I.
Heves Megye Közgyűlésének
1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.
(I.27.) önkormányzati rendelet módosítására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
A Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetését
544 378 392 Ft
bevétellel
544 378 392 Ft
kiadással
0 e Ft forráshiánnyal
állapítja meg.”
2. §
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője
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Heves Megye Közgyűlésének
2/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
A Heves Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a Közgyűlés elnökére,
a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki.
A költségvetés címrendje
2. §
A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
A Költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetését
532 051 890 Ft
532 051 890 Ft
0 Ft

bevétellel
kiadással
forráshiánnyal

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását
mérlegszerűen működési és felhalmozási jelleg szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) költségvetési
előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. melléklet
tartalmazza.
(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásokat címenkénti megoszlásban a 4. melléklet
tartalmazza.
(6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5.
melléklet tartalmazza.
(7) Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze.
(8) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, irányszámait a 7. melléklet tartalmazza.
(9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási és
likviditási ütemtervét a 8. melléklet részletezi.
(10) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet
tartalmazza.
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(11) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező, önként
vállalt, valamint államigazgatási feladatainak megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.
(12) A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesítését a 11. melléklet
tartalmazza.
(13) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett
beruházások és felújítások felsorolását a 12. melléklet tartalmazza.
(14) A költségvetés fejezet és címrendjét a 13. melléklet tartalmazza.
(15) A 2018. évi költségvetés általános tartaléka 300 000 Ft.
(16) Az előző év pénzmaradvány összege 43 674 890 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. §
(1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a
főjegyző a felelős.
(2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését – rendelet-módosítással – közgyűlési döntéssel
megváltoztathatja.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén - az első negyedév
kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet.
(4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton
nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet.
5. §
(1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés
végrehajtása során:
a. dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és a
felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről;
b. rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 1 millió Ft összeghatárig;
c. átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között gazdasági eseményenként
3.000 eFt összeghatárig;
d. rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás előirányzata fölött. Az ehhez benyújtott
pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, a saját
rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét
és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell
rögzíteni.
e. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4)
bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési kiadások mértékéig,
valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási előirányzatok mértékéig, továbbá ezeken túl a
közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési előirányzatokon felül érkező források felhasználására
vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a
forrásfelhasználásról. A működési kiadásokon túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein
belül a soron következő rendes ülésén tájékoztatja a Közgyűlés tagjait. Az ilyen jellegű
forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló
adatai közé.
(2) A Közgyűlés elnökének az (1) bekezdés a)-c) pontokban foglalt átruházott hatáskörei gyakorlása
tekintetében a Közgyűlés alelnökét javaslattételi jog illeti meg, melynek gyakorlása esetén a
Közgyűlés elnöke ezen átruházott hatásköreit az alelnök javaslatát figyelembe véve gyakorolja.
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6. §
(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdései alapján
a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál
a. a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés
mértéke 40 %-ban
b. az érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 20
%-ban
kerül meghatározásra a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakra.
(2) A köztisztviselői cafetéria juttatásnak az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő
közterheket is magában foglaló együttes összege a 2018. évben bruttó 200 000 Ft, melynek részletes
szabályait belső szabályzat rögzíti.
7. §
(1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évre vonatkozó
költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez
kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon.
(2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások
teljesítéséről gondoskodjon.
(3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
Hatályba léptető rendelkezések
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetési évre kell
alkalmazni.
Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője
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II.
1/2018. (I. 26.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés döntött a „Sürgősségi indítvány a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztés 2.
napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak
nem kell előzetesen megtárgyalniuk.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Azonnal

2/2018. (I. 26.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a sürgősségi indítvánnyal kiegészített napirendet elfogadta azzal, hogy a
közgyűlés a sürgősségi indítványt 2. napirendi pontként tárgyalja meg, ennek megfelelően a meghívó
szerinti 2-10. napirendi pontok számozása 3-11.-re változik, valamint az új számozás szerinti 10-11.
napirendi pontok szerinti két előterjesztést a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságnak nem kell előzetesen
megtárgyalnia.
NAPIREND ELŐTT
Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. §)
NAPIREND
I.

Előterjesztések

1.

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

2.

Sürgősségi indítvány a Heves Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.
27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
RENDELET - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

3.

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
RENDELET - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
HATÁROZAT- MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

4.

Javaslat a 2018. évi igazgatási szünetnek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál történő
megállapítására
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Előterjesztő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

5.

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés elnöke 2018. évi szabadságütemezésének elfogadásához
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

6.

Javaslat sportszervezetek részére történő természetbeni támogatás nyújtására
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

7.

Javaslat a TOP-5.1.1. számú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra benyújtott pályázat forrás ráemelésére
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG

8.

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

II.
9.

Tájékoztatók
Tájékoztató Heves megye lakosságának egészségi állapotáról
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG

III. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §)
IV.

Kérdések (SZMSZ 62. §)

V.

Bejelentések (SZMSZ 63. §)

VI.

Zárt ülés

10.

Javaslat a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj adományozására
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
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11.

Javaslat a Heves Megyei Klímabarát Díj adományozására
Előterjesztő: Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

3/2018. (I. 26.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót elfogadta.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Azonnal

4/2018. (I. 26.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Önkormányzat költségvetésében a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Önkormányzatnak a 2018.
évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó
fejlesztési célt nem határozott meg. Tekintettel arra, hogy a Heves Megyei Önkormányzat a Stabilitási tv.
3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást a korábbi költségvetési
években sem határozott meg, így adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2018.
költségvetési évet követő három évre vonatkozóan sincs.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Értelem szerint

5/2018. (I. 26.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - tekintettel a 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13-15. §-aiban
foglalt rendelkezésekre - a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal tekintetében 2018. évben az igazgatási
szünetet az alábbiak szerint határozza meg, rendeli el:
Az igazgatási szünet a nyári időszakban 2018. július 23-tól 2018. augusztus 26-ig, a téli időszakban 2018.
december 24-től 2019. január 06. napjáig tart. Az igazgatási szünet alatt kiadott rendes szabadság nem
haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét, de az
igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható. A
közgyűlés előírja a főjegyzőnek, hogy az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a
szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságokat azzal, hogy az igazgatási szünet alatt a
szabadság tényleges kiadására a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal feladatellátására és a zavartalan
ügymenet biztosítására tekintettel kerülhet sor.
Felelős:
Határidő:

Dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője
Értelem szerint
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6/2018. (I. 26.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és elfogadja a Heves Megyei
Közgyűlés elnökének a melléklet szerinti, 2018. évre vonatkozó szabadságütemezési tervét.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Értelem szerint
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7/2018. (I. 26.) közgyűlési határozat
1. A Heves Megyei Közgyűlés – a vagyonrendelet szerinti hasznosításra vonatkozó rendelkezésekre
figyelemmel - a sportrendeletben biztosított természetbeni támogatást nyújt a
- Heves Megyei Természetbarát Szövetség,
- Heves Megyei Kézilabda Szövetség,
- Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület
- Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatósága
részére akként, hogy a Dobó tér 6/A épület III. emeletének egyes helyiségeit határozott, 5 évet meg nem
haladó időtartamra a támogatott sportszervezetek használatába adja – a sportról szóló 2004. évi I. törvény
55. §-ában rögzített feladatellátásra tekintettel - úgy, hogy a hasznosításból eredő díj megfizetési
kötelezettséget nem érvényesíti a támogatott sportszervezetekkel szemben. A támogatott sportszervezetek
a támogatási időszak alatt a helyiségek használatával együtt járó közüzemi és épületüzemeltetési
költségek használt alapterülettel arányos összegét kötelesek megfizetni.
2. Az 1. pontban foglaltak alapján a Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az
előterjesztéshez mellékelt támogatási szerződésben meghatározott feltételekről (helyiség kijelölése, 5 évet
meg nem haladó határozott időtartam meghatározása, a használat meghatározása, stb.) döntsön és a
támogatási szerződést a támogatott sportszervezetekkel megkösse.
Felelős:

Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője
2018. február 20.

