességében elmondható, hogy a
beruházások és a támogatás felhasználása a jogszabályokkal összhangban történt.
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, valamint Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tájékoztatóként megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette. Az előterjesztést
a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága a közgyűlés ülése előtt tárgyalta.
Oroján Sándor
A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Szabó Róbert
Tekintettel arra, hogy az előterjesztés alapján az ellenőrzés alá vont támogatási szerződések
külön határozati javaslati pontokban kerültek rögzítésre, kérte, hogy a határozati javaslati pontok elfogadásáról a közgyűlés egyszerre szavazzon, de az egyes határozati javaslati pontok
külön határozatszámot kapjanak. Megkérdezte a közgyűlést, hogy az elhangzott javaslattal
kapcsolatban van-e ellenvetésük.
Megállapította, hogy ellenvetés nincs.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatokat hozta azzal, hogy az egyes határozati javaslati pontok külön határozatszámot kapjanak:
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81/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Pétervására Város
Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.
Szabadság tér 28. szám alatti orvosi ügyelet épületének felújítása
Ifjúság u. 7. szám alatti Időskorúak napközi otthonos ellátásá10047/2001.CÉDA
nak javítását szolgáló ingatlan vásárlása
10000601K
Polgármesteri Hivatal tetőtér beépítés
Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése (Pétervására, Erdőkövesd,
100003802K
Váraszó, Istenmezeje, Bükkszenterzsébet, Szentdomonkos,
Tarnalelesz)
100003202K
Ifjúság út 7. sz. alatt Időskorúak Otthonának létesítése
Kossuth L. u. 1. sz. alatti Polgármesteri Hivatal bővítését szol100002303K
gáló épület felújítása
100006604K
Útfelújítás (Széchenyi, Nefelejcs)
100003104K
Belterületi útfelújítás (Malom köz, Vár út, Ady köz)
100000905K
Petőfi Sándor út felszíni vízelvezető rendszerének felújítása
100005905K
Útfelújítás (Rózsa út)
100001406L
Temető út felújítása (337 hrsz.)
100002506L
Petőfi Sándor út vízelvezető rendszerének felújítása II. ütem

10024/2001.CÉDA

Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

82/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Tarnalelesz
Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.
100006701K
100006601K
100003902K
100007104K
100003004K
100003206L

Kossuth út 56. szám alatti szolgálati lakás felújítása
Kossuth út 11. szám alatti szolgálati lakás fűtés korszerűsítése
Fedémesi út 10. sz. alatti Általános Iskola tetőfelújítása
Útfelújítás és csapadékvíz elvezetés (Petőfi út és a Templom
közi szakasz)
Településrendezési terv készítése (Tarnalelesz, Bükkszenterzsébet, Szentdomonkos, Fedémes községek területére)
Egri út II. szakasz felújítása (672 hrsz.)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap
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83/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Szentdomonkos
Község Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.
100005703K
100001303K
100004306L

Szabadság út 46. sz. alatti Általános Iskola és Községháza kerítés
felújítása
Szentdomonkos, 302/2 hrsz-ú köztemetőben ravatalozóra esővédő tető építése
Szabadság út autóbusz megállóhely, térburkolat és felszíni csapadékvíz elvezetése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

84/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Nagyréde Község
Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.
10046/2001.CÉDA
10007/2003. CÉDE
100010705D

Fő út 10. szám alatti Általános Iskola épületbővítése a tetőtérben négy tanteremmel
Belterületi vízrendezés
Óvoda u. 8. sz. alatti Kastély óvoda konyha fejlesztése (főzőüst
és égéstermék elvezető beszerzése)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

85/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Gyöngyöshalász
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
10030/2003. CÉDE

Fő út 49. szám alatti Polgármesteri Hivatal irattár és szociális
épület tetőszerkezetének felújítása raktárbővítéssel
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap
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86/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Vámosgyörk
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
10023/2001.CÉDA
10006/2002.CÉDE
10002/2002.CÉDE
10002/2003. CÉDE
10024/2003. CÉDE
10017/2004. CÉDE

József A. u. 29. szám alatti fogászati rendelő megfelelő körülmények közé helyezése, hétvégi ügyelet pihenőjének kialakítása
Ady, Berzsenyi, István K. u. útfelújítása
Rendezési Terv felülvizsgálata
Általános Rendezési Terv készítése
Rákóczi út 23. szám alatti Közösségi Ház és könyvtár felújítása
Kossuth út 6-10. szám alatti VKL Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda vizesblokkjának felújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

87/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Adács Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
10003/2003. CÉDE
10003/2004. CÉDE
100009105D

Rákóczi F. út 20-24 szám alatti Általános Iskola bővítésének
III. üteme
Bajcsy Zs. utca útfelújítása
Bajcsy Zs. Utca II. ütem felújítási munkái
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

88/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Nagyfüged
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100005002K
100003402K
100006703K
100002103K
100007604K

Budai Nagy Antal út felújítása
Vízelvezető rendszer felújítása (Kossuth út, Táncsics út)
Kossuth u. 9. szám alatti Általános Iskola nyílászáróinak cseréje
Szabadság tér, Petőfi, Dózsa Gy. úton belvízelvezető rendszer kiépítése
Útfelújítás (Damjanich út)
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100003904K
1000010905K

