I.

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2021. (II.8.) önkormányzati rendelete
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény)
46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva,
a következőket rendelem el:
1. §
A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.)
önkormányzati rendelet 80. és 81. §-aiban nevesített, a Heves Megyei Önkormányzat
Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) állandó és ideiglenes bizottságainak valamennyi, a
Közgyűlés által alkotott hatályos önkormányzati rendeletében foglalt hatáskörét a 27/2021.
(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt - az annak során a
katasztrófavédelmi törvény alapján érvényesülő különleges döntéshozatali eljárásrendre
tekintettel - a Heves Megyei Közgyűlés elnöke gyakorolja.
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követően 2021. február 8-án 12.00 órakor lép hatályba.
(2) Ez a rendelet hatályát veszti a veszélyhelyzetet megszüntető jogszabály hatályba lépése
napjával.
dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője
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Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény)
46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva,
a következőket rendelem el:
1. § A Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.)
önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: SZMSZ) a Közgyűlés állandó és ideiglenes
bizottságait felsoroló 8. melléklete szerinti Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága
külső tagjairól szóló rendelkezése helyébe, a következő rendelkezés lép:
[1. Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága (8 fő)]
„Külső tagjai:
Forgó Gábor
Vörös József
Karkus János”
2. § Az SZMSZ a Közgyűlés állandó és ideiglenes bizottságait felsoroló 8. melléklete szerinti
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság külső tagjairól szóló rendelkezése helyébe, a következő
rendelkezés lép:
[2. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság (9 fő)]
„Külső tagjai:
Tóthné Szabó Anita
Paulenka Richárd
Lakó Attila
dr. Jakab Kálmán”
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

dr. Barta Viktor
Heves Megye Főjegyzője

3

II.

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 11/2021. (II. 1.) számú
veszélyhelyzeti határozata
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020.
(XI.3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban:
Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:
1./ Megállapítom, hogy az elnöki jelentéssel érintett időszakban a Heves Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének (továbbiakban: Közgyűlés) az elnöki jelentés beszámolót tartalmazó A)
fejezete szerinti lejárt határidejű határozata nem volt, a Közgyűlés elnöke a Kat. 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva hozott
veszélyhelyzeti döntéseinek végrehajtásáról a veszélyhelyzet megszűnése utáni első
közgyűlésen számol be.
2./ A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 53/2020. (XI.24.) számú
veszélyhelyzeti határozatával elfogadott, a fontosabb elnöki feladatokról szóló legutóbbi
tájékoztató óta végzett jelentősebb elnöki tevékenységekről szóló tájékoztatót jelen határozat
mellékletének B) fejezetében részletezettek szerint elfogadom.
3./ Jelen határozat mellékletének C) fejezetében foglalt tájékoztatás mellett jóváhagyom a
Heves megyei KEF-ek szakmai tevékenységének előmozdítására irányuló koordináció
megerősítése című, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a KAB-KEF-20-0008
azonosítószámon nyilvántartásba vett egyedi támogatási kérelem benyújtását, a támogatás
lehívásához szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételét. Felhatalmazom a Heves
Megyei Közgyűlés Elnökét (továbbiakban: Közgyűlés Elnöke), hogy a megnyert pályázat
végrehajtása kapcsán egyebekben teljeskörűen eljárjon, így különösen, de nem kizárólagosan,
döntése szerint előkészítse a Heves megyei KEF alapítását és a Heves Megyei Önkormányzat
ezirányú együttműködését és/vagy előkészítse a Heves megyei - a jogosulti körbe bevonható már meglévő KEF-ekkel történő együttműködést. Felhatalmazom a Közgyűlés Elnökét továbbá
arra, hogy döntése szerint az együttműködésbe bevonandó KEF-ek által benyújtandó
programok és vonatkozó költségtervek tartalmára figyelemmel saját hatáskörben döntsön azok
támogathatóságáról és a felhasználható összeg mértékéről. Felhatalmazom a Közgyűlés
Elnökét arra is, hogy a megvalósítás körébe tartozóan a szükséges intézkedéseket és
jognyilatkozatokat megtegye, a végrehajtáshoz kapcsolódó dokumentumokat aláírásával
ellássa, továbbá a támogatói okirat, a pályázati költségvetés esetleges módosítási igénye esetén
a szükséges intézkedéseket teljeskörűen megtegye, amennyiben szükségesnek látja döntsön a
támogatási összeg egészéről vagy részéről történő lemondásról és a támogatás egészben vagy
részben fel nem használt összegének a Támogatáskezelő részére történő visszafizetéséről. A
Közgyűlés Elnöke a projekt végrehajtása kapcsán hozott döntéseiről a Közgyűlést utólagosan
tájékoztatni köteles.
Felelős:
dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő:
értelemszerűen
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A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke 11/2021. (II. 1.) számú veszélyhelyzeti
határozatának melléklete
A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról:
A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a 478/2020. (XI.3.) Korm.rendelettel
elrendelt veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva hozott
veszélyhelyzeti döntéseinek végrehajtásáról a veszélyhelyzet megszűnése utáni első
közgyűlésen számol be. Egyebekben jelen elnöki jelentéssel, beszámolóval érintett időszakban
határidejét tekintve nincs lejárt határidejű közgyűlési határozat.
B) Tájékoztató a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 53/2020. (XI.24.)
számú veszélyhelyzeti határozatával elfogadott, a fontosabb elnöki feladatokról szóló
legutóbbi tájékoztató óta végzett jelentősebb elnöki tevékenységekről:
November 16. Vezetői értekezleten vettem részt.
November 18. Egyezetetést folytattam Papp Zsolt Györggyel, az Agrárminisztérium
vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkárával a Magyar Falu Programmal
kapcsolatban Füzesabonyban.
November 19. Daróci-Nagy Lajossal és dr. Pajtók Gáborral, a Heves Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízottal folytattam egyeztetést a Besztercebányai járással
történő határon túli együttműködés lehetőségeiről.
Online polgármesteri fórumot tartottunk Eger és térsége polgármesterei részére
Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselővel, dr. Pajtók Gábor kormánymegbízottal,
Gombály Lászlóval, az Egri Járási Hivatal vezetőjével, valamint Ballagó Zoltán
tankerületi igazgatóval a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban hozott aktuális
döntésekről.
November 24. Részt vettem az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 számú „Felzárkózáspolitikai
Együttműködési Program Megvalósítása Heves Megyében” című projekt online
monitoring ülésén.
December 3. Részt vettem a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat szervezésében
megrendezett Bács-Kiskun megyei online turisztikai konferencián.
December 8. Egyezetetést folytattam Budapesten a Magyar Turisztikai Ügynökség
képviselőivel Heves megye turisztikai fejlesztési elképzeléseit illetően.
Dr. Pajtók Gábor Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottal
folytattam egyeztetést a Megyeháza épületének felújításával kapcsolatos
pályázati lehetőségekről, közös szerepvállalásról.
December 9. Az MTVA Heves megyei tudósítója kérdéseire válaszolva adtam tájékoztatást a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Heves megyében
zajló fejlesztésekről.
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A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács, mint az ügyben térségi koordinatív
szerepet ellátó szervezet képviseletében átadtuk a Tisza-tó térségében működő
vállalkozások felajánlásait az Egri Markhot Ferenc Kórház első vonalban
dolgozó szakemberei részére.
Részt vettem a Versenyképes Magyarország Operatív Programról tartott
egyeztetésen a megyeházán.
December 10. Megyei építészekkel folytattam egyeztetést a megyeházán a megyei
területrendezési tervet illetően.
Jordán Péterrel, a Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai
vezetőjével egyeztettem a Heves Megyei Önkormányzattal való együttműködés
lehetőségeiről.
December 12. Az Északkelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért
felelős kormánybiztosának, az ITM miniszterének prof. Dr. Palkovics László
úrnak mutattam be a megyeházán tartott egyeztetésen Heves megye 2020-30
közötti időszakra vonatkozó gazdaságfejlesztési programját.
December 14. Egyezetetést folytattam a Bükki Nemzeti Park képviselőivel a szervezet aktuális
tevékenységeiről, illetve fejlesztési elképzelésekről.
December 15. Egyezetetést folytattam Sári Andreával, a Heves Megye Szíve-Java című
kiadvány szerkesztőjével.
Tóth Péter a TOMETH Kft. ügyvezetőjének meghívására gyárépület építési
munkálatait tekintettem meg.
December 16. Egyezetetést folytattam a Nógrád Megyei Önkormányzat képviselőivel az
Északkelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna 2020-30 közötti időszakra
vonatkozó gazdaságfejlesztési programját illetően.
December 17. Szabó Pétert, Noszvaj polgármesterét fogadtam a megyeházán.
December 31. A HEOL hasábjain adtam évértértékelőt a 2020. évről.
Január 3.