8/2018. (I. 26.) közgyűlési határozat
1. A Heves Megyei Közgyűlés egyetért a Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) és az
Éves Fejlesztési Kerethez szolgáltatott adatok alapján a megyei foglalkoztatási paktum tevékenységre
még rendelkezésre álló forrás „ráemelésével” a TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 számú, „Heves
Megyei Foglakoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című projektre, módosítva
annak elszámolható összköltségét, befejezési határidejét és indikátor vállalásait.
2. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza az elnökét, hogy a konzorciumi partnerekkel, illetve az
Irányító Hatósággal egyeztetéseket folytasson, a támogatási szerződés módosítását előkészítse
(beleértve a költségvetés összeállítását, a határidők és indikátorvállalások pontosítását, stb.) és
benyújtsa, a forrásfelhasználáshoz kapcsolódó dokumentumokat aláírja, amennyiben szükségessé
válik, a hiánypótláshoz kapcsolódó intézkedéseket tegye meg, illetve a kapcsolódó támogatási
szerződésmódosítást írja alá a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.
Felelős:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője
Göndör J. Tibor
Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Kft. ügyvezetője
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Határidő:

Dudás Tamás
Heves Megyei Térségfejlesztési
Kft.ügyvezetője
Értelem szerint

9/2018. (I. 26.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § (4)
bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 1.1.1-2016. számú "Ipari parkok,
iparterületek fejlesztése" című felhívásra benyújtott TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 azonosító számú
projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
2018. január 31.

10/2018. (I. 26.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § (4)
bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 1.1.3-2016. számú „Helyi
gazdaságfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00005, TOP-1.1.3-16-HE12017-00010 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal
egyetért.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
2018. január 31.

11/2018. (I. 26.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § (4)
bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 1.2.1-2016. számú „Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-1.2.1-16-HE12017-00009 azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal
egyetért.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
2018. január 31.
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12/2018. (I. 26.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § (4)
bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 1.4.1-2016. számú „A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00007, TOP-1.4.116-HE1-2017-00024 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési
javaslattal egyetért.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
2018. január 31.

13/2018. (I. 26.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § (4)
bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 2.1.2-2016. számú „Zöld város
kialakítása” című felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001, TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00004
azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
2018. január 31.

14/2018. (I. 26.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § (4)
bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 2.1.3-2016. számú „Települési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívásra benyújtott TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00007
azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
2018. január 31.

15/2018. (I. 26.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § (4)
bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 3.2.1-2016. számú „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00009, TOP3.2.1-16-HE1-2017-00010, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00013, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00026, TOP-3.2.116-HE1-2017-00031, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00040 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító
Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
2018. január 31.
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16/2018. (I. 26.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 64. § (4)
bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program területi kiválasztási rendszerben meghirdetett TOP 3.2.1-2016. számú „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” című felhívására benyújtott TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00029
azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal nem ért egyet, a
projektet támogatásra javasolja, kérve a támogatási kérelem újraértékelését.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
2018. január 31.

17/2018. (I. 26.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése a megye közrendje, közbiztonsága, a katasztrófavédelem területén kiemelkedő
tevékenységek elismerésére Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díjat adományoz:
1. Réz Péter, a Tiszanánai Rendőrőrs őrsparancsnoka részére (Javaslattevő: Czinege László, r.
dandártábornok rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány és Dr. Tóth József, Heves Megyei
Közgyűlés képviselője)
2. Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület részére (Javaslattevő: Lőrinci Város Önkormányzata
Képviselő-testülete)
3. Egri Rendőrkapitányság Pétervására Rendőrőrse részére (Javaslattevő: Kovács Béla, a Heves Megyei
Közgyűlés képviselője; Tarnalelesz Községi Önkormányzat képviselő-testülete; Erdőkövesd Községi
Önkormányzat képviselő-testülete)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Értelem szerint

18/2018. (I. 26.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Klímabarát díj adományozására vonatkozó javaslathoz a
Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága által tett módosító indítványt nem fogadta el.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Azonnal

19/2018. (I. 26.) közgyűlési határozat
A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Klímabarát díj adományozására vonatkozó javaslathoz a
közgyűlés ülésén tett módosító indítványt nem fogadta el.
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Azonnal
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20/2018. (I. 26.) közgyűlési határozat
Heves Megye Közgyűlése figyelemmel annak elismerésére, hogy tudatosan foglalkoznak az
éghajlatváltozással kapcsolatos kérdésekkel és klímatudatosan végzik tevékenységeiket, a Heves Megyei
Klímabarát díjat adományozza:
1. Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény Csány részére (Javaslattevő: Szabó Zsolt
országgyűlési képviselő és Tóth Csaba, a Heves Megyei Közgyűlés alelnöke közös jelölése)
2. Felsőtárkány Község Önkormányzata részére (Javaslattevő: Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő)
3. Valaska József részére (Javaslattevő: Horváth László országgyűlési képviselő; Visonta Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete)
Felelős:
Határidő:

Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Értelem szerint
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