Településrendezési terv készítése
Járdafelújítás (Kossuth út 2-16. számig, Sallai út elejétől a 2. számig)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

89/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére
Bükkszenterzsébet Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási
szerződések lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a
Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.
100000101K
100006102K
100007803K
100001004K
100009305K
100004606L

Szabadság út 127. szám alatti szolgálati lakás felújítása
Szabadság u. 84. szám alatti Napközi otthonos óvoda konyhaeszközés gépbeszerzése
Szabadság u. 101. sz. alatti orvosi rendelő gép és műszer beszerzése
Útfelújítás (Sallai, Damjanich út)
Útfelújítás (Alkotmány út)
Béke út felújítása (aszfaltszőnyegezése)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

90/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Fedémes Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100000801K
100008402K
100003103K
100001304K
100004505K
100003806L
100006606L

Petőfi út 51. szám alatti iskolaépület tető felújítás, vizesblokkal történő bővítés
Petőfi u. 51. szám alatti Általános Iskola külső felújítása
Útfelújítás (Felszabadulás út, 297/2 hrsz.)
Útfelújítás és csapadékvíz-elvezetés (Petőfi út II. szakasz)
Útfelújítás (Petőfi köz I. és II. szakasz)
Petőfi u. 35-59.sz. alatti ingatlanok előtti útépítés
Petőfi úti járdafelújítás (124 hrsz.)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap
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91/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Bükkszék Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100007902K
100005303K
100002704K
100005006L

Fürdő út 27-57. útfelújítása (175 hrsz.)
Rákóczi út felújítása
Útfelújítás (Dózsa György út)
Ady, Ságvári, Hunyadi utcák szennyvízelvezetése (101, 384, 416
hrsz.)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

92/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Visznek Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.

10028/2001.CÉDA
10051/2001.CÉDA
10025/2003. CÉDE
10001/2004. CÉDE
100001705D
100001305D
100001605D
100001505D
100001405D
100007005D

Szabadság u. 63. szám alatti tornaterem fűtéskorszerűsítése
Petőfi, Újvilág utcák útfelújítása
Településrendezési Terv készítése
Szondi és Úttörő út útfelújítása
Zrínyi Miklós utcai járda felújítása
Bartók Béla utcai járda felújítása
Táncsics Mihály utcai járda felújítása
Kossuth Lajos utcai járda felújítása
Béke utcai járda felújítása
Táncsics Mihály utca felújítása (útburkolat javítás és padkarendezés)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

93/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Gyöngyöspata
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
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10027/2002.CÉDE
10005/2003. CÉDE
10015/2004. CÉDE
100005201K
100002401K
100005101K
100005702K
100003602K

Dózsa Gy. Út 1-3. szám alatti Egészségház gázfűtéssel való ellátása (4 db gázkonvektor beszerelése)
Fő út 65/1. szám alatti Napközi Otthonos Óvoda életveszélyes
épületszárnyának helyreállítása
Fő út 49. szám alatti Necskey Demeter Általános Iskola két darab
gázkazánjának cseréje
Petőfi út felújítása
Általános iskola 4 tantermes szárnyánál életveszély elhárítása
Településrendezési terv elkészítése
Iskola út és Béke tér útépítése
Felszíni vízelvezetés felújítása (Danka-patak, 389 hrsz.)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

94/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Gyöngyöstarján
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
10004/2001.CÉDA
10005/2002.CÉDE
10037/2003. CÉDE
10002/2004. CÉDE
100000505D

Jókai tér 5. szám alatti Általános Művelődési Központ felújítása
Petőfi, Ady, Árpád, Dobó utcák útfelújítása
Jókai tér, Rákóczi, István, József A. utak útfelújítása
Aradi, Fajzati, István u. útfelújítása
Széchenyi utca útfelújítása, vízelvezetése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

95/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Gyöngyösoroszi
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
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100004399K
100006001K
100003102K
100006002K
100001003K
100001204K

Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep rekonstrukciója
Ady Endre és Kossuth utat összekötő út építése
Toka-patak meder rézsű burkolat felújítása (387 hrsz.)
Kossuth u. 67-187. sz. és Jókai u. 1-7. szám közötti járdafelújítás
Kossuth tér 147. sz. alatti óvoda tetőfelújítása, bővítése
Településrendezési terv készítése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

96/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére
Gyöngyössolymos Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási
szerződések lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a
Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.
10013/2002.CÉDE

Jókai u. útfelújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

97/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Ludas Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
10029/2002.CÉDE
10015/2002.CÉDE
10020/2004. CÉDE

Sport u. útfelújítása
Vasút út 2. szám alatti Rendezvényterem felújítása
Pozsonyi út burkolattal ellátott szakaszának útfelújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