A járványhelyzetre való tekintettel Gyöngyösön, a Bugát Pál Kórház épülete
előtt adtam át a közgyűlés ajándékát Heves megye első babája édesapjának és
videochaten keresztül köszöntöttem az édesanyát.

Január 4.

Vezetői értekezleten vettem részt.
Kéményseprőkkel együtt kívántam jó szerencsét Heves megye lakosainak a
megyeházán.

Január 5.

Demkó Gábort, Novaj polgármesterét fogadtam a megyeházán.
A Füzesabonyi Televízióban stúdióbeszélgetésen értékeltem a 2020. évet.
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Egyeztetést folytattam Deé Andrással, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
Nemzeti Programok Igazgatóság, Északkelet-magyarországi Térség térségi
igazgatóhelyettesével a Heves Megyei Önkormányzattal való együttműködés
lehetőségeiről.
Egyezetetésen vettem részt az Északkelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztési
Zóna 2020-30 közötti időszakra vonatkozó gazdaságfejlesztési programját
érintően.
Január 6.

A Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésével kapcsolatos
egyezetetésen vettem részt.
Egyeztetést folytattam Dobó Zsófiával, az Eger Life Projekt Iroda vezetőjével.

Január 11.

Vezetői értekezleten vettem részt.
Részt vettem a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége és a KKVHÁZ
által szervezett KKV. Évindító Csúcstalálkozó online rendezvényen.

Január 12.

Egyeztetést folytattam Hubai Imrével, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés elnökével a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács tevékenységéről.

Január 13.

Az Önkormányzati hivatal munkatársaival egyeztetésen vettem részt Heves
megye 2021-2027 évi területfejlesztési koncepcióját illetően.
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara online gazdasági évnyitó
rendezvényén ismertettem Heves megye átfogó, 2030-ig szóló fejlesztési terveit
az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónához kapcsolódóan.

Január 14.

Évértékelő sajtótájékoztatót tartottam a megyeházán.
Danyi Sándorral, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével,
valamint Barkóczi Gézával, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnökhelyettesével egyeztettem az önkormányzatot érintő aktuális feladatokról.
Az Egri Városi Televízióban stúdióbeszélgetésen értékeltem a 2020. évet,
valamint ismertettem a Heves megye 2021-2027 évi területfejlesztési
koncepciójára vonatkozó terveket.

Január 18.

A Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. képviselőjével 100 darab,
összesen több mint 3 millió forint értékű, éves horgászjegyet adtunk át az Egri
Markhot Ferenc Kórház dolgozóinak.

Január 21.

Egyezetetésen vettem részt Oláh Gáborral, a Pénzügyminisztérium regionális
fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkárával Budapesten.

Szabadságot a 2020. évre szóló éves egyéni szabadságtervben foglaltaktól részben eltérően
2020. november 25-27., valamint december 21-31. között vettem igénybe.
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C) Tájékoztató a Heves megyei KEF-ek szakmai tevékenységének előmozdítására
irányuló koordináció megerősítése címmel benyújtott és KAB-KEF-20-0008 pályázati
azonosítószámon nyilvántartásba vett támogatási kérelem kapcsán végzett elnöki
tevékenységről:
November 26. A Heves Megyei Közgyűlésnek a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 2. melléklet
II.10. pontjában nevesített átruházott hatáskörben eljárva a Heves Megyei
Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat), mint pályázó nevében a Heves
megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (továbbiakban: KEF) szakmai
tevékenységének előmozdítására irányuló koordináció megerősítése címmel
2 300 000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatás folyósítására támogatási
kérelem került benyújtásra az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
(továbbiakban: Támogatáskezelő) által működtetett Elektronikus Pályázatkezelő
Rendszerben, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Támogató)
által meghirdetett, a KEF-ek 2020. évi képzésének kiegészítéseként, a KEF-ek
koordinatív tevékenységei és az ezen keresztül megvalósuló programok
megnevezésű pályázati kategóriában.
December 4. A Támogatáskezelő az EPER-2020-403613 iktatószámú elektronikus levelében
tájékoztatott, hogy a KAB-KEF-20 kódszámú, KAB-KEF-20-0008
azonosítószámon nyilvántartásba vett támogatási kérelmet a Támogató
2 300 000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Ezt
követően a Támogatáskezelő a támogatói okiratot az Önkormányzat részére
kibocsátotta. A támogatás felhasználásának határideje 2021. június 30.
A pályázat a Heves megyei KEF-ek szakmai tevékenységének előmozdítására
irányuló koordináció megerősítését szolgálja, melynek során az Önkormányzat
együttműködést kezdeményezhet a Heves megyében lévő KEF-ekkel, ehhez
kapcsolódóan akár a megyei KEF megalapítására is lehetőség nyílhat.
December 30. Ezt követően a Támogatáskezelő értesítette az Önkormányzatot, hogy a
Támogató a kibocsátott támogatói okirat 1. sz. módosításában időközben döntési
kikötést tett, amelyben kifejezésre juttatta, hogy a programot változatlanul
támogatandónak tartja, ugyanakkor a szakmai tartalom részletes kidolgozását
kérte a programba esetleg bevonható KEF-ekre is tekintettel, amit 2021. január
15-ig kért a Támogatáskezelő felé benyújtani.
A jelenlegi ismereteink szerint a támogatásra vonatkozó tájékoztató alapján az
együttműködés azokkal a KEF-ekkel lehetséges, amelyek:
- a www.kef.hu honlapon (továbbiakban: honlap) már korábban regisztráltak,
mint KEF, vagy a projekt megvalósításának kezdetén regisztráltak;
- a KEF kézikönyvben maghatározott alapdokumentumaikat feltöltik a honlap
„dokumentumok” menüjébe, vagy ha azok aktualizálásra szorulnak, vagy
lejárnak, vállalják, hogy a támogatott tevékenység lezárásáig feltöltik ezen
dokumentumokat (Képviselő testület / Közgyűlés által elfogadott helyi
drogellenes stratégia; éves cselekvési terv; szervezeti és működési
szabályzat). Vállalják továbbá a GDPR figyelembevételével egy taglista
feltöltését is;
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-

az Önkormányzat részére megküldik szakmai programjukat és a kapcsolódó
költségtervet;
vállalják, hogy a megvalósított szakmai tevékenységről (publikus)
beszámolót készítenek és azt közzéteszik a www.kef.hu honlapon.

A fentieken túlmenően a támogatás jellegéből adódóan az elszámoláshoz
szükséges a támogatott program megvalósítását követően az arról szóló
beszámoló és mellékleteinek Önkormányzat részére történő megküldése is.
A támogatáshoz kapcsolódóan kibocsátott támogatói okiratnak a beszámolásról
szóló VI. pontjában rögzítésre került, hogy az elszámolás menetéről a hivatalos
honlapon található elszámolási útmutató rendelkezik.
Az útmutató ismerete a tervezés megalapozottságához, annak további
eredményes végrehajtásához szükséges. Figyelemmel arra, hogy ilyen konkrét
útmutatót a hivatkozott felületen nem találtunk, szóbeli kérdésünkre azt a
tájékoztatást kaptuk, hogy egy más pályázathoz készült elszámolási útmutató
lehet az irányadó jelen támogatásra is, amely a részletes programterv
kidolgozásában is segítséget nyújthat.
Ebben a körben azonban bizonytalanságot okoz a fentikre is tekintettel, hogy a
honlapon közzétett KEF adatbázis és ugyancsak a honlapon fellelhető regisztrált
KEF-ek nem fedik egymást, valamint az egyedi kérelemben foglalt költségvetés
tételei, a támogatói okirat és a javasolt elszámolási útmutató nem minden esetben
mutat koherenciát, illetve részben ebből adódóan az együttműködés és a
programterv kidolgozhatósága kapcsán több tisztázandó kérdés is felmerült.
Január 12. Ennek megfelelően írásban kerestük meg észrevételeinkkel és kérdéseinkkel a
Támogatáskezelőt azzal, hogy egyben kértük a részletes szakmai tartalom
benyújtásának határidejét is meghosszabbítani. Az elnöki jelentés elkésztésének
napjáig a kérelmünkre, illetve a kérdéseinkre és a szakmai tartalom részletes
kidolgozottságához elégséges és szükséges válasz még nem érkezett. A
Támogatáskezelő válaszai és intézkedései alapján nyílhat lehetőség reményeink
szerint arra, hogy kellő alappal megkezdjük esetlegesen egy megyei KEF alapítását
vagy a meglévő KEF-ekkel történő együttműködést, lefektessük ennek irányait,
melynek mentén a részletes programtervet kidolgozzuk és végrehajtjuk, vagy adott
esetben a feltételek hiányában - a támogatási összeg egészéről vagy részéről
lemondjunk és mint fel nem használt összeget - a Támogatáskezelő részére
visszafizetjük.
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A Heves Megyei Közgyűlés elnökének 12/2021. (II.8.) veszélyhelyzeti határozata
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére ismételten veszélyhelyzet elrendelő, a
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 4/2021. (II.8.) önkormányzati rendelete
rendelkezéseire is figyelemmel,
a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő
Ideiglenes Bizottságának
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) bekezdése, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2.
melléklet III. fejezetének 4.1.3. pontja alapján átruházott feladat- és hatáskörét gyakorolva
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben
meghirdetett támogatási kérelmek értékelése és a projektek esetében felmerülő
költségnövekmény igények bírálata kapcsán, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:


a TOP-1.1.3-15 számú „Helyi gazdaságfejlesztés” megnevezésű felhívásra benyújtott
TOP-1.1.3-15-HE1-2016-00006
azonosítószámú
„Közösségi
piac
épület
korszerűsítése, fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben” című projekt kapcsán a
29 559 854 Ft összegű költségnövekmény igényt támogatom;



a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Megyei Döntés-előkészítő és
Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottságának 39/2020. (VII.17.) számú határozatát – a
projektet érintő költségnövekmény igény összegszerű módosulása okán – hatályon kívül
helyezem.

A Heves Megyei Közgyűlés elnökének 14/2021. (II.18.) veszélyhelyzeti határozata
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére ismételten veszélyhelyzet elrendelő, a
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 4/2021. (II.8.) önkormányzati rendelete
rendelkezéseire is figyelemmel,
a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő
Ideiglenes Bizottságának
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a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) bekezdése, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2.
melléklet III. fejezetének 4.1.3. pontja alapján átruházott feladat- és hatáskörét gyakorolva
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban támogatói döntéssel rendelkező
projektek esetében felmerülő költségnövekmény igények bírálata kapcsán, az alábbi
veszélyhelyzeti határozatot hozom:


a TOP-1.4.1-15 számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” megnevezésű
felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00006 azonosítószámú „A Kápolnai
Tündérkert Óvoda bölcsődei szolgáltatási egység létrehozásával egybekötött
korszerűsítése” című projekt kapcsán a 99 197 182 Ft összegű költségnövekmény igényt
valamint;



a TOP-2.1.1-15 számú „Barnamezős területek rehabilitációja” megnevezésű felhívásra
benyújtott TOP-2.1.1-15-HE1-2016-00002 azonosítószámú „Aktív Ház” sport és
szabadidőközpont kialakítása és a környező területek rehabilitációja” című projekt
kapcsán az 57 914 588 Ft összegű költségnövekmény igényt támogatom.

A Heves Megyei Közgyűlés elnökének 15/2021. (II.26.) veszélyhelyzeti határozata
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére ismételten veszélyhelyzetet elrendelő, a
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottságának feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi
veszélyhelyzeti határozatot hozom.
Megállapítom, hogy a Heves Megyei Közgyűlés képviselői, valamint hozzátartozóik a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §-a alapján,
továbbá a Heves Megyei Közgyűlés bizottságainak a 2021. január 1. napján bizottsági tagsággal
rendelkező nem közgyűlési tag (külsős) tagjai, valamint hozzátartozóik az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdésének
e) pontja alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek eleget tettek.
Felelős:
Határidő:

dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés elnöke
a Közgyűlés tagjainak tájékoztatására
2021. március 5.

11

FELELŐS KIADÓ: Dr. JUHÁSZ ATTILA SIMON Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. BARTA VIKTOR Heves Megye Főjegyzője
KÉSZÍTETTE: HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 521-303
ISSN 1215-17

