
 

 

 

18/2018/231. 

 

Heves Megyei Közgyűlés 

 

H e l y b e n 

 

 

Elnöki jelentés 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati 

rendelet 28. § (3) bekezdése alapján a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a két 

közgyűlés között végzett fontosabb elnöki feladatokról az alábbi jelentést adom: 

 

 
A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 

70/2017. (IX.29.) sz. 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 3.2.1-2015. számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 

felhívására benyújtott TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00001, TOP-3.2.1-15-HE1-2016-

00009, TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00021 azonosító számú projektek kapcsán, az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

 
71/2017. (IX.29.) sz. 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 3.2.2-2015. számú „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz 

illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás 

megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” című felhívására benyújtott 

TOP-3.2.2-15-HE1-2016-00002 azonosító számú projekt kapcsán, az Irányító Hatóság 

által megküldött döntési javaslattal egyetért. 



 

 

 

 

 
72/2017. (IX.29.) sz. Közgyűlési határozat: 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 

Korm.rendelet 64. § (4) bekezdésében és 65. § (1a) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

meghirdetett  

• TOP 4.3.1-2015. számú „Leromlott városi területek rehabilitációja” című felhívására 

benyújtott TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001, TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00002, TOP-

4.3.1-15-HE1-2016-00003, TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00004 azonosító számú projektek 

kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 
 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes 

Államtitkára (Oláh Gábor Helyettes Államtitkár) által 2017. szeptember 28-án megküldött 

döntési javaslatokra vonatkozóan, a Heves Megyei Közgyűlés 2017. szeptember 29-i ülésének 

határozatai 2017. október 5-én a Nemzetgazdasági Minisztérium részére megküldésre 

kerültek.  

 

 

73/ 2017.  (IX. 29.) számú közgyűlési határozat 

Heves Megye Közgyűlése a Heves megye érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért Dr. 

Jakab István Emlékgyűrűt adományozza Kovács Györgyné részére. 

(Javaslattevő: Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő) 

 

A Dr. Jakab István Emlékgyűrű átadásra került Kovács Györgyné részére.  

 

100/2017. (XI. 24.) sz. közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § 

(2) bekezdése alapján – mely szerint a megállapodást minden év január 31. napjáig, általános 

választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni – a Heves 

Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást 

felülvizsgálta, mely felülvizsgálat eredményeként a korábban rögzített együttműködési 

megállapodást változatlan feltételekkel hatályban tartja azzal, hogy annak értelemszerű, az 

időközbeni jogszabályi változásokat tartalmazó módosításainak átvezetéséről - jelen határozat 

melléklete szerinti tartalommal - a Közgyűlés Elnöke gondoskodjon. 

A közgyűlés felhívja elnökét és Heves megye főjegyzőjét, hogy a területi nemzetiségi, valamint 

a megyei önkormányzat közötti együttműködést kísérjék figyelemmel, és a további 

együttműködés keretében a jövőre nézve szükség esetén tegyenek javaslatot a megállapodás 

módosítására. 

 

A Heves Megyei Önkormányzat és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 

Együttműködési megállapodás 2017. november 29. napján mindkét fél részéről aláírásra került.  



 

 

 

 

 

 

 
101/2017. (XI.24.) sz. Közgyűlési határozat: 

1. A Közgyűlés az EFOP-1.6.3-17 „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések 

támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című felhívás 

szerinti „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves 

megyében” projekt támogatási szerződésének megkötését jóváhagyja. A pályázathoz a 

Közgyűlés önrészt nem biztosít. 

2. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy 

a pályázat megvalósításához kapcsolódó Támogatási szerződést aláírja a Közgyűlés 

utólagos tájékoztatása mellett. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes 

Államtitkárságának vezetője a Heves Megyei Önkormányzat EFOP-1.6.3-17-00019 

azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét 100 % támogatási intenzitással, 60 000 

eFt támogatási összeggel támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatói okirat 2017. december 

15. napján hatályba lépett. 

 

 
103/2017. (XI.24.) sz. Közgyűlési határozat: 

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a megyei területrendezési terv elkészítéséhez szükséges 

pénzügyi forrással kapcsolatos támogatási kérelem benyújtására és – a támogatási kérelem 

pozitív elbírálása esetén – a támogatási szerződés megkötésére a Közgyűlés utólagos 

tájékoztatása mellett. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét arra, hogy a megyei területrendezési 

terv elkészítéséhez és elfogadásához szükséges – a támogatási szerződésben és a vonatkozó 

jogszabályokban foglalt eljárásrendnek megfelelő - intézkedéseket tegye meg. 

 

A támogatási kérelem benyújtásra került és 100 % támogatás intenzitás, valamint 20 000 eFt 

támogatási összeg mellett pozitív elbírálásban részesült. A támogatási szerződés 2017. 

december 21-én létrejött. Jelenleg a megfelelő tervezési jogosultsággal bíró szakértő tervező 

cég kiválasztásának előkészületei zajlanak. 
 

109/2017. (XII. 15.) sz. Közgyűlési határozat: 

A Közgyűlés elfogadta a „Heves Megye Környezetvédelmi Programja” eredményes és széleskörű 

partnerségen nyugvó tervezésére szolgáló „Heves Megye Környezetvédelmi Programja” című 

dokumentum Partnerségi tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
A Partnerségi terv a Közgyűlés által elfogadásra került, a megyei környezetvédelmi program 

megalkotásának előkészítése folyamatban van. 
 

 

110/2017. (XII. 15.) sz. közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-

09-035433 cégjegyzékszámon bejegyzett Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. (a 



 

továbbiakban: Társaság) alapítója akként határoz, hogy támogatja a Társaság ügyvezetőjével, 

Dudás Tamással kötött 2016. május 01. napjától 2021. április 30. napjáig tartó, határozott 

időtartamra létrejött munkaszerződés módosítását azzal, hogy 2018. január 1. napjától az 

ügyvezető díjazása az alábbiak szerint kerüljön megállapításra:  

- havi munkabére bruttó 670.000,- Ft-ra módosul, 

- Munkáltató az ügyvezető feladatainak ellátásához biztosít egy, a Munkáltató 

tulajdonában lévő személygépkocsit az ügyvezető részére,  

- az ügyvezetőt munkaviszonyának bármilyen jogcímen történő megszűnése (pl. a 

munkáltató jogutód nélkül történő megszűnése, határozott időtartam lejárta, stb.), 

tovább a Munkáltató általi felmondással történő megszüntetése esetén az Mt.-ben 

rögzített juttatások illetik meg. Az ügyvezetőt munkaviszonyának a Munkáltató által az 

Mt. 79. §-a alapján a határozott időtartam lejártát megelőzően azonnali hatályú 

felmondással történő megszüntetése esetén az Mt.-ben rögzített juttatásokon felül az 

alábbi juttatás illeti meg: amennyiben a munkaviszony a fentiek alapján kerül 

megszüntetésre, az ügyvezetőt Mt. szerint megillető távolléti díjon felül további 6 havi 

átlagkeresetének megfelelő összeg illeti meg.  

- az ügyvezető - a munkaviszony megszűnését követő 1 évig - nem lehet vezető 

tisztségviselő olyan gazdasági társaságnál, amely főtevékenysége azonos a Társaság 

főtevékenységével és tevékenységét Heves megye közigazgatási területén fejti ki. Az 

ügyvezetőt ezen kötelezettség teljesítéséért a fent meghatározott időszakra vonatkozóan 

a távolléti díj 50 százaléka illeti meg.  

- az ügyvezetőt a továbbiakban nem illetik meg az alábbi béren kívüli juttatások: a bruttó 

193.250,- Ft/év összegű cafetéria juttatás, továbbá a bruttó 1000,- Ft/hó összegű 

bankszámla-hozzájárulás, amelyekre vonatkozó rendelkezések a munkaszerződésből 

kivezetésre kerülnek. 

 

A közgyűlés felhatalmazza az elnököt az ügyvezetővel kötött munkaszerződés módosításának 

aláírására és az azzal kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére. 

 

A Közgyűlés felhatalmazása alapján a Térségfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dudás 

Tamás munkaszerződésének módosítása aláírásra került, a módosítások 2018. január 01. 

napján életbe léptek. 
 

 

B) Tájékoztató a legutóbbi elnöki jelentésben részletezetteket követően végzett fontosabb elnöki 

feladatokról 

 

December 12. Részt vettem a „Heves Megye Foglalkoztatási Paktum” Irányító Csoportja ülésén,  
továbbá az azt követő Foglalkoztatási Fórumon. 

 

December 15. Dr. Bényi Szabolccsal és Tóth Csabával, a Heves Megyei Közgyűlés alelnökeivel 
ünnepélyes keretek között átadtam a Dr. Jakab István Emlékgyűrűt, majd levezettem a 

Heves Megyei Közgyűlés ülését. 

December 18. Vezetői egyeztetésen vettem részt. 
 

December 20. Dr. Barta Viktor főjegyzővel részt vettem az Észak-Magyarországi Regionális  

Területfejlesztési Konzultációs Fórum ülésén Mátraverebély-Szentkúton. 

 



 

December 22. Részt vettem a Tarna-menti kerékpárút című projekt konzorciumi egyeztetésén  

Egerszalókon. 
 

Január 4. Meglátogattam és köszöntöttem Heves megye 2018-ban elsőként született babáját és 

édesanyját. 
   

A Heves Megyei Hírlap újságírójának kérdéseire válaszolva tartottam évértékelést és 

nyújtottam tájékoztatást a lap olvasóinak a Heves megyében, a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló főbb fejlesztésekről, 
valamint a „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum” projekt eredményeiről. 

 

Január 6. Részt vettem a Dr. Ternyák Csaba érsek úr püspökké szentelésének 25. évfordulója  
alkalmából tartott szent misén a Bazilikában, valamint az azt követő ebéden. 

 
Január 8. Vezetői egyeztetésen vettem részt. 

Január 11. Részt vettem a Régiók Bizottsága Természeti Erőforrások szakbizottságának és az 

Európai Parlament Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Bizottságának közös ülésén.  

Január 15. Vezetői egyeztetésen vettem részt. 

 Az EgerHírek hírportál újságírójának kérdéseire válaszolva tartottam évértékelést és 

nyújtottam tájékoztatást a lap olvasóinak a Heves megyében, a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló főbb fejlesztésekről, 
valamint a „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum” projekt eredményeiről. 

 

Szabadságot a 2017. évre szóló éves egyéni szabadságtervben foglaltaktól részben eltérően 2017. 

december 1-én vettem igénybe. 

 
 

 

Eger, 2018. január 17. 

 

 

           Szabó Róbert  

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

 

 

     Dr. Barta Viktor 

Heves megye főjegyzője 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja.  

 

Felelős:  Szabó Róbert 

Heves Megyei Közgyűlés elnöke  

Határidő: Azonnal 