98/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
1) Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Gyöngyös
Város Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
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lezárásához, miután a támogatási szerződésben
Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.
10038/2001.CÉDA
10015/2001.CÉDA
10014/2001.CÉDA
10013/2001.CÉDA
10012/2001.CÉDA
10011/2001.CÉDA
10018/2001.CÉDA
10017/2001.CÉDA
10016/2001.CÉDA
10014/2002.CÉDE
10009/2002.CÉDE
10006/2003. CÉDE
10040/2003. CÉDE
10028/2004. CÉDE
10004/2004. CÉDE
100011805D
100011605D

vállalt

kötelezettségeket

a

Kossuth L. út 33. szám alatti Berze Nagy János Gimnázium fűtéskorszerűsítése
Pillangó-Felsőpatak utcákban szennyvízcsatorna építése
Bajcsy Zs. Endre utcában szennyvízcsatorna építése
Gyöngyös-patak, Püspöki, Zalár utcákban szennyvízcsatorna
építése
Kenyérgyár utca szennyvízcsatorna építése
Árvai utca szennyvízcsatorna építése
Táncsics út - Kékes tér szennyvízcsatorna építése
Hunyadi utca szennyvízcsatorna építése
Vezekényi utca szennyvízcsatorna építése
Kinizsi tér- Szív u., Vájár, Aknász, Fazekas, Aranysas, Gárdonyi,
Vármegye út szennyvízcsatorna építése
Mezőgazdasági gyűjtőutak felújítása, építése
Eszperantó út 6. szám alatti Okmányiroda kialakítása
22 utca szennyvíz-csatornaépítése
Fő tér 13. szám alatti Polgármesteri Hivatal tanácstermének és
kapcsolódó helyiségeinek felújítása I. ütem
Gyöngyös-Mátrafüred Pálosvörösmarti út és környéke szennyvízcsatorna építése
Gyöngyös, 0263/2 hrsz. alatt szennyvíztisztító telep bővítése
Fő tér 13. szám alatti Polgármesteri Hivatal Tanácsterem felújítása II. ütem
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

99/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Kisnána Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100007501K
Településrendezési terv elkészítése
100000802K
Kossuth és Hunyadi út felújítása
100007102K
Kossuth u. 6. szám alatti Idősek otthona átalakítása óvoda céljára
100003403K
Kossuth és Széchenyi utcák felújítása
100004104K
Járdaépítés (Szabadság és Béke út)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap
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100/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Vécs Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100007203K
100008804K
100005005K
100002506K

Kossuth u. 64. sz. alatti közös konyha technológiai fejlesztése
Ravatalozó építése I. ütem (628 hrsz.)
Ravatalozó építés befejezése II. ütem (628 hrsz.)
Településrendezési terv készítése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

101/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Terpes Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100002602K
100005902K
100002605K
100004706L

Terpes község közvilágítási hálózat korszerűsítése (Hunyadi,
Szabadság, Deák, Május 1, Arany J., Jókai, Dobó utcákban)
Ravatalozó felújítása (07 hrsz.)
Vízelvezető árok és járdaszakasz felújítása (II. Rákóczi Ferenc
út)
Május 1. szám alatti Polgármesteri Hivatal kirendeltség kialakítása, faluház kialakítása 2. ütem
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

102/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Szajla Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
10022/2002.CÉDE
100000402K
100000502K
100002403K

Ravatalozó épületének felújítása
Szajla és Terpes településrendezési terveinek komplex elkészítése
Kertész u. 2. sz. alatti Polgármesteri Hivatal bővítése
Közvilágítás korszerűsítése (Liget, Kertész, Táncsics, Hajnal,
Hársfa, Orgona, Tarna, Ifjúság, Kossuth, Dózsa, Béke, Fenyves,
Ady, Petőfi, Alkotmány utcák)
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100007904K
100003704K
100006605K
100011105K
100001106L

Útfelújítás (Dózsa György út)
Közvilágítási hálózat bővítése (Összekötő utak és Újtelep és Ófalut összekötő kerékpárút mellett)
Kertész utcai járda felújítása, parkolóhely építése
Település arculat fejlesztése (útbaigazító táblák, utcabútorok,
köztéri eszközök elhelyezése, templom díszkivilágítása)
Kossuth úti járda és vízelvezető kiépítése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

103/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Istenmezeje
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100004001K
100000203K
100008304K
100003804K
100003905K
100001706L

Településrendezési terv elkészítése
Nefelejcs u. 16. sz. alatti Napköziotthonos Óvoda magastető ráépítés
Járda és csapadékvíz-csatorna felújítása (Béke út 119-129. előtt)
Polgármesteri hivatal ás általános iskola közötti tér rendezése
(296/2 hrsz.)
Útépítés (Táncsics utca)
Béke út 129-161. sz. előtti szakaszán járda és csapadékcsatorna
felújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

104/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Erdőkövesd
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
10010/2002.CÉDE
100005903K
100001603K
100007504K
100000504K

II. Rákóczi F. u. 39. sz. alatti Művelődési Ház és Polgármesteri
Hivatal épületének felújítása
Hunyadi u. 150. sz. alatti "Kanada" épület tetőszerkezetének és
homlokzatának felújítása
Petőfi út 2. sz. alatti Napközi otthonos óvoda játszókertjének
korszerűsítése
Útfelújítás (Akácfa, Rákóczi F. u. 1 -29. sz. között)
Önkormányzati utak felújítása (Dózsa Gy., Hársfa u.)
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100000605K
100000406L

Útfelújítás (Rákóczi F. u. 29-53. közötti szakasz)
Kossuth L. út felújítása I. ütem, ravatalozó előtti tér díszburkolattal való ellátása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

105/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Domoszló
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
10043/2001.CÉDA
10033/2002.CÉDE
10020/2003. CÉDE
100010105D

Závoza patakon jelentkező árvízkárok rendezése a 6+692,87+268,8 km-es mederszelvények között
Deák tér 5. szám alatti Ált.Iskola épületén nyílászárók cseréje
Széchenyi és Petőfi utcákban ivóvízhálózat bővítése
Kossuth Lajos utca járdafelújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

