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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 

 

48/2018. (VI. 27.) számú közgyűlési határozat: 

Heves Megye Közgyűlése a megye fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában, 

az itt lévő emberi értékek megőrzésében és gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató 

tevékenység elismerésére Heves Megyéért kitüntető díjat adományoz: 

Gonