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T á j é k o z t a t ó 

a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. év I. félévi tevékenységéről 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. I. félévi tevékenységéről jelen tájékoztató útján 

számolok be a Tisztelt Közgyűlés részére.  

 

 

I. Területfejlesztési és Területrendezési Osztály 

 

 

A megyei önkormányzat tervezési feladataihoz kapcsolódó jogszabályi háttér bemutatása 

 

A megyei önkormányzatok területfejlesztési feladatait elsődlegesen a területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény,  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény, továbbá a Terület- és településfejlesztési Operatív Program 

végrehajtását érintően a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet jelöli 

ki. 

 

Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (továbbiakban: TOP) a Kormány 

1702/2014. (XII.3.) számú határozatával 41,69 md Ft összeget határozott meg Heves megye 

számára, melynek az egyes intézkedésekre allokált összegét az 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. 

határozat állapította meg. A fenti összeg megyén belüli felhasználása egyéb részleteinek 

meghatározására a Heves Megyei Közgyűlés a 207/2015. (VIII.28.) számú határozatával 

megalkotta a Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) tervdokumentumot 

(továbbiakban: ITP). A dokumentum – egy rövid helyzetértékelés, majd célrendszer 

meghatározáson túl – legfontosabb funkciója az intézkedéseken belüli forrásarányok, a 

kedvezményezetti forrás elkülönítések, az indikátorok vállalása, illetve a források ütemezésének 

meghatározása. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) korm. rendelet 2016. 

május 13-án megjelent módosítása alapján a területi szereplőknek – így a megyei 

önkormányzatoknak – évente két alkalommal (április 30-ig és december 31-ig) van lehetőségük 

felülvizsgálni és szükség szerint módosítani ITP-jüket. A jogszabályi előírásokat, illetve az 

Irányító Hatóság módszertani útmutatóit figyelembe véve a Közgyűlés 2016. június 28-i, 2016. 
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augusztus 30-i, 2016. október 5-i, 2017. június 30-i, 2017. szeptember 29-i valamint 2018. április 

26-i ülésén tárgyalta az ITP módosítását az Irányító Hatóság kritériumait figyelembe véve.  

 

A módosult ITP-k Kormány általi jóváhagyására 2016. novemberében került sor, a TOP keretében 

megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. 

határozat elfogadásával. Az ITP elfogadásával párhuzamosan, illetve azt követően kezdődött meg 

a 2016-ban megjelent felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek döntési folyamata, melyek 

még mindig nem zárultak le teljes körűen. Az Irányító Hatóság 2017. évi munkaterve alapján a 

TOP teljes forráskerete meghirdetésre került 2017. március végéig. A 2017-ben meghirdetett 

pályázati felhívások hamarabb megjelentek, mintsem az előző évi támogatási kérelmekről döntés 

született volna, így az ITP módosítás lehetőségei jelentősen csökkentek. A meghirdetett 

keretösszegek csökkentésére nem volt lehetőség, mint ahogy az egy intézkedéshez tartozó 

konstrukciók közötti forrásátcsoportosításra sem. Egyéb kormányzati intézkedésekből 

következően az elfogadott ITP ütemezéséhez képest módosultak a pályázatok beadási időszakai, 

az 1.-4. prioritás tengelyhez kapcsolódó felhívásokra vonatkozó beadási határidők 2017. 

augusztus 15.-vel lezárultak. 

 

A Heves Megyei Közgyűlés 2017. június 30-i ülésére beterjesztett előterjesztés alapján 

átdolgozásra került az ITP forrásütemezése, az 5.3. intézkedésbe visszaemelésre került a megyei 

önkormányzat számára szóló forráselkülönítés, valamint pontosításra került a csapadékvíz 

elvezető rendszer fejlesztés forrásának felhasználási feltétele. A fentiekben ismertetett 

változásokat tartalmazó 55/2017. (VI.30.) számú határozattal módosított Heves Megye Integrált 

Területi Programja (2014-2020) dokumentum megküldésre került az Irányító Hatóság részére. Az 

IH az anyag áttekintését követően jelezte, hogy az 5.3. intézkedésben újból megjelenő megyei 

szintű forráselkülönítés – tekintettel arra, hogy a meghirdetett forráskeretek nem csökkenthetők – 

csak a TOP-5.3.1 konstrukcióból esetlegesen visszahulló forrásokra vonatkozhat. A 

visszajelzésnek megfelelően a Közgyűlés a 2017. szeptember 29-i ülésén a 69/2017. (IX.29.) 

számú határozatával a vonatkozó szövegrészt módosította. A módosításokat az Irányító Hatóság 

vezetője 2017. október 6-án jóváhagyta. 

 

Az Irányító Hatóság az operatív program végrehajtásához kapcsolódóan folyamatosan 

monitoringozza az indikátorok teljesülélését. A beérkezett támogatási kérelmeket országos szinten 

elemezve az Irányító Hatóság azt a megállapítást tette, hogy az energetikai projektek nem fogják 

tudni teljesíteni a TOP vonatkozó intézkedéséhez rögzített indikátort. A Nemzetgazdasági 

Minisztérium a tavalyi évben benyújtotta a TOP módosítására vonatkozó javaslatát az Európai 

Bizottság felé. A módosítási javaslat érintette a TOP 3. prioritásának (Alacsony széndioxid 

kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken) egyik kimeneti indikátorát, 

amely az „üvegházhatású gázok becsült éves csökkenését (CO2t)” jelentette. Ezen indikátor az 

Európai Bizottság 2017. november 16-án kelt határozatával elfogadott operatív program 

módosítás keretében korrigált értékre módosult. A módosítás révén az operatív program 

eredményesebb és reálisabb végrehajtása tervezhető a hivatkozott eredményességmérési indikátor 

célértékének csökkentése által, aminek következtében a területi szereplőktől minimálisan elvárt 

célértékek is korrigálásra kerültek. A Nemzetgazdasági Minisztérium 2018. február 6-án érkezett 

levelében megfogalmazottak szerint módosításra kerültek a CO34 „Az üvegházhatást okozó 

gázok éves csökkenése” című eredményességmérési indikátor 2018. évi és 2023. évi célértékei és 

forrásarányos célértékei Heves megye vonatkozásában is. A visszajelzésnek megfelelően a 

Közgyűlés a 2018. április 26-i ülésén a 31/2018. (IV.26.) számú határozatával a fentiekben leírt 

eredményességi indikátor célértékeit módosította. A módosításokat az Irányító Hatóság vezetője 

2018. május 8-án jóváhagyta. 
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Az Irányító Hatóság a 2018. évi eredményeségi indikátor vállalások teljesülése érdekben 

folyamatosan nyomon követi minden megyében az indikátor vállalások szempontjából kiemelten 

fontos projektek előrehaladását a területi szereplőkkel és a Magyar Államkincstárral 

közreműködve. A Heves Megyei Önkormányzat koordinációs feladatellátásához kapcsolódóan 

2018. március végén az Irányító Hatóság és a Magyar Államkincstár a Heves Megyei 

Önkormányzat, mint területi szereplő közreműködését kérte 27 db projekt aktuális helyzetének 

rendszeres nyomon követésére az eredményességmérési indikátorok teljesülése vonatkozásában. 

2018. április 19-én megküldtük a települési önkormányzatok számára az általuk kitöltendő 

táblázatokat, melyeket beérkezésük után feldolgozva, 2018. május 4-én továbbítottunk az Irányító 

Hatóság és a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága részére. Az Irányító Hatóság 

2018. május 25-én megküldte a második körös EK indikátorvállalásokhoz kapcsolódó 

adatszolgáltatási kérését, mely több kiegészítést tartalmaz. Egyrészt az eredményességi indikátor 

2018. december 31-ig történő teljesülését, másrészt a részteljesítés (a beruházás elkészül és a 

használatba vételhez szükséges jogerős engedélyekkel rendelkezni fog) relevanciáját kérték 

felmérni a 35 db kiválasztott projekt esetében. 

 

A Heves megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott 

támogatási kérelmeket érintő döntési folyamat területi szereplőt érintő legjelentősebb feladatai  

 

A Heves Megyei Önkormányzat egyik legfontosabb feladata a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program felhasználását megalapozó tervező munka, valamint a TOP pályázati kiírásokra 

benyújtott támogatási kérelmekről a döntéshozó testület részére a döntési javaslat elkészítése volt. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott támogatási kérelmek 

értékelése a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet vonatkozó szabályai szerint, területi kiválasztási 

rendszer eljárásrendben történik. A támogatás iránti kérelmek a jogosultsági vizsgálatot követően 

a tartalmi értékelés során a pályázati felhívásban is rögzítésre kerülő eljárásrendben döntés-

előkészítő bizottság (DEB) elé kerülnek, amely döntési javaslatot fogalmaz meg az irányító 

hatóság (IH) vezetője részére. Az IH vezetője a DEB javaslatának figyelembe vételével dönt a 

támogatási kérelem támogathatóságáról és erről értesíti a támogatást igénylőt. Az IH vezetője által 

összehívott DEB területi szereplő tagja álláspontjának kialakítására a Közgyűlés – a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) 

bekezdésének rendelkezésével élve – létrehozta a Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő 

Ideiglenes Bizottságot, melynek a meghozott döntéseiről a Közgyűlés felé utólagos tájékoztatási 

kötelezettsége van. 

 

 

A Heves Megyei Közgyűlés döntései az egyes, a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program felhívásaira benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban: 

 

2018. január 26-án a Heves Megyei Közgyűlés ülésén 16 projektről született támogatói döntés, 

melynek értelmében 15 településen, összesen 2,37 milliárd Ft értékben indulhattak meg a 

fejlesztések. 

 

Az egyes konstrukciók esetében az alábbi döntések születtek: 

 

- a TOP-1.1.1-16 számú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című konstrukció keretén 

belül benyújtásra került támogatási kérelmekre vonatkozóan 1 db, 

- a TOP-1.1.3-16 „Helyi gazdaságfejlesztés” című konstrukció keretén belül benyújtásra került 

támogatási kérelmekre vonatkozóan 2 db, 
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- a TOP-1.2.1-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 

című konstrukció keretén belül benyújtásra került támogatási kérelmekre vonatkozóan 1 db, 

- a TOP-1.4.1-16 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című konstrukció keretén belül 

benyújtásra került támogatási kérelmekre vonatkozóan 2 db, 

-  a TOP-2.1.2-16 „Zöld város kialakítása” című konstrukció keretén belül benyújtásra került 

támogatási kérelmekre vonatkozóan 2 db, 

- a TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című konstrukció 

keretén belül benyújtásra került támogatási kérelmekre vonatkozóan 1 db, 

- a TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című konstrukció 

keretén belül benyújtásra került támogatási kérelmekre vonatkozóan 7 db pályázatra hozta meg 

támogató döntését. 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívástervezeteinek, területspecifikus 

mellékleteinek véleményezésével/módosításával kapcsolatos feladatok 

 

Heves Megye Közgyűlése 2018. január 26-i ülésén arról döntött, hogy 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 projekt elszámolható összköltségét, befejezési határidejét és 

indikátor vállalásait módosítsa. Erre vonatkozóan a Konzorciumi partnerekkel és az Irányító 

Hatósággal való egyeztetések megtörténtek, a Támogatási szerződésmódosítás április végéig 

benyújtásra került.  

 

A ráemeléssel kapcsolatos IH vezetői döntés meghozatalához szükségessé vált a nyitva álló 

felhívás lezárása. 2018. május 16-án az Irányító Hatóság jelezte, hogy Heves megye 

területspecifikus mellékletében 2018. június 29-ről 2018. május 23-ra módosult a beadási határidő 

záró dátuma, ezzel technikailag is biztosítottá vált a meglévő 930 mFt forrás a ráemelési 

döntéshez. 

 

 

Heves Megye Környezetvédelmi Programja (2018-2022) 

Heves Megye Közgyűlése a 2017. december 15-i ülésén a „Heves Megye Környezetvédelmi 

Programja” tervezésével kapcsolatos Partnerségi Tervre tett javaslatot elfogadta. A Partnerségi 

Terv alapján a Szakmai Kerekasztal a tervezésbe és véleményezésbe bevont, írásbeli 

véleményezés mellett a konzultációk során személyes jelenlétre is felkért – jellemzően Heves 

megye szakmai szervezeteiből álló – partnereket tömöríti. A Partnerségi Tervben mindemellett 

szerepet kapnak az írásbeli véleményezésre felkért partnerek, a grémiumban helyet kapott a 

szakmai szervezetek mellett Heves megye összes települési önkormányzata, illetve a szomszédos 

megyei önkormányzatok is. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és 

Területrendezési Osztálya 2018. március 6-án kereste meg a Partnerségi Tervben szereplő 

partnereket, ekkor a szakmai szervezeteknek, önkormányzatoknak egy adatgyűjtő lapon nyílt 

lehetőségük rögzíteni a megyei és helyi környezeti problémákat, hiányosságokat. A véleményezők 

által megküldött információk a Program megalkotási folyamata során beépültek a készülő 

anyagba. Fontos mérföldkőként tartható számon a Szakmai Kerekasztal partnereinek szervezett 

2018. március 27-i találkozó. A rendezvény első felében JOINTisza projekt ismertetésére került 
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sor a Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a WWF Magyarország Alapítvány meghívott 

vendégeinek részéről, ezek után a Szakmai Kerekasztal jelenlévő tagjai és a Heves Megyei 

Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési Osztály munkatársai megvitatták a 

Heves megye környezeti állapotát érintő problémákat. Heves Megye Közgyűlése a 2018. április 

26-i ülésén elfogadta Heves Megye Környezetvédelmi Programja (2018-2022) Egyeztetési 

Verzióját és megkezdődhetett a dokumentum társadalmasítása. Mindezzel összefüggésben a 

Heves Megyei Önkormányzat 2018. május 9-én a korábbiakhoz hasonlóan egy megküldött 

adatlap segítségével az anyag véleményezésére kérte fel a Szakmai Kerekasztal és az írásbeli 

véleményezésre felkért partnereket. 

 

„Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című TOP-

5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosító számú projekt 

A Heves Megyei Önkormányzat, a Heves Megyei Kormányhivatal, a Heves Megyei 

Önkormányzati Hivatal, a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. és a Heves 

Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. konzorciumi együttműködés keretében a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Programban megvalósuló „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a 

megyei foglalkoztatás fellendítésére” című TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosító számú 

pályázatra 800 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek.   

 

A fent megjelölt TOP projekt vonatkozásában a támogatási szerződés megkötésére 2016. július 

26-án került sor, a projekt 2016. július 1-jével kezdődött meg. A megyei paktumban való 

részvételre való felkérését követően, 2016. december 07-én került sor Heves Megye 

Foglalkoztatási Paktum Együttműködési Megállapodásának ünnepélyes aláírására és az Alakuló 

Ülés megtartására. 2016. december 15-én az Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum egyaránt 

elfogadta Heves Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás Fejlesztési Együttműködési Programját. Ezt 

követően a megvalósítási szakasz 2017 júliusában kezdődhetett meg. 

 

A projektfejlesztési szakasz lezárását követően 2017. júliusban kezdődhettek meg az első 

képzések a megyei paktum projekt keretében.  

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya szervezi – az éves Képzési Jegyzék 

alapján – a képzéseket, illetve a jogszabályokban meghatározott eljárásrend szerint a járási 

hivatalokon keresztül folyósítja a bér- és járuléktámogatásokat. 

 

Ezen feladatok sikeres végrehajtásához nyújt segítséget a Paktumiroda feladatellátása. A 

Paktumiroda munkatársai részt vesznek a Heves Megyei Kormányhivatal által indított képzések 

szakmai felvételi eljárásain, továbbá folyamatos kapcsolatot tartanak a Foglalkoztatási Főosztály, 

a Képző Intézmények, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a vállalkozások 

között.  

A vállalkozásokkal történő személyes találkozók alkalmával arra ösztönzik a munkáltatókat, hogy 

már a felvételi eljárásokba is kapcsolódjanak be, amely kiemelt fontosságú a kiválasztás, illetve a 

későbbi foglalkoztatás szempontjából. Feladataik közé tartozik továbbá a helyi foglalkoztatási és 
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gazdaságfejlesztési kezdeményezések ösztönzése, előkészítése, segítése, összehangolása a megyei 

stratégiával, egyúttal biztosítva a megyei koordinációt. 

 

2017 őszétől a paktumhoz folyamatosan beérkező vállalkozói igényeknek megfelelően valósul 

meg a paktum képzési és foglalkoztatási programeleme.  

A Képzési Jegyzékben szereplő, korábbi paktumjelzésekre alapozó szakirányokhoz kapcsolódó 

munkáltatói szándéknyilatkozatok összegyűjtése folyamatos, hivatkozva a TOP-5.1.1-15, TOP-

5.1.2-15 és TOP-6.8.2-15 munkaerő-piaci programok eljárásrendjére, amely alapján a képzési 

támogatás megítélésénél kiemelt szerepet kell kapnia a paktum szerinti keresleten alapuló 

képzéseknek.  

 

A projekt megvalósítása során több alkalommal folytattunk a Heves Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara szakmai támogatásával vállalkozói igényfelmérést. A tavalyi év folyamán kiemelt 

hangsúlyt fektettünk az inaktívak felkutatására. Az e körben folytatott adatgyűjtés keretében 20 

települési önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott információ alapján jelenleg mintegy 

1000 fő inaktív személyről van tudomásunk. A települési önkormányzatokkal való személyes 

kapcsolatfelvétel is megkezdődött, a visszajelzések pozitívak, a polgármesterek érdeklődést 

mutatnak a projekt nyújtotta lehetőségek iránt.  

 

2017 novemberében létrejött a négy új helyi paktum, amely szervezetekkel való kapcsolattartás, 

együttműködés folyamatos. A Paktumiroda megalakulásuktól kezdve ellátja a velük kapcsolatos 

kooperációs, koordinációs, ernyőszervezeti feladatokat. A projekt megvalósítása során folyamatos 

a kapcsolattartás Eger Megyei Jogú Város paktumával is, ezzel is segítve a két projekt 

szinergiában történő megvalósítását.  

 

2017 decemberében Irányító Csoport és Foglalkoztatási Fórum megtartására került sor. 2018. első 

negyedévében negyedéves monitoring ellenőrzéseket tartottunk a helyi paktumoknál, áttekintve a 

kapcsolódó projektek előrehaladását.  

 

Heves Megye Közgyűlése 2018. január 26-i ülésén arról döntött, hogy 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 projekt elszámolható összköltségét, befejezési határidejét és 

indikátor vállalásait módosítsa.  

 

2018. április 23-án benyújtottuk támogatási szerződésmódosítási kérelmünket az Irányító Hatóság 

felé, melyben kezdeményeztük a II. ütemre tervezett összeg „ráemelését”, a projekt zárása 

dátumának módosítását (2021. június 30.), illetve a projekt nagyságához igazodó forrásarányos 

kulcsindikátor-növekmény teljesítésére tértünk ki. Mindezek tekintetében szükségessé vált a 

meglévő felhívás lezárása. Ennek érdekében 2018. május 16-án az Irányító Hatóság írásban 

jelezte, hogy Heves megye területspecifikus mellékletében 2018. június 29-ről 2018. május 23-ra 

módosult a beadási határidő záró dátuma, a teljes rendelkezésre álló keretösszeg nagysága pedig 

930 millió Ft. Ezzel technikailag rendelkezésre áll a forrás a ráemeléssel kapcsolatos döntés 

meghozatalához. 
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A projekt végrehajtása a ráemelési kezdeményezéstől függetlenül folyamatosan zajlik. A jelenleg 

is futó projekt számszerűsíthető eredményeként a megyei paktum keretében a munkaerő-piaci 

programokban résztvevők száma várhatóan eléri a projektben eredetileg vállalt 518 főt. Ezen 

kulcsindikátor teljesítése a Heves Megyei Kormányhivatal jelentése alapján már elérte a 480 főt 

(92,66 %), teljesítve ezzel az ITP-ben rögzített időközi kulcsindikátor vállalást. 

 

 

Az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosító számú „Felzárkózás-politikai együttműködési 

program megvalósítása Heves megyében” című projekt 
 

A Heves Megyei Önkormányzat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 

megvalósuló „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi 

esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című konstrukcióhoz EFOP-1.6.3-17 kódszámon 

„Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” elnevezéssel 

támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, mely pozitív támogatói döntést nyert és 60 

millió Ft összegű, 100 %-os támogatás intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

A projekt megvalósulási időszaka: 2018.01.01.-2020.12.31. 
 

2018. január 01-től alkalmazásra került a kötelezően előírt felzárkózási munkatárs a Heves 

Megyei Önkormányzati Hivatal szervezetében. A projekt megvalósításának 36 hónapjára 

határozott idejű közszolgálati jogviszony jött létre a felek között. 

 

Az informatikai és egyéb eszközök beszerzésére 2018. január 5-én a Heves Megyei 

Önkormányzat és a Főnix Informatika Kft.  között létrejött megállapodás alapján került sor 3 db 

laptop + a hozzájuk kapcsolódó 3 db szoftver, 3 db nyomtató, valamint a felzárkózási munkatárs 

munkavégzését segítő mobiltelefon beszerzése tárgyában. 

 

2018. január 12-én a Heves Megyei Önkormányzat és a Zebra Design 69 Bt. között vállalkozási 

szerződés jött létre, amely a kötelező nyilvánosság biztosítását rögzíti. A Heves Megyei 

Önkormányzat weboldalán létrehozásra került a projektet bemutató aloldal illetve a pályázati 

dokumentációban megjelölt C típusú tábla elkészült és a beruházás helyszínén elhelyezésre került. 

A kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció elkészítéséről a vállalkozó gondoskodik a 

projekt zárásáig. 

2018. január 24-én került aláírásra a Rendezvény-szervezés/ Marketingeszközök fejlesztése 

elnevezésű feladatcsoport ellátását biztosító vállalkozási szerződés a Heves Megyei 

Önkormányzat és a Graven Idol Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között, a projektet érintő 12 db 

rendezvény, valamint 6 db fórum vonatkozásában. 

 

2018. február 22-én került sor az I. Felzárkózási Fórum ülésére, melyen a 31 résztvevő az 

együttműködési szándéknyilatkozat aláírásával vállalta, hogy a továbbiakban részt vesznek a 

fórum munkájában és hozzájárulnak a Heves megyei felzárkózási kezdeményezés sikeres 

megvalósításához.  

Az I. Felzárkózási Munkacsoport ülése szintén 2018. február 22-én került megrendezésre az I. 

Felzárkózási Fórum ülését követően. A Megyeháza dísztermében az együttműködési 
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szándéknyilatkozatot aláíró partner szervezetek közül tizenhatan vettek részt az ülésen, melynek 

tématerülete: a romák és mély szegénységben élők helyzete a képzés-, foglalkoztatás területén.  

A civil szervezetek bevonása a pályázati felhívás kötelező tartalmát figyelembe véve pályáztatás 

útján történt. A pályázati felhívást a Heves Megyei Önkormányzat weboldalán és a Heves Megyei 

Önkormányzat hirdetőtábláján tettük közzé. A felhívásra 4 civil szervezet jelentkezett, akik az 

együttműködési szándéknyilatkozat aláírásánál már jelen voltak, további civil szervezetek 

bevonása, a civilszervezetek számának bővítése a projekt megvalósítási időszakában tervezett. A 

fórum résztvevőinek köre a projekt megvalósítása alatt bővülhet, a fenntartási időszakban 3 évig a 

fórum működését biztosítjuk. 

A másik rendezvény típus a Közösségi együttműködést erősítő rendezvénysorozat címet viseli. 

Előreláthatólag 2018. június folyamán két rendezvény kerül megvalósításra, melynek helyszínei 

Tarnalelesz és Pétervására települések lesznek. Míg a fórum résztvevői a felzárkóztatásban 

érintett intézmények, szervezetek, addig a rendezvénysorozat célcsoportja a projekt fókuszában 

lévő esélyegyenlőségi célcsoport: mélyszegénységben élők, romák, gyerekek, nők, idősek és 

fogyatékkel élők. 

A kötelezően megvalósítandó tevékenységek körében szerepel a Heves Megyei Önkormányzati 

Hivatal 10 munkatársa számára szervezett érzékenyítő, szervezetfejlesztő tréning, melynek 

lebonyolítását külső oktató bevonásával valósítja meg az önkormányzat. A tevékenységet – 

lefolytatott kiválasztási eljárás eredményeképpen – az mtd Tanácsadó Kft végzi. 

 

 

A KEHOP-1.2.0 „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan és 

kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című pályázat 
 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Heves Megyei Önkormányzat 2016. június 30-án, a „Heves 

Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása és Heves Megye Klímastratégiájának kidolgozása” 

címmel benyújtott pályázatát 30 millió Ft összegű, 100 %-os támogatás intenzitású, vissza nem 

térítendő támogatásban részesítette. A projekt megvalósítása során 2018.02.28-ig a klíma 

alkalmazkodással kapcsolatos szemléletformálási akcióba mintegy 2000 fő Heves megyei lakos 

bevonása valósult meg. 

 

A Heves Megyei Éghajlatváltozási Platform 4. ülésére 2018. január 24-én került sor Egerben a 

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal épületében. A Platform ülésén a pályázat végrehajtásáról, 

illetve a 2018. évi pályázati lehetőségekről volt szó. Az előadások után az Éghajlatváltozási 

Platform tagjai a jövőbeli szorosabb együttműködés lehetőségeit tekintették át kötetlen 

beszélgetés keretein belül, kiemelten a 2018. évi lehetséges rendezvények, akciók témakörében. 

A Platform 5. ülésére 2018. február 21-én került sor Egerben a Heves Megyei Önkormányzati 

Hivatal épületében. A platform ülésen megjelent tagok áttekintették azon 2018. évi 

rendezvényeket, amelyek alkalmasak lehetnek a klímaváltozás témájának megjelenítésére.  

2018. február 28-án megküldtük a 6. záró kifizetési igényléshez kapcsolódó szakmai és pénzügyi 

beszámolónkat az Irányító Hatóság részére. 2018. április 9-én megérkezett az Irányító Hatóság 

részéről a 6. záró kifizetési igényléshez kapcsolódó hiánypótlás. Ehhez kapcsolódóan 2018. május 
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7-én megküldtük az Irányító Hatóság részére a 6. záró kifizetési igényléshez kapcsolódó 

hiánypótlásunkat.  

 

 

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 

 

A Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program területileg érinti 

megyénket, a Heves Megyei Önkormányzat, mint Monitoring Bizottsági tag vesz részt az 

együttműködés munkájában. Ezen tevékenység keretében rendszeresen részt vettünk a 

Miniszterelnökség által szervezett magyar oldali munkaértekezleteken, ahol egyeztetésre kerültek 

a program végrehajtásával kapcsolatos dokumentumokhoz (szabályzatok, eljárásrendek, 

felhívások stb.) megfogalmazott észrevételek, javaslatok. Ez évben egy alkalommal 2018. április 

19-én Pozsonyban került sor Monitoring Bizottsági ülésre. 
 

2018. május 15-én került sor a Via Carpatia Korlátolt felelősségű Európai Területi 

Együttműködési Csoportosulás Kisprojekt Alap Monitoring Bizottságának 1. ülésére Kassa 

városában. Az ülésen a Kisprojekt Alap Monitoring Bizottsága eljárási szabályzatának 

jóváhagyásáról, a Kisprojekt Alap pénzügyi támogatásra vonatkozó pályázati felhívás és a 

felhívás dokumentációjának elfogadásáról volt szó. 