106/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Markaz Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
10019/2002.CÉDE
100002005D

Ady, Béke, Dobó, Hunyadi, Mátrai, Mikes K., Petőfi utak útfelújítása
Birkaparti út belterületi szakaszának és csapadékvíz elvezetésének kiépítése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

107/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Abasár Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
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10032/2001.CÉDA
10038/2003. CÉDE
10013/2004. CÉDE
100011505D

Múzeum út 25. szám alatti Napsugár Óvoda helyiségeinek burkolat felújítása
Gárdonyi Géza út útfelújítása
Dózsa György út útfelújítása
Béke tér útépítése három ütemben (1389/1, 1402, 1335/11, 1421,
1414 hrsz.)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

108/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Pálosvörösmart
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
10011/2003. CÉDE

Rákóczi út 116. szám alatti Pálosvörösmarti Óvoda felújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

109/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Abasár Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
10012/2003. CÉDE
10007/2004. CÉDE

Településrendezési Terv készítése
Attila - Vadvirág utcákat összekötő út megépítése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

110/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Detk Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
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10027/2001.CÉDA
10002/2002.CÉDE
10029/2003. CÉDE
100002105D

Árpád u. 3. szám alatti Általános Iskola bővítés, tetőtér beépítés
Sugár u. - Mátyás körút közötti kerékpárút, a Veres patakon kerékpárhíd építése Május 1. u. útfelújítása, belvízelvezetés
Kossuth L. utca útfelújítása
Detk, 0118/4 hrsz. alatti 400 adagos konyha bővítés és rekonstrukció
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

111/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Karácsond
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100007201K
100007601K
100002902K
10018/2003. CÉDE
10016/2004. CÉDE

Vízelvezető-rendszer felújítása a Vörösmarty-Bajcsy Zs. - Bartók
Béla úton
Településrendezési terv készítése
Hunyadi úti árapasztó terület rendezése
Szent István út 40. szám alatti Gönczy Pál Általános Iskola fűtés
korszerűsítése
Szent István út 40. szám alatti Gönczy Pál Általános Iskola tetőfelújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

112/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Halmajugra
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100001205D
100001005D
100001105D

Liget utca útfelújítása (155 hrsz.)
Árpád utca útfelújítása (645 hrsz.)
Templom körüli utca útfelújítása (352/2 hrsz.)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap
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113/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Atkár Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
10032/2003. CÉDE

Fő út 46. szám alatti Általános Iskola külső homlokzat felújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

114/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Hort Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100000702K
100004703K
100004603K
100002204K
100001404K
100006004K
100008505K
100003505K

Malom út, Rózsa F. út útfelújítási munkái
Bajcsy Zs. u. 25. sz. alatti Általános Iskola nyílászáróinak cseréje
Iskola út 1. sz. alatti Napközi otthonos Óvoda nyílászáróinak
cseréje
Útfelújítás (Hunyadi, Mátra u.)
Szabadság tér 40. sz. alatti polgármesteri hivatal külső nyílászáróinak cseréje
Bajcsy u. 23. sz. alatti általános iskola külső nyílászáróinak cseréje (II. ütem)
Szabadság tér 23. sz. alatti művelődési ház külső nyílászáróinak
cseréje
Kertész út felújítása (Kossuth úttól a Rákóczi útig, illetve a József A. úttól a Szövetkezet útig)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

115/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Mátraszentimre
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
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10017/2002.CÉDE
100002205D
100001106D

Ravatalozó felújítása, átalakítása, nyilvános illemhely kiépítése
Petőfi utca útfelújítása
Rákóczi u. 14. szám alatt, közösségi tér kialakítása az Általános
Iskolában meglévő 115 m² nagyságú helyiség átalakításával
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

116/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Rózsaszentmárton
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
Belterületi út és csapadékvíz-elvezető árok felújítása (Mátyás
király, Béke-Szabadság összekötő út, Hunyadi és József Attila
100002601K
út)
100007702K
Településrendezési terv elkészítése
Út- és járdafelújítás (Szabadság úti járda, Petőfi földút, Dózsa
100000803K
György földút)
Deák F. u. 12. sz. alatti általános iskola és napköziotthonos óvo1000010305K
da felújítása és bővítése
100000306K
Gyalogjárda felújítása (Kölcsey út)
100000606K
Hunyadi út 1. sz. alatti Bányász emlékház felújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

117/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Ecséd Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100007401K
Akácfa, Hársfa út útfelújítása
100004004K
Településrendezési terv készítése
100005405K
Járdafelújítás (Szabadság, Akácfa, Arany, Hársfa, Nyárfa utcák)
Szabadság u. 145. sz. alatti gondozási központ vizesblokk felújí100000506K
tása, akadálymentesítése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap
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118/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Hatvan Város
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
10037/2001.CÉDA
100009001K
100008902K
100008502K
100003903K
100003703K
100003803K
100007403K
100007303K
100005304K
100005404K
100002404K
100004304K
100009104K
100008204K
100008604K
100006205K
100006105K
100006305K
100008905K
100006705K

Sport u. útépítés, járdaépítés, felszíni vízelvezetés
Jókai u. csapadékvíz-elvezető főgyűjtő építése
Szabadság u. 13. szám alatti 5. sz. Általános Iskola felújítása I.
ütem
Fűzfa út építése (3348 hrsz.)
Belterületi utak felújítása (Apafi, Apród, Gorkij, Tompa M. utcák)
Hegyalja út felújítása
Kommunális feladatot ellátó gépek beszerzése, Hatvan
Hunyadi u. 19. sz. alatti Tűzoltó parancsnokság "régi" épületszárnya tetőszerkezetének rekonstrukciója
Útfelújítás (Ferencesek, Mikes, Kosztolányi utcák)
Útfelújítás (Báthory, Új Élet, Ady E. utcák)
Járdafelújítás (Rózsa, Kert, Doktay, Viola, Szabadság, Pázsit,
Horváth M., Petőfi, Hatvany, Balogh Á., Batthyányi, Mikes, Balassi, Ifjúság utcák)
Vízhálózat bővítés, bekötő utak és a ravatalozó előtti tér díszburkolása, városi temető; Horváth M. út
Népkert
fesztiválpark
sportcentrum-gördeszkapálya építése
(2674/5 hrsz.)
Vécsey u. 2/A. sz. alatti Damjanich Ipari Szakképző Iskola kazánház rekonstrukciója
Ratkó út 10. sz. alatti Lesznai Anna Óvoda és Általános Iskola
infrastrukturális fejlesztése
Hatvan - Görbeér településrendezési terv készítése
Rákóczi u. 4. sz. alatti Baross Gábor Általános Iskola villamos
installáció korszerűsítése
Horváth Mihály u. 138. sz. alatt, városi temető kerítés építése
Bajcsy-Zs. U. 8. sz. alatti I. István Általános Iskola belső udvari
homlokzatának felújítása
Parkoló építés a Szent Mihály utcában I. ütem
Parkoló építés a Szabadság úton I. ütem (Szabadság út 5.)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

119/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Apc Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
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miután a támogatási szerződésben
maradéktalanul teljesítette.
100006401K
100000903K
100000204K
100000205K

vállalt

kötelezettségeket

a

Kedvezményezett

Településrendezési terv elkészítése
Erzsébet tér 2. sz. alatti bölcsőde tetőfelújítása
Fő út 48. sz. alatti általános iskola napközi otthonának felújítása
Útfelújítás (Ady, Petőfi utak)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

120/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Petőfibánya
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100002101K
100001202K
100006203K
100007004K
100007705K

Lehel, Dobó, Hegyalja, Fazekas út felújítása
Fenyőfa, Akácfa, Jókai utak és gyalogjárdák felújítási munkái
Akácfa út (309 hrsz.) - Gyermekorvosi rendelő építése
Útfelújítás (Ifjúság)
Iskola út felújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

121/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Szűcsi Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100000701K
100005801K
100001502K
100003203K

Településrendezési terv készítése
Petőfi u. 18. szám alatti művelődési ház felújítása, korszerűsítése
Ágói-patak meder helyreállítási munkálatai (111, 631 hrsz.)
Petőfi u. 117. sz. alatti Polgármesteri Hivatal bővítése, felújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap
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122/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Csány Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.

10025/2001.CÉDA
10002/2002.CÉDE
100005501K
100007202K
100001903K
100000904K
100000305K
100000206K

Bartók, Budai Nagy Antal, Felszabadulás, Jókai, Malom, Monostori, Rákóczi, Úttörő, Szikes utcák felszíni vízelvezető rendszereinek felújítása
Általános Iskola Könyvtár épületének felújítása
Ady Endre út felújítása, vízelvezető árokrendszer felújítása
Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése, felújítása
Településrendezési terv készítése
Felszíni vízelvezető rendszerek felújítása (315/5, 24/1, 556, 311,
312, 559 és a 803 hrsz környéke)
Felszíni vízelvezető rendszerek (árkok) felújítása Községháztól a
Rákóczi útig
Felszíni vízelvezető-rendszer felújítása (803 hrsz.)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

123/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Lőrinci Város
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100002802K
100005802K
100003002K
100007603K
100007804K
1000010005K
100001406K

Hámán Kató út útfelújítási munkái
Felszíni vízelvezető rendszer felújítása
Településrendezési terv készítése
Szabadság tér Könyvtár épület kialakítása (1158/2 hrsz.)
Kastélykert 2007/1 hrsz-ú Március 15. Gimnázium és Szakképző
iskola tornatermének fűtéskorszerűsítése
Bem u. 2. sz. alatt új védőnői tanácsadó kialakítása
Útfelújítás (Mátra és Meggyfa út)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

124/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Zagyvaszántó
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
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lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100002502K
100002503K
100000104K
100006804K

Bajcsy Zs. és Dózsa Gy. úti járdafelújítás
Járdafelújítás (Ady, Köztársaság, Petőfi utcák)
Rákóczi út 29. sz. alatti Iskola épületében lévő tornaterem felújítása
Fő út 24. sz. alatti óvodai tornaszoba kialakítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

125/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Heréd Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100002202K
100002603K
100003805K
100001306K

Iskola u. 4. sz. alatti Általános Iskola tetőszerkezetének felújítása
Településrendezési terv készítése
Fűtéskorszerűsítés a Vörösmarty tér 1. sz. alatti Művelődési ház
és községi könyvtárban és az Iskola u. 4. sz. alatti Általános iskolában)
Iskola út 4. sz. alatti általános iskola külső nyílászáróinak (ablak)
cseréje
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

126/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Nagykökényes
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100001803K
100002104K

Rákóczi és Klapka utak felújítása
Településrendezési terv készítése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap
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127/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Boldog Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.