 

Főépítészi tevékenység 
 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény (Tftv.) 1996-ban történt elfogadását 

követően, a területrendezési tervek 2000 és 2013 között készültek el, illetve ez idő alatt 

felülvizsgálatuk is megtörtént. A tervek készítése és érvényesítésük során szerzett tapasztalatok 

okán, a bürokrácia csökkentés, valamint a tervek hatékonyságának növelése érdekében jelentős 

hangsúlyt kapott a területrendezés szabályainak megreformálása „az építésügy átalakítását célzó 

intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) 

kormányhatározatban. A kormányhatározatban nevesített főbb feladatok, és a 2017. évben 

megindult reform-folyamatok fontos mérföldköve a területrendezési jogszabályok módosítása, 

amelyek tartalmazzák: 

- a területrendezési tervek egy időben történő elkészítésének kötelezettségét, 

- az alaptérképek ingyenes biztosításának kötelezettségét, 

- a megyei önkormányzatok számára az egyedi övezetek kijelölésének lehetőségét, 

- a jóváhagyott területrendezési tervek rajzi munkarészeire vonatkozóan a digitális 

dokumentálás részletszabályait. 

 

2017. augusztusára elkészült és decemberben az Országgyűlés elé került a három területrendezési 

terv módosítását magában foglaló egységes törvény, a „Magyarország és egyes kiemelt 

térségeinek területrendezési tervéről” szóló törvényjavaslat. A jogszabályoknak megfelelően a 

területrendezési tervek és a településrendezési eszközök hierarchikusan egymásra épülnek, így – a 

pontosítási szabályok alkalmazása mellett – nem lehetnek egymással ellentétesek. A megyei 

területrendezési tervek módosítása – a Miniszterelnökség koordinálása mellett, a Lechner 

Tudásközpont Nonprofit Kft. (LTK) informatikai támogatásával – a megyei önkormányzatoknak 

2018. évi feladata. A tervezés finanszírozására vonatkozóan a Miniszterelnökség és a megyei 

önkormányzatok között a támogatási szerződések 2017. év végén megkötésre kerültek. 

 

A Heves Megyei Önkormányzat elsők között kezdett hozzá jogszabályi feladatainak 

elvégzéséhez. 2017. december 21-én aláírásra került a Miniszterelnökséggel a támogatási 

szerződés. 2018. január 4-én megkérésre kerültek – a 2018. január 1-je óta – ingyenesen 
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beszerezhető alaptérképek. Még január hónapban – pályáztatás útján - kiválasztásra került a 

megyei területrendezési terv módosításának tervezője, a CompArt Stúdió Kft, akivel 2018. február 

6-án került aláírásra a tervezési szerződés. A február legvégén megérkezett alaptérképek 2018. 

március 7-én kerültek átadásra a tervezőnek, a jogszabályban előírt írásbeli megállapodás 

keretében. 

 

Az Országgyűlés Házbizottságának döntése értelmében a Magyarország és egyes kiemelt 

térségeinek területrendezési tervéről szóló, T/18783 irományszámú törvényjavaslat záró vitájára 

és zárószavazására a tavaszi ülésszakban nem került sor. Ez olyan nem várt helyzetet teremtett, 

amelynek tisztázására 2018. március 14-én a Miniszterelnökség a Lechner Tudásközpontban 

összehívta a megyei főépítészeket. Az itt kapott szóbeli tájékoztatás ellentmondott mind a 

támogatási szerződésben foglaltaknak, mind a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 

törvény előírásainak. Az összejövetelen megígért írásbeli miniszterelnökségi tájékoztató 30 napon 

túl sem érkezett meg, ezért 2018. április 18-án egy elnöki levél formájában tettünk javaslatot a 

támogatási szerződés határidejének meghosszabbítására. A tisztázatlan feltételek 

ellehetetlenítették a tervező 2018. június 10-re megállapított első ütemű teljesítését, és ezért a 

tervező 2018. május 15-én akadályoztatást jelentett. A 2018. május 24-én érkezett helyettes 

államtitkári levél részben pontosította a kialakult bizonytalanságot, ezért a levél másolata már 

másnap átadásra is került a tervezőnek. Füleky Zsolt Helyettes Államtitkár Úr levele 

egyértelműen megerősítette, hogy önkormányzatunk helyesen jár el azzal, hogy a támogatási 

szerződésnek és a területrendezési törvénynek megfelelően a hamarosan elfogadásra kerülő új 

országos területrendezési tervnek megfelelően kívánja módosítani a megye területrendezési tervét. 

Az új törvény elfogadásáig javasolja „az előkészítő munkarészek elkészítését, valamint az egyedi 

megyei övezetekre vonatkozó javaslatok megtételét”. A levél felhívja a figyelmet a támogatási 

szerződés 55. a) pontjában adott lehetőségre, amely megengedi a teljesítési határidő legfeljebb 

három hónappal történő meghosszabbítását a támogatási szerződés módosítása nélkül. Tájékoztat 

továbbá, „hogy a támogatási szerződés teljesítése a területrendezésért felelős miniszter 

állásfoglalásának beszerzésével megtörténik, azaz a teljesítési határidőbe nem számít bele az 

MTrT módosítás közgyűlés általi elfogadása (támogatási szerződés 35. pontja)”. A levél 

megállapításai továbbra sem teszik lehetővé, hogy a tervező elkészítse a tervezési szerződésnek 

megfelelő tartalmú tervanyagot, de a tervezési munkát folytatni tudja. A levél azzal zárul, hogy 

„amennyiben az új törvényjavaslat elfogadására nem, vagy nem kellő időben kerül sor, úgy az 

MTrT hatályos Országos Területrendezési Tervvel való összhangjának megteremtése szükséges.” 

Ebben az esetben a továbbiakról, a Miniszterelnökség tájékoztatást fog adni a megyék számára. 

 

A tervező jelenleg a munkát, a tervezési szerződés módosítása nélkül is folytatni tudja, a levélben 

javasolt munkarészek előkészítésével. A támogatási szerződés határidő hosszabbítási lehetőségét 

kihasználva a tervezőnek elegendő lesz legkésőbb év végéig elkészíteni a véleményezési eljárás 

tervanyagát. A Közgyűlés várhatóan a decemberi ülésén tudja jóváhagyni a rendezési terv 

egyeztetési anyagát, melyet követően megindul a jogszabályban körülírt véleményezési eljárás. A 

rendezési terv elfogadására várhatóan a Közgyűlés 2019. áprilisi ülésén kerül sor. 
 

Szakmai konzultációk: 

 

 2018. január 18. – Miniszterelnökség, Megyei területrendezési tervek felülvizsgálatának 

egyeztetése, Budapest 

 2018. január 24. – KEHOP-1.2.0-15-2016-00019 azonosítószámú projekthez kapcsolódó 

Heves Megyei Klímaplatform IV. ülése, Eger 

 2018. február 6. - Emberi Erőforrások Minisztériuma, „A magyar nemzeti Roma 

Platform” című konferencia, Eger 
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 2018. február 21. - KEHOP-1.2.0-15-2016-00019 azonosítószámú projekthez kapcsolódó 

Heves Megyei Klímaplatform V. ülése, Eger 

 2018. február 22. – Az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosító számú „Felzárkózás-

politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” című projekt I. 

Megyei Felzárkóztatási Fóruma, Eger 

 2018. március 6. – Területi és Települési Tervezést Támogató Rendszer (4TR) 

bemutatása, Térinformatika szerepének bemutatása a 4TR rendszerhez kapcsolódóan, 

Miskolc 

 2018. március 14. – szakmai konzultáció és térinformatika továbbképzés a megyei 

rendezési tervekhez kapcsolódóan, Budapest 

 2018. március 27. - Heves Megyei Környezetvédelmi Program felülvizsgálatához 

kapcsolódó munkacsoport megbeszélés, Eger 

 2018. április 10. - Emberi Erőforrások Minisztériuma, „A magyar nemzeti Roma 

Platform” című konferencia, Heves 

 2018. április 26. - INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 

nyolcadik monitoring bizottsági ülése, Pozsony 

 2018. május 3. – Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. „Egri elkerülő út” egyeztető 

tárgyalás, Eger 

 2018. május 10. – Emberi Erőforrások Minisztériuma, EFOP-1.6.3-17 „Megyei szintű 

felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi 

programokhoz kapcsolódóan” című rendezvény, Budapest 

 2018. május 15. – Via Carpatia EGTC Kisprojekt Alap Monitoring Bizottsága 1. ülése, 

Kassa 

 2018. május 30. – Pénzügyminisztérium, TOP-5.1.1-15 program keretében létrejött 

megyei paktumok regionális értekezlete, Budapest 
 

 

 

II. Pénzügyi Osztály 

 

 

A Pénzügyi Osztály a Hivatal Ügyrendjében rögzített feladatkörében eljárva 2018. I. félévében 

különösen az alábbi feladatokat látta el:  

Jogszabályi környezet: 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, 

 A 4/2014. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről, 

 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 

 Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező 

elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosítására a 34/2015. 

(XII. 16.) NGM rendelet, 

 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 

 

-  A pénzügyi osztály látta el a pénzügyi feladatokon túl a humánerőforrás gazdálkodással 

kapcsolatos feladatokat, konkrétan a kinevezésekkel, átsorolásokkal, munkaviszony 
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megszüntetésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat, kapcsolattartást a Magyar Államkincstár 

illetmény számfejtési osztályával.  

 

- A köztisztviselők teljesítményértékelésének nyilvántartása a TÉR rendszerben történik, a 

rendszer feltöltése, karbantartása, figyelése az osztály feladatai közé tartozik. 

-  Jogszabály írja elő a köztisztviselők éves továbbképzését, ennek rendszerezését, a 

tanfolyamokról tájékoztatást, segítségnyújtást, rögzítést, határidők figyelését a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem által működtetett honlapon az osztály végzi. 

 

- A hivatali dolgozók, köztisztviselők magáncélú telefonbeszélgetéseinek továbbszámlázása, 

belföldi- és külföldi kiküldetések, munkába-járás költségének számfejtése is az osztály feladatai 

közé tartozik. 

 

- A közszolgálati tisztviselők, osztályvezetők, vezetők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségeit a 

pénzügyi osztály tartja számon, valamint ezeket a vagyonnyilatkozat őrzi. 

 

- Az általános pénzügyi feladatokon túl (számlakezelés, utalások előkészítése, 

könyveléstechnikai feladatok, folyamatos pénztárkezelés, havi, negyedéves adatszolgáltatások) a 

következő feladatokat látta el a Pénzügyi Osztály: 

 

- Az osztály elkészítette a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évre vonatkozó költségvetési 

rendeletét. Megszervezte a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági üléseket. 

 

- A 2018. évre vonatkozó költségvetési rendelet elfogadását követően az eredeti előirányzatok 

rögzítésre kerültek a könyvelési rendszerben, illetve a Magyar Államkincstár felé az elemi 

költségvetés elkészítése megtörtént.  

 

- A 2018. évre vonatkozó költségvetés módosítását előirányozó rendelet módosítást 

előkészítettük. A rendelet módosítások elfogadását követően gondoskodtunk a módosítások 

átvezetéséről a könyvelési rendszerben. 

 

- A Pénzügyi Osztály végzi a Heves Megyei Önkormányzat képviselői tiszteletdíjainak 

számfejtését, átutalását, egyéb adminisztrációs feladatokat. 

 

- Folyamatosan könyvelésre került az Önkormányzat, a Hivatal, valamint a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat számlaforgalma. 

 

- A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájának segítése, közreműködés az 

előkészítő és végrehajtó tevékenységben, a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási feladatainak 

ellátása. 

 

- Az eddig megtartott nemzetiségi önkormányzati bizottsági és közgyűlési üléseken került sor a 

nemzetiségi önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a 2018. évi 

költségvetésének elfogadására.  

 

- A Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatási programjának lebonyolításával 

összefüggésben elkészítettük a közfoglalkoztatási programban résztvevő munkavállalók 

kinevezéseit, kezeltük személyi anyagaikat, a béreikhez kapcsolódó letiltásaikat. Állományuk 

jelenleg 21 fő. Kötelező adatszolgáltatást végeztünk a Magyar Államkincstár felé. Elkészítettük a 

programok pénzügyi elszámolását. 
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- Elkészítettük az időszakos mérlegjelentéseket, illetve pénzforgalmi jelentéseket, melyek 

megalapozásaként a mérlegsorok értékelésre kerültek, a szükséges állományváltozásokat 

könyveltük. 

 

- Elkészítettük a 2017. évre vonatkozó beszámolót. A beszámoló elkészítését megelőzően a 

szükséges eszköz és forrásbeli változások átvezetésre kerültek a megfelelő mérlegsorokon, 

valamint a szállító és vevőállomány egyeztetése megtörtént.  

 

- Elkészült és benyújtásra került a 2018. évre vonatkozó pályázat megyei rendkívüli 

önkormányzati tartalékra. 

 

- Elkészítettük a Magyar Államkincstár rendszerében a beszámolót, valamint szöveges 

kiegészítéssel határidőben beküldtük a Magyar Államkincstár felé. 

 

- A tárgyi eszközök nyilvántartásának kezelését és a vásárolt kis értékű tárgyi eszközök 

nyilvántartásokba történő bevezetését elvégeztük. 

 

- Egyeztetéseket folytattunk az épületüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozóan a 

Kormányhivatal megfelelő osztályaival. Ellenőriztük a részünkre kiállított üzemeltetési 

költségeket tartalmazó számlák összegszerűségbeli jogosságát, valamint elvégeztük a közüzemi 

díjak továbbszámlázását a Dobó tér 6/a. szám alatt lévő ingatlanban lévő bérlők részére. 

 

- Jelentéseket készít a Központi Statisztikai Hivatal felé az ingatlanokról, tárgyi eszközökről, 

elkészíti a vagyonkatasztert, ingatlankatasztert. 

 

- A pénzügyi osztály felel a különböző karbantartási és ellátási feladatok megszervezéséért is. 

 

- Elkészítettük a kötelező havi, negyedéves, illetve éves gazdaságstatisztikai jelentéseket. 

Elvégeztük a számfejtési feladatokat a képviselői tiszteletdíjak vonatkozásában. Elkészítettük a 

NAV felé a szükséges havi/negyedéves bevallásokat. 

 

- A pénzügyi osztály munkája során napi szintű kapcsolatot tart a Magyar Államkincstár Heves 

Megyei Igazgatóságával, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, a Kormányhivatal 

egyes szakirodáival. 

 

- A 2018. I. félévében lefolytatott időközi önkormányzati választások során a pénzügyi 

ellenőrzést, elszámolást a pénzügyi osztály végezte. A pénzeszközök felhasználásának 

ellenőrzését követően HVI szintű rögzítést végeztünk a Választási Kommunikációs és 

Információs Rendszer Pénzügyi moduljában. A kiállított tanúsítványokat eljuttattuk a HVI-k 

vezetőihez utólagos jóváhagyásra. A TVI szintű összesítést követően a szükséges 

dokumentumokat papír alapon is eljuttattuk a Nemzeti Választási Iroda részére. 

 

- Elkészítettük a KEHOP 1.2.0 „Heves Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása és Heves 

Megye Klímastratégiájának kidolgozása” c. pályázaton elnyert 30 millió Ft összegű, 100% 

támogatás intenzitású vissza nem térítendő támogatás kapcsán a projekt mérföldköveihez 

kapcsolódó hiánypótlásokat és záró pénzügyi elszámolást. 

 

- Elkészítettük „A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 

megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” elnyert 3 millió Ft összegű 

vissza nem térítendő támogatás elszámolása kapcsán a pályázat hiánypótlását, záró elszámolását. 
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- Elkészítettük az EFOP 1.6.3-17-2017-00019 „Felzárkózás-politikai együttműködési program 

megvalósítása Heves megyében” c. projekten elnyert 60 millió Ft összegű, vissza nem térítendő 

támogatás kapcsán a projekt támogatási kérelméhez a pénzügyi és likviditási tervet. 

 

- Határidő előtt elvégeztük a 2018. április 8-i országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódóan 

az összes megyei HVI/OEVI (60 db) pénzügyi elszámolásának tételes ellenőrzését. Segítséget 

nyújtottunk a felmerült kérdések megválaszolásában, a rendszer ismertetésében, az elszámolások 

elkészítésében. 

 

- A gépjárműpark működőképességének a közlekedési előírásoknak megfelelő biztosítása, a 

tisztségviselők, valamint a hivatali köztisztviselők munkavégzéséhez a kapcsolódó 

üzemanyagkártyák kezelése. 

 

- A civil szervezeteknek nyújtott támogatásokhoz (elnöki keret) kapcsolódó pénzügyi 

ügyintézés, elszámolások pénzügyi ellenőrzése is a Pénzügyi Osztály feladata. 

 

- A belföldi és külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó napidíjak rendelkezésre bocsájtása, és 

elszámolása is az Osztály feladatát képezi. 

 

 

III. Jogi és Szervezési Osztály 

 

A Jogi és Szervezési Osztály a Hivatal Ügyrendjében rögzített feladatkörében eljárva 2018. I. 

félévében különösen az alábbi feladatokat látta el:  

 

- A Jogi és Szervezési Osztály 2018. első félévében is gondoskodott a Közgyűlés, valamint az 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatok 

ellátásáról. Ezen túlmenően előkészítette a Közgyűlés 2018. első félévi üléstervét, és második 

félévi ülésterv-tervezetét, koordinálta a közgyűlési előterjesztések előkészítését, 

törvényességi szempontból figyelemmel kísérte az előterjesztések, döntési tervezetek előzetes 

bizottsági megtárgyalását és a testületi ülések menetét. E feladatkörben eljárva gondoskodott 

továbbá a közgyűlési meghívók, előterjesztések érintettek részére történő eljuttatásáról, az 

üléseket követően pedig az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV.25.) 

KIM rendelet 2. §-a alapján a Főjegyző az Osztály útján küldte meg a Kormányhivatalhoz a 

közgyűlés és bizottságai üléseinek jegyzőkönyveit is. Szintén az Osztály gondoskodott a 

Közgyűlés által megalkotott önkormányzati rendeletek kihirdetéséről, az Önkormányzat 

hirdetőtáblájára történő kifüggesztése útján. 

 

- A Jogi és Szervezési Osztály 2018. évben is ellátta a képviselői – beleértve a nemzetiségi 

képviselői – vagyonnyilatkozatok megtételével kapcsolatos adminisztratív teendőket. 

 

- A Jogi és Szervezési Osztály 2018-ban is aktuális feladatként ellátja az önkormányzati 

törzsadattárban rögzített adatok frissítését.   

 

- Ügykörében eljárva az Osztály folyamatosan szerkeszti és a megyei önkormányzat hivatalos 

honlapján közzé teszi a Heves Megyei Önkormányzat Értesítőjét.  
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- Az Osztály folyamatosan nyilvántartja és éves bontásban őrzi a Közgyűlés által elfogadott 

önkormányzati rendeletek és határozatok eredeti példányait. Változatlanul nyomon követi az 

aktuális rendelet-tervezetek előkészítését, figyelemmel kíséri a rendeletek időszerűségét, a 

szükséges módosításokra javaslatot tesz, különös figyelemmel a közgyűlés és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatára.  

 

- A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglalt 

rendelkezések alapján az Osztály folyamatosan feltölti a Heves Megyei Közgyűlés által 

alkotott önkormányzati rendeleteket, valamint a 2013. július 1. napját megelőzően hatályba 

lépett, de 2013. június 30. napját követően megváltoztatott önkormányzati rendeletek 

módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Nemzeti Jogszabálytárba.    

 

- Az Osztály folyamatosan ellátja a Heves Megyei Önkormányzat szerveinek működése 

kapcsán keletkezett iktatási, postázási és iratselejtezési feladatokat, e feladat végrehajtása 

során – tekintettel a maradandó értékű iratok levéltárba helyezési kötelezettségére – 

folyamatosan kapcsolatot tart a Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltárával.  

   

-   A Heves Megyei Önkormányzat által a Hivatal és volt intézményeinek dolgozói részére 

korábban nyújtott munkáltatói lakáscélú támogatásokból adódó kölcsönök vonatkozásában 

2018. első félévben elmondható, hogy a még aktív kölcsönszerződések alapján a volt 

dolgozók törlesztése változatlanul folyamatos. Esetleges fizetési késedelem esetén az Osztály 

fizetési felszólítás megküldéséről gondoskodik.  

       A lejárt futamidejű és még teljes egészében vissza nem fizetett vagy az adós szerződésszegése 

– nem fizetése – miatt felmondani kényszerült kölcsönszerződések   tekintetében a Jogi és 

Szervezési Osztály által a hátralékok megtérülése érdekében indított jogi eljárások 

mindegyike végrehajtási szakaszba került. Ezek során a követelések behajtására illetékes 

végrehajtóknál az eljárás adott szakaszában szükséges intézkedések is foganatosításra 

kerültek az Osztály részéről. Ennek következtében, ahol az Adósok rendszeres jövedelemmel 

rendelkeznek, ott letiltás útján, ennek hiányában a biztosítékul lekötött ingatlanra bejegyzett 

végrehajtási jog alapján kerül behajtásra a megyei önkormányzatot megillető követelés. Ez 

utóbbiak tekintetében az árverési hirdetmények a végrehajtók által közzétételre kerültek, 

illetve folyamatosak. Ezen intézkedéseknek köszönhetően az elmúlt időszakban két 

végrehajtási eljárás zárult eredményesen, a teljes követelés (beleértve annak a megyei 

önkormányzat által megelőlegezett költségeit is) megtérült, míg egy esetben a Nemzeti 

Eszközkezelőhöz bejelentett követelés, annak eljárásának eredményeként, jelentős összeggel 

csökkent. 

       A fentieken túlmenően az Osztály rendszeresen kapcsolatot tart a tartozásokat nyilvántartó 

hitelintézetekkel, a visszafizetett tartozások tekintetében előkészíti a megszűnt tartozást 

biztosító jelzálogjogok törléséhez szükséges ingatlan-nyilvántartási engedélyeket.  

       Ezeknek az intézkedéseknek a következtében az első félévben megszüntetésre kerülhet az 

önkormányzat egyik, az OTP Bank Nyrt. által vezetett lakáshitel gyűjtőszámlája, tekintettel 

arra, hogy az ahhoz rendelt valamennyi követelés megszűnt, illetve megtérült. 

 

- A Jogi és Szervezési Osztály ügykörében eljárva közreműködött a Heves Megyei Rendőr-

főkapitányság beszámolójának, a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 

tájékoztatójának és a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatójának a 

Közgyűlés elé terjesztésében. 

 

- Szintén ügyköri feladatot ellátva a Jogi és Szervezési Osztály folyamatosan előkészíti a 

megyei önkormányzat szerződéseinek tervezetét, a Hivatal részére megküldött szerződés-

tervezeteket pedig véleményezi. 
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- 2018. év I. félévében a Jogi és Szervezési Osztály elkészítette a Heves Megyei 

Önkormányzat 2017. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásaira vonatkozó statisztikai 

összegzést, valamint a 2018. évi közbeszerzési tervet.  

 

- 2018. első félévében teljesítésre került a statisztikai adatszolgáltatás – az erre központilag 

újonnan kialakított elektronikus felületen - a Heves Megyei Kormányhivatal részére. 

  

- A Heves Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében 2018. I. félévben 

eddig összesen két testületi ülés összehívására került sor, melyeket az Együttműködési 

megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Hivatal részéről feladatkörében eljárva a Jogi és 

Szervezési Osztály készített elő, együttműködve a Pénzügyi Osztállyal. Az eddig megtartott 

üléseken került sor a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, 

valamint a 2018. évi költségvetésének elfogadására, valamint a nemzetiségi testület törvényi 

kötelezettségeihez igazodóan számos támogatás nyújtásáról döntött, többek között a 

Gyöngyösön 2018. május 04. napján megrendezett „Roma-Magyar Kultúra Napja” 

alkalmából szervezett kulturális rendezvény és a Bükkszenterzsébeten 2018. június 30. 

napján megrendezésre kerülő „Táncos lábak a roma kultúráért” c. kulturális rendezvény 

támogatására, valamint a kápolnai Báder János részére, támogatva a környékbeli tehetséges 

gyerekek zenei tanulmányainak érdekében tett erőfeszítéseit.   

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzat 

között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján kötött – 

mindkét Közgyűlés által felülvizsgált - megállapodás alapján a Jogi és Szervezési Osztály a 

nemzetiségi önkormányzat Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti irodája részére 2018. első 

félévében is gondoskodott irodaszerek biztosításáról, a szükséges kisebb karbantartási 

munkák elvégzéséről.  

 

- Az Osztály folyamatosan ellátta a Hivatal informatikai rendszereinek üzemeltetését és 

karbantartását, a Hivatalban működő munkaállomások javítását, karbantartását.  

A Hivatal információtechnológiai eszközeinek állapotfelmérése és a szükség szerint 

felmerülő karbantartás ellátása folyamatos feladat, melynek keretében felmerülő 

eszközpótlások és –cserék a költségvetési források függvényében biztosítottak.  

A Heves Megyei Önkormányzat mobiltelefon flottájával kapcsolatos feladatok ellátása 

folyamatosan ellátott feladatként jelentkezett 2018 első félévében is, a hivatali és a megyei 

önkormányzat többségi vagy kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok dolgozói és 

közeli hozzátartozóik előfizetéseinek kezelésével. 

- Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdése alapján az 

elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek 

elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani. 

Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pontja alapján ez a kötelezettség a helyi önkormányzatra is 

kiterjed. A megyei önkormányzatok a rendszerhez 2019. január 01. napjával csatlakoznak. A 

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal – a Magyar Államkincstár által felajánlott 

lehetőséggel élve - vállalta, hogy a fenti határidőt megelőzően csatlakozik az ASP-hez. 

Mindennek végrehajtása a Jogi és Szervezési Osztályt számos új feladat megvalósítása elé 

állította, mivel a rendszerhez való csatlakozás számos felkészítő feladat megvalósítását 

követeli meg.  Ezek közül a fontosabbak az alábbiak voltak. 

- felkészülési ütemtervet kellett készíteni és megküldeni az Elektronikus Ügyintézési 

Felügyelet (EÜF) részére, 

- ún. Hivatali kaput kellett „nyitni” a megyei önkormányzat és annak hivatala részére, 

- az E-ügyintézési tv. 109. § (3) bekezdés szerinti információátadási szabályzatot kellett 

készíteni, melynek meglétét szintén az EÜF kontrollálta, 
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- tekintettel arra, hogy a megyei önkormányzatoknak a rendszercsatlakozásig nincsenek 

elektronikus ügyintézési lehetőségei, az ASP rendszercsatlakozásig tartó átmeneti 

időszakban csatlakozni kellett az e-Papír szolgáltatáshoz, melyhez a szolgáltató NISZ 

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-vel szükséges szerződést kötni. (Az e-Papír 

szolgáltatás keretében a témacsoportokat, ügyköröket - az ASP-hez csatlakozottakhoz 

hasonlóan - központilag, a Belügyminisztérium az önkormányzati érdekszövetségek 

véleményére is figyelemmel határozta meg a teljes érintett önkormányzati körre.), 

- az előrehozott csatlakozás kapcsán az azzal érintett dolgozóknak oktatásban kell részt 

venniük. 