100007701K
100000602K
100002203K
100006204K
100009005K
100001206K

Boldog közintézményeinek kerítés felújítása (Általános Iskola,
Napközi Otthon, Tűzoltószertár, Orvosi rendelők - fogorvos, gyerekorvos)
Árpád, Virág és Szabadság utcák útfelújítási munkái
Településrendezési terv készítése
Mezőgazdasági tevékenységhez szükséges összekötő utak felújítása (Dankó, Cinka Panna út)
Mezőgazdasági szempontból meghatározó be- és összekötő út felújítása I. ütem (Honvéd út - Jászberényi - Ady utak közötti szakasz)
Honvéd út felújítása (a Sport és a Jászberényi utak közötti szakaszon)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

128/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Heves Város
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
10020/2002.CÉDE
100005520K
100007801K
100008001K
100007901K
100007402K
100004902K
100005102K
100007802K
100004202K
100004302K
100004403K
100004903K
100008003K

Hősök tere 1. szám alatti, a volt községháza épületének átalakítása múzeumi kiállítóhellyé
Földgázvezeték építés (Heves város Dankó, Kodály, Cseplye,
Hellebronth utcák)
Kazinczy és Orgona utak szilárd burkolatú kiépítése
Rendelőintézet 1421 hrsz. gép műszerbeszerzése
Károlyi M. u. (65/2 és 65/3 hrsz) orvosi rendelő kialakítása
Somogyi út építése
Buszpályaudvar-Tavasz-Hunyadi utcák közötti gyalogjárda építése
Deák F. u. 41. sz. alatti Gondozási központ részére haszongépjármű beszerzése
Hősök tere díszburkolattal való ellátása (1320 hrsz.)
Bródy S. út építése
Batthyány út építése
Bem út felújítása
Mária út építése
Erzsébet tér 2. sz. alatti Polgármesteri Hivatal akadálymentesíté-
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100008703K
100009203K
100009204K
100004804K
100006304K
100009905K
100009705K
100005806L
100005506L
100005606L
100005306L
100005706L
100005206L
100005106L
100004806L
100005406L
100004906L

se és komfortnövelése
Településrendezési terv készítése
Rákóczi út felújítása
Útépítés (Vásártér u.)
Szelektív hulladékgyűjtés a dél-hevesi kistérségben (Átány, Boconád, Erdőtelek, Erk, Heves, Hevesvezekény, Kömlő, Pély,
Tarnabod, Tarnaörs, Tarnaszentmiklós, Tarnazsadány, Tenk,
Tiszanána) és Viszneken
Arany János úti ravatalozó felújítása (1191 hrsz.)
Hevesi J. és Cserkész utcák kiépítése
Fő u. 13. sz. alatti Városi Egészségügyi Szolgálat Rendelőintézet
tetőfelújítása
Erkel és Zrínyi utcák burkolat felújítása
Móra F. út szennyvízcsatorna építése
Dobó és Fáy A. út burkolat felújítása
Szerelem A. u. 20. szám alatti Múzeum raktár épület felújítása
Ipari Park kialakítása I. ütem (739, 740, 745, 029/5-8, 033, 032,
025/20-28)
Vásártér út csapadékvíz elvezető árok felújítása
Semmelweis út csapadékvíz elvezető árok felújítása
Damjanich út építése
Kolozsvári úti csapadékvíz elvezető árok felújítása
Móra F. út szilárd burkolat kiépítése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

129/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Tarnaméra
Község Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések
lezárásához, miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100002501K
100005402K
100003503K
100009505K
100003906L

Belterületi utak mentén a belvíz és csapadékvíz elvezető árkok
felújítása (Boconádi, Arany J., Gyöngyösi út)
Kolozsvári u. Ravatalozó építése (242/1 hrsz.)
Útfelújítás (János, István, Margit és Üdülő utak)
Járdafelújítás (Petőfi és Temető utcák)
Árpád út 15. szám alatti Napközi konyha felújítása HACCP szerint
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap
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130/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Zaránk Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100002201K
100006301K
100001102K
100008503K
100004103K
100006704K
100006005K
100000906L

Felszíni vízelvezető rendszer felújítása, kiépítése
Ravatalozó előtér építése
Zaránk, keleti, ÉK-i területének vízelvezetői rendszerének felújítási munkái (117, 368 hrsz.)
Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti Szociális Otthon eszközbeszerzése
Településrendezési terv készítése
Útfelújítás (Petőfi utca)
Fő út 21. sz. alatti kistérségi orvosi ügyelet kialakítása
József A. út felújítása
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

131/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Boconád Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
100001804K
100000805K

Szabadság tér 1. sz. alatti polgármesteri hivatal felújítása
Szabadság tér 14. sz. alatti közétkeztetést ellátó konyha HACCPs eszközeinek beszerzése
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

132/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése hozzájárul a hazai decentralizált források terhére Tarnaörs Község
Önkormányzatával megkötött, alábbiakban felsorolt támogatási szerződések lezárásához,
miután a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket a Kedvezményezett
maradéktalanul teljesítette.
10034/2001.CÉDA
100008301K
100003201K
100001302K
100008602K

Erzsébet u. 7. szám alatti Általános Iskola épületében WC vizesblokk felújítása
Móricz Zsigmond út építése
Ivóvízhálózat rekonstrukció és vízminőség javító kút létesítése
Ságvári út építése
Erzsébet út felújítása (896 hrsz.)
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100008104K
100002305K

Útfelújítás (Alkotmány 2-14. sz. között és Széchenyi u. 1-55. sz.
között, II. ütem)
Útfelújítás (Erzsébet út II. ütem) (896 hrsz.)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Azonnal,
az egyoldalú nyilatkozat megküldésére az
NFM-től érkezett iránymutatást követő 15 nap

Szabó Róbert
Mivel több képviselő is jelezte, hogy 12 órakor elfoglaltsága lesz, ezért kérte, hogy az eredetileg elfogadott napirendhez képest 10. pontként a 13., Javaslat „Heves Megyéért” kitüntető
cím adományozására megnevezésű napirend kerüljön megtárgyalásra.
Kérte, szavazzanak a módosító javaslatról.
Megállapította, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, hogy a 13. napirend kerüljön előbb megtárgyalásra zárt ülés keretében.
Szabó Róbert
10. napirend
Javaslat „Heves Megyéért” kitüntető cím adományozására
A „Heves Megyéért” kitüntető cím adományozására vonatkozó előterjesztést az Ötv. 12. § (4)
bekezdés a) pontjának és az SZMSZ 13. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően zárt ülés
keretében kell tárgyalni. Az SZMSZ 13.§ (3) bekezdése értelmében a zárt ülésen a közgyűlés
tagjai, a bizottságok nem képviselő tagjai, a nem a közgyűlési tagok közül választott alelnök,
a főjegyző, az aljegyző, a jegyzőkönyvvezető, a technikai feladatokat ellátó dolgozó, továbbá
a könyvvizsgáló és a döntést előkészítő köztisztviselő, szakértő vesz részt.
Kérte, hogy a nem említett jelenlévők fáradjanak ki a teremből.
ZÁRT ÜLÉS
A zárt ülés után a napirendek tárgyalása folytatódott.
Szabó Róbert
11. napirend
Javaslat a Heves megyei területfejlesztési koncepció kidolgozásának részét képező partnerségi terv megalkotására, valamint a tervezési folyamatot támogató szakmai tanácsadó munkacsoport létrehozására
A megyei önkormányzatok elsődlegesen területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési,
valamint koordinációs feladatokat látnak el. Ezen aktuális megyei feladatok közül kiemelendő
a megyei területfejlesztési koncepció elkészítése. A koncepció előkészítő és javaslattevő fázisból áll. Az előkészítő fázis célja, hogy alapját és kiindulási pontját képezze a koncepciónak, majd pedig a megyei területfejlesztési program kidolgozásának. A megyei dokumentu-
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mok elkészítése során figyelemmel kell lenni az EU-nak a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó jogszabályaira. Az NFM által kidolgozott ütemterv szerint ezen előkészítő
fázis november 30-án zárul. A javaslattevő fázisban készül a területfejlesztési koncepció,
amelyben a fő irányelvek, a fejlesztési irányok és célok, a célrendszer részletes meghatározása, kapcsolatrendszerük bemutatása történik. A javaslattevő fázis tartalmazza továbbá a megvalósításhoz szükséges feltételek meghatározását és a megvalósítás várható környezeti, társadalmi és gazdasági hatásvizsgálatát és ütemezését.
A Heves megyei területfejlesztési koncepció kidolgozásának részét képező partnerségi terv
megalkotásáról, valamint a tervezési folyamatot támogató szakmai tanácsadó munkacsoport
létrehozásáról szóló tájékoztató anyagot a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, valamint az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette. Az előterjesztést a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága a közgyűlés ülése előtt tárgyalta.
Oroján Sándor
A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága egyhangúlag támogatta a javaslatot a
következő módosító indítvánnyal: a területfejlesztési munkacsoport tagjai közé kerüljön be a
Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága elnöke, jelen esetben saját személye.
Szabó Róbert
A módosító javaslatot előterjesztőként befogadta.
Dr. Nagy Imre
Elmondta, hogy bizottsági ülésen kérte, hogy amikor a program írására megbízást ad az önkormányzat, akkor meg kell nézni a közbeszerzési részét, mivel elhangzott, hogy bizonyos
részeket már a hivatal elvégez, különböző forrásokból történik a finanszírozás. Örült annak,
hogy a főiskolák bevonásával történik.
Utalt elnök úrnak egy korábbi napirendnél elhangzott észrevételeire. Az egyik, hogy a korábbi
időszak bűneire visszamutogatva odázta el azt, hogy miért is kerül sor kevés út felújítására.
Ennek két összefüggése van. Az egyik az, hogy ebben a területfejlesztési koncepcióban oda
kell figyelni az utakra. Kimutatható, hogy 2010 előtt mennyi autópálya épült, viszont, a környék polgármesterei bizonyíthatják azt, hogy soha nem látott útépítésre került sor pl. Egerszalóktól, Demjénen keresztül, Kerecsenden és Felsőtárkányon át. Véleménye szerint bűn, hogy
ez most nem így történik. Ennek az egyik alapvető problémáját abban látta, hogy a területfejlesztési tanácsok megszűnésével nem szerepel a megyei képviselet. Hivatkozott egy olyan
adatra, mely szerint az EU-s pénzek 36%-ánál tart Magyarország. Ez elképesztő, mivel az
elmúlt két éves kormányzás alatt nem került sor a források érdemleges felhasználására, amelyek forrásai voltak többek között az útépítésnek, ezért véleménye szerint ezt ebbe a koncepcióba bele kellene tenni. Elnök úr beszélt még arról is, hogy 2006-2007-hez képest jóval drágább az útépítés. Szerinte az építőipar annyira nem szállt el ebben az időszakban az útépítéssel, tehát erre is figyelemmel kell lenni a partnerségi tervnél.
Dudás Róbert
A Jobbik frakció fontos kezdeményezésnek tartja a koncepció kidolgozását és a munkacsoport
létrehozását. Fontos meghatározni azokat a jövőbeni célokat, hogy mire lehet felhasználni a
lehívandó összeget. Jelen állás szerint járdák, játszóterek, parkok épülnek, viszont ezek nem
munkahelyteremtő kezdeményezések. Szerinte olyan szakmai anyagot kell elkészíteni, amely
a következő uniós költségvetési időszakban az ország fejlődését szolgálja.
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Szabó Gyula
Megkérdezte, hogy miután elkészül a partnerségi terv, ahhoz „mi köze lesz” a közgyűlésnek?
Bele lehet szólni a koncepcióba?
Dr. Barta Viktor
Ahogy a létrehozandó csoport neve is mutatja, munkacsoportról van szó. Részt vesznek az
elkészítésben. Lesz egy tervezői csapat és lesz egy munkacsoport, amely véleményezéssel
segíti az anyag megfelelőségét. Ezt követően november 30-ig a közgyűlésnek hoznia kell egy
olyan döntést, amely az I. ütemű helyzetfeltáró, helyzetértékelő résznek a további tervezésre
való alkalmasságát mondja ki. A folyamat végén, várhatóan jövő év áprilisában a teljes területfejlesztési koncepcióról kell dönteniük a képviselőknek rendeleti formában. A végső döntés
tehát a közgyűlés jogköre.
Szabó Róbert
Kérte, szavazzanak.
Megállapította, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal (1 nem szavazott) ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosításokkal együtt a következő határozatot hozta:
134/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozat
1) Heves Megye Közgyűlése elfogadja a készülő új „Heves Megyei Területfejlesztési
Koncepció (2014-2020)”-nak az előterjesztés melléklete szerinti tartalmú partnerségi
tervét és felhatalmazza elnökét az abban foglaltak megvalósítására.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2013. április 30., illetve a ’Heves Megyei
Területfejlesztési Koncepció (2014-2020)
elfogadásáig

2) Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a „Heves Megyei
Területfejlesztési Koncepció (2014-2020)” készítése során a tervezési munka széles körű
szakmai legitimációjának biztosítása érdekében szakmai tanácsadó munkacsoport (ún.
Kerekasztal) felállítását és működtetését kezdeményezze. A szakmai tanácsadó
munkacsoport állandó tagjai a következő szervezetek és vezetőik, illetve az általuk
delegált személyek:
 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Heves Megyei Kormányhivatal
 Eszterházy Károly Főiskola
 Károly Róbert Főiskola
 Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 Heves Megyei Agrárkamara
 Magyar Turizmus Zrt.
 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
 NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
2012. október 10.
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Szabó Róbert
12. napirend
Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Heves megyében működő irodájának munkájáról
A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. elkészítette a Heves megyében működő irodájának munkájáról szóló tájékoztatót. A napirend tárgyalásánál köszöntötte Deé András urat, a kft. Észak-magyarországi Régió regionális igazgatóját.
A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette.
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Szabó Róbert
Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Az SZMSZ 6. § (3) bekezdése szerint az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
a közgyűlés felé tájékoztatást kell adni. A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága - a közgyűlés ülése előtt tartott ülésén - átruházott hatáskörben hozott döntéseiről készült
tájékoztató kiosztásra került a képviselők részére.
Oroján Sándor
A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága két témában hozott átruházott
hatáskörben döntést. Az egyik a Heves Megyei Sportszövetségek Egyesületének nyújtott
támogatás elszámolásának határidejére vonatkozott. A 2011-re irányuló támogatások
határidejét a szabályszerű felhasználás érdekében meg kellett hosszabbítani, mert későn
sikerült az összeget a kedvezményezett rendelkezésére bocsátani. A másik döntés a
településrendezési tervek főépítészi véleményezésével kapcsolatos. A bizottság megköszönte
a főépítész munkáját, különös tekintettel Pálosvörösmartra és a Pálos Rendház felújítására
vonatkozóan.
Szabó Róbert
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte a tájékoztató tudomásulvételét.
Megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
VII. Felvilágosításkérések (SZMSZ 39. §)
VIII. Kérdések (SZMSZ 40. §)
IX. Bejelentések (SZMSZ 41. §)
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Szabó Róbert
Kérte a képviselőket, hogy aki az informatikai eszközök cseréjére vonatkozó nyilatkozatot
még nem adta le a Jogi és Szervezési Osztályon, a közgyűlést követően tegye meg.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést bezárta.
K. m. f.

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