 

- A Heves Megyei Önkormányzatnak és Hivatalának, mint az E-ügyintézési tv. alapján 

elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek az ugyanezen törvény 25. § (4a) bekezdésben 

nevesített kötelezettségéhez kapcsolódóan, az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok 

biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról szóló 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) 12.§-ában foglalt archiválási szabályokat kellett 

meghatároznia. Az említett adattrezor-archiválási kötelezettség célja a Heves Megyei 

Önkormányzatnak, mint adatkezelőnek az elektronikus ügyintézési kötelezettség 

teljesítésével összefüggő adatai és azok mentéseinek esetleges sérüléséből eredő működési 

zavara esetén a működési képesség helyreállítása és az adatvesztés minimalizálása. Az erről 

készült szabályzatot szintén az EÜF részére kellett továbbítani. A Szabályzatban foglaltakat 

az elektronikus ügyintézéssel érintett adatállományok és az azokat tároló hardverelemek, 

valamint az archiválás során felhasznált tároló egységek vonatkozásában kell alkalmazni. 

Ezek jelenleg az irat-iktatási feladatokat ölelik fel. Az adatarchiválás során biztosítani kell az 

elektronikus dokumentumok későbbi elérhetőségét és ellenőrizhetőségét úgy, hogy az 

utólagos módosítás, illetve a jogosulatlan hozzáférés lehetősége ki legyen zárva. A 

jogszabályi kötelezettségnek megfelelően az adat-archiválási feladatokat a Jogi és Szervezési 

Osztály ügyvitele keretében hajtja végre. 

 

- Az Osztály szervezési feladatai körében a megyei önkormányzat internetes oldalán 

közzétett közérdekű adatokat folyamatosan frissítette, valamint közreműködött a közérdekű 

adatigénylések teljesítésében. A Heves Megyei Önkormányzat és annak Hivatala 

vonatkozásában érkező közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmekre adandó 

válaszok szintén az Osztály előkészítésében kerülnek megválaszolásra, tárgyuktól függően a 

szakmailag érintett osztályok bevonásával. 

 

- Főjegyzői megbízás alapján a Jogi és Szervezési Osztály minden dolgozója változatlanul 

tagja a Heves Megyei Területi Választási Irodának (továbbiakban: TVI). Ennek alapján az 

Osztály dolgozói részt vettek a 2018. évi országgyűlési képviselőválasztás kapcsán a TVI-re 

háruló feladatok ellátásában.  

       Ezek közül néhány fontosabb feladat: 

a) A TVI-nek a választás előkészítésével kapcsolatos tevékenységei között most is prioritást 

kapott a választási irodák munkatársainak a választás lebonyolítására történő felkészítése, 

oktatása, amely több lépcsőben zajlott: 

- a TVI tagjainak felkészítése, melynek tematikája:  

-  a választásokra vonatkozó eljárásjogi és anyagi jogi jogszabályok áttekintése,  

- NVR és a VÁKIR gyakorlati alkalmazásának áttekintése elsősorban az 

országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák (OEVI-k), a helyi 

választási irodák (HVI-k és közös HVI-k) tevékenységének napi szintű nyomon 

követéséhez szükséges munkafolyamatok kapcsán,  
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- az országgyűlési képviselők általános választásával összefüggő gyakorlati jellegű 

feladatok személyre szabott áttekintése, a munkafolyamatok, feladat- és 

felelősségi körök áttekintése, 

- az OEVI-k, valamint a HVI-k és közös HVI-k vezetőinek és operatív munkatársainak 

felkészítése a TVI székhelyén Egerben tartott oktatás keretében, melynek tematikája: 

- a HVI-k választást előkészítő és névjegyzékkel kapcsolatos feladatai, 

- az OEVI-k választást előkészítő és szavazásnapi feladatai, 

- a szavazás előkészítésével kapcsolatos feladatok, a szavazás, a szavazatszámlálás 

és a választás eredményének megállapítása, a jogorvoslat szabályai, 

- a 2018. évi országgyűlési képviselők választásához kapcsolódó informatikai, 

pénzügyi-logisztikai feladatok, 

- a három OEVK székhelyén (Eger, Gyöngyös, Hatvan) tartott egésznapos oktatás a 

szavazatszámláló bizottságok (egy szavazókörös település helyi választási bizottsága) 

mellett működő jegyzőkönyvvezetők felkészítése kapcsán, melynek tematikája: 

-  a bizottságok szavazás napján aktuális tevékenységére vonatkozó ismeretek, 

- a szavazásnapi dokumentumoknak az alaki és tartalmi szempontból egyaránt 

szakszerű kitöltésével kapcsolatos gyakorlati tudnivalók elsajátítása.  

b.) A fenti oktatási tevékenység mellett a Heves Megyei TVI folyamatosan gondoskodott a 

HVI-k és OEVI-k munkájának segítéséről, melynek érdekében jogi, informatikai, 

logisztikai és pénzügyi területen – telefon, e-mail és a VÁKIR útján -   tájékoztatást 

nyújtott a megyében működő HVI/OEVI-k részére. A kapcsolattartás új elemeként 

vezettük be a közös HVI-k nem székhely települései vonatkozásában, hogy a közös 

HVI-t vezető jegyző mellett rendszeresen és közvetlenül is felvettük a kapcsolatot az ott 

dolgozó munkatársakkal a választási információk közvetlen eljuttatása és a határidős 

feladatok végrehajtása érdekében (lsd. informatikai próbák). 

c.) Heves megyében a választási iratok és kellékek szállítása a három OEVI székhelyére 

történt, innen került kiosztásra a HVI-k részére. A Heves Megyei TVI minden szállítást 

megelőzően teljes körűen informálódott a szállítás tárgyát képező választási 

dokumentumok és kellékek átvételre kerülő mennyiségéről és ezekről előzetesen az 

OEVI-k logisztikai felelőseivel is konzultált. A korábbi tapasztalatokból kiindulva a 

HVI-k már a kinyomtatott átvételi listákkal érkeztek az OEVI-khez, így nagy 

pontossággal lehetett kontrollálni az átvett szavazási iratokat, kellékeket. 

d.) Általában elmondható volt, hogy a HVI-k és az OEVI-k rutinszerűen látták el a 

választásokhoz kapcsolódó igazgatási feladataikat, köztük a körzetesítés, a 

névjegyzékkezelés, a jelölés és ajánlásellenőrzés körébe tartozó feladatokat. Az ennek 

során felmerülő tevékenységet nagymértékben segítették a megújított választási 

informatikai rendszerek is. A TVI munkatársai a folyamatos munkavégzést is ezen 

rendszerben futó ellenőrző listák útján kontrollálták, a választási irodák vezetőivel és 

tagjaival folyamatosan kapcsolatot tartottak, segítségkérés esetén a megfelelő 

válaszintézkedésekkel szolgáltak. 

e.) A választást közvetlenül megelőző napok általános tapasztalata, hogy a választási irodák 

munkatársai országszerte éjszakába nyúlóan teljesítették feladataikat már a szavazás 

napját megelőző péntektől. Az idei országgyűlési választások esetében a jelöltek korábbi 

választásokhoz képesti magas száma, majd közvetlenül a szavazást megelőzően 

bejelentett visszalépések, további nem várt munkateher elé állították a kollégákat 

megyeszerte. Erre is tekintettel tartotta fontosnak a TVI, hogy megerősített ügyeletet 

tartson valamennyi választási határidő letelte kapcsán, biztosítva a HVI/OEVI 

munkatársak munkájának segítését. Tapasztalatunk szerint a mindenre kiterjedő oktatási 

felkészítés ellenére is, sokszor a TVI munkatársainak közreműködése volt szükséges 

egy-egy nem várt helyzet, probléma megoldásában.  
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f.) A Nemzeti Választási Iroda részére – annak megkeresése alapján - a választások jogerős 

lezárultát követően szintén rutinfeladatként készült összefoglaló jelentésben a TVI 

jogszabály-módosítási javaslattal is élt a gyakorlati tapasztalatok tükrében. 

 

        A TVI az országgyűlési képviselők 2018. évi választásának Heves megyei koordinálása 

mellett közreműködött a 2018. május 13. napjára Szúcson kitűzött időközi polgármester 

választás lebonyolításában is.    
 

 

IV. Elnöki Kabinet 

 

 

Folyamatosan ellátott feladatok: 

 

- Az elnöki és alelnöki protokoll- és eseménynaptár naprakész kezelése, események 

időpontjainak egyeztetése. 

- Az elnöknek, alelnököknek érkező felkérések és meghívók megválaszolása, 

köszönetnyilvánítások, kapcsolatfelvételt kezdeményező levelek megírása. 

- Protokolltalálkozók, rendezvények sajtónyilvánosságának biztosítása, sajtóközlemények 

összeállítása, sajtótájékoztatók szervezése, reprezentatív ajándékcsomagok összeállítása, 

sajtókérdések megválaszolása 

- A Heves Megyei Közgyűlés által alapított díjak adományozásának előkészítése és 

lebonyolítása Heves Megye Önkormányzatának kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről 

szóló rendelete alapján. 

- A www.hevesmegye.hu weboldal kezelése, aktualizálása. 

- Reprezentatív és szóró-ajándéktárgyak beszerzése, raktározása, kiadása 

- A Megyeháza Barkóczy termében zajló rendezvények koordinálása, teremhasználati 

engedélyek adminisztrálása és kapcsolattartás a programgazdákkal. 

- A Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ koordinálása, az ügyfélszolgálat 

működtetése, rendezvények és tájékoztatók szervezése, kiadványok rendelése és eljuttatása a 

célcsoportok részére. 

- Az Európai Régiók Bizottságával kapcsolatos feladatok ellátása 

- A Heves Megyei Értéktár Bizottsággal kapcsolatos feladatok ellátása  

 

Eseti feladatok: 

 

Január 

 

Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr látogatását Heves megye 2018-ban elsőként született 

babájánál és édesanyjánál. 

   

Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr interjúját a Heves Megyei Hírlap újságírójával a Heves 

megyében, Területi Operatív program keretében megvalósuló főbb fejlesztéseket, valamint a 

„Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum” projekt eredményeit érintő témákról. 

 

Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Dr. Ternyák Csaba érsek úr püspökké 

szentelésének 25. évfordulója alkalmából tartott szentmisén a Bazilikában.  

 

http://www.hevesmegye.hu/
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Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Régiók Bizottsága Természeti Erőforrások 

szakbizottságának és az Európai Parlament Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Bizottságának 

közös ülésén. 

Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr interjúját az EgerHírek hírportál újságírójával a Heves 

megyében, Területi Operatív program keretében megvalósuló főbb fejlesztésekről, valamint a 

„Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum” projekt eredményeiről. 

 

Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Régiók Bizottsága Természeti Erőforrások 

szakbizottságának ülésén. 

  

Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét, valamint köszöntőjének megtartását a KEHOP-

1.2.0-15-2016-00019 számú, „Heves Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása és Heves 

Megye klímastratégiájának kidolgozása” című pályázatunkhoz kapcsolódóan a Heves Megyei 

Éghajlatváltozási Platform IV. ülése alkalmával. 

 

Koordináltuk a Heves Megyei Közgyűlés januári ülésének előkészítését. A közgyűlést előkészítő 

bizottságok és a közgyűlés ülésére előkészítettük az elnöki jelentést, valamint elkészítettük a 

Heves Megyei Közgyűlés elnöke 2018. évi szabadságütemezésének elfogadására, a 

sportszervezetek részére történő természetbeni támogatás nyújtására, továbbá a Heves Megyei 

Rendészeti és Közbiztonsági díj adományozására vonatkozó javaslatokat. 

 

Koordináltuk a Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ működtetéséhez szükséges 

keretszerződés és a 2018. évi támogatási szerződés aláírását az Európai Bizottság Magyarországi 

Képvisletével. 

 

Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr és a Kárpátaljáról (Csepe, Gyula, Nevetlenfalva, Forgolány 

településekről) érkezett delegáció találkozóját a megyeházán. 

 

 

Február 

 

Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Régiók Bizottsága plenáris ülésén. 

 

Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét és köszöntését az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma szervezésében „A magyar Nemzeti Roma Platform” címmel megrendezett 

konferencián, a megyeházán. 

 

Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Régiók Bizottsága „Szociálpolitika, oktatás, 

foglalkoztatás, kutatás kultúra” szakbizottságának ülésén. 

 

Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét és köszöntőjét az I. Heves Megyei Felzárkózási 

Fórum alkalmával a megyeházán. 

 

Megszerveztük és lebonyolítottuk „Az Év Heves Megyei Sportolója” díjak, valamint Heves 

Megye Nagykövete címek átadását.  

 

Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum 

Irányító Csoportjának ülésén. 

 

Több esetben tájékoztatást adtunk készülő, Heves Megyei Értéktárba felterjesztendő nemzeti 

értékek javaslattevő adatlapjának formai és tartalmi követelményeiről. 
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Március  

 

Előkészítettük és lebonyolítottuk a Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ 

egyetemistáknak rendezett tájékoztatóját az Eszterházy Károly Egyetemen. 

 

A Heves Megyei Kormányhivatallal és Eger Megyei Jogú Várossal együttműködésben 

megszerveztük a Szabad Sajtó Napja rendezvényt a megyeházán. Előkészítettük Szabó Róbert 

elnök úr részvételét és köszöntését a rendezvényen, továbbá a Heves Megyei Kormányhivatal és a 

Heves Megyei Önkormányzat közös elismerésének átadását Szántó György fotóriporter részére. 

 

Előkészítettük és lebonyolítottuk a Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ részvételét 

az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Gimnáziuma szervezésében zajlott Mátrai Tibor 

vetélkedőn. A rendezvényen ingyenes EU-s kiadványokat biztosítottunk a részvevőknek. 

 

A kabinet munkatársa részt vett a Heves Megyei Védelmi Bizottság ülésén. 

 

 

Április  

 

Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Régiók Bizottsága „Környezetvédelem, 

éghajlatváltozás és energiaügy” szakbizottságának ülésén. 

 

Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Régiók Bizottsága Természeti Erőforrások 

szakbizottságának szakmai szemináriumán. 

 

Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Régiók Bizottsága Gazdaságpolitikai 

szakbizottságának ülésén. 

  

Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács ülésén. 

 

Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr interjúját a Magyar Idők című folyóirat újságírójával Heves 

megye fejlesztéseiről, gazdaságáról, valamint turizmusáról a folyóirat május 30-án megjelent 

„Heves megye” melléklethez kapcsolódóan. 

 

A kabinet munkatársa részt vett az Eger és Térsége TDM szervezet közgyűlésén.  

Koordináltuk a Heves Megyei Közgyűlés áprilisi ülésének előkészítését. A közgyűlést előkészítő 

bizottságok és a közgyűlés ülésére előkészítettük az elnöki jelentést, valamint a Telekessy István 

területfejlesztési díj adományozására vonatkozó javaslatokat. 

 

Megszerveztük és lebonyolítottuk a Heves Megyei Klímabarát díjak átadását.   

 

A Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ információs standdal vett részt az 

Eszterházy Károly Egyetem Karrier Nap rendezvényén. 

 

Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Magyar Rendőrség Napja alkalmából rendezett 

ünnepi állományülésen a Megyei Rendőr-főkapitányságon, továbbá a Kéklámpás Nap rendezvény 

megnyitóján az Érsekkertben. A Rendőrség Napja rendezvényhez kapcsolódóan megszerveztük és 

lebonyolítottuk a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjak átadását.  

 

Közreműködtünk az I. Hungarikum piknik előkészítésében és megszervezésében, mely Egerben, a 

Szépasszonyvölgyben került megrendezésre 2018. március 23-25. között. 
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Május  

 

Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Régiók Bizottsága Gazdaságpolitikai 

szakbizottságának szakmai szemináriumán. 

 

Eger Megyei Jogú Város munkatársaival együttműködve előkészítettük és lebonyolítottuk a 

Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ rendezvényét az Európa-nap alkalmából a 

Dobó téren. A rendezvényen családi programok, színpadi műsorok várták az érdeklődőket. 

Előkészítettük továbbá Szabó Róbert elnök úr részvételét és köszöntő beszédét a rendezvény 

megnyitóján.  

 

Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Nemzetközi Katona- és Bordal Fesztivál 

ünnepélyes megnyitóján Abasáron. 

 

Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Székely Fesztivál programjain. Ez alkalomból 

egyeztető megbeszélést szervezetünk Tamás Sándorral, Kovászna Megye tanácsának elnökével a 

két megye együttműködését érintő kérdésekről. 

 

Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország 

Együttműködési Program keretein belül megvalósuló – Kisprojekt Alap ünnepélyes 

nyitókonferenciáján Kassán. 

 

Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Régiók Bizottsága 129. plenáris ülésén. 

 

Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft. taggyűlésén. 

 

Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Régiók Bizottsága Természeti Erőforrások 

szakbizottságának kihelyezett ülésén. 

 

Előkészítettük a Heves Megyei Értéktár Bizottság májusi ülését, konzultáltunk a felterjeszteni 

kívánt nemzeti értékek javaslattevőivel. 

 

Közreműködtünk a Magyar Idők Heves megyei kiadványának létrehozásában, melyben 

megyénket mutatják be az érdeklődők számára és egy kis ízelítő is helyet kapott a Heves Megyei 

Értéktárba felvett értékekből. 

 

Támogatási szerződést készítettünk elő a Koordináta Egyesülettel a 2018. június 4-én 

megrendezésre került „A kezek összeérnek” elnevezésű történelemverseny, valamint az Összhang 

Közhasznú Egyesület működésének támogatása céljából.  

 

 

Június 

 

Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország 

Együttműködési Program keretein belül megvalósítandó – Kisprojekt Alap ünnepélyes 

nyitókonferenciáján Miskolcon. 

 

Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum Irányító 

Csoportjának ülésén. 
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Előkészítettük és lebonyolítottuk a Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ részvételét 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltsége Mónosbélben 

rendezett gyereknapi programján.  

Koordináltuk a Heves Megyei Közgyűlés júniusi ülésének előkészítését. A közgyűlést előkészítő 

bizottságok és a közgyűlés ülésére elkészítettük az elnöki jelentést, a Heves megyéért kitüntető díj 

adományozására vonatkozó javaslatot, előkészítettük a Heves Megyei Értéktár Bizottság 

munkájáról, az Eger és Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület, valamint a 

Mátra Térségi TDM Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi szakmai tevékenységéről szóló 

beszámolókat. Összeállítottuk a Heves Megyei Közgyűlés 2018. II. félévi és 2019. I. félévi 

üléstervéhez kapcsolódó javaslatokat az Elnöki Kabinet előkészítésben és koordinálásában 
készülő napirendekről. Előkészítettük a Telekessy István területfejlesztési díjak átadását. 

Jelen tájékoztatót a Heves Megyei Közgyűlés valamennyi állandó bizottsága megtárgyalta és az 

abban foglaltakat tudomásul vette. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen tájékoztatóban 
foglaltakat tudomásul venni szíveskedjék! 

E g e r, 2018. június 22. 

 

 

 

         Dr. Barta Viktor 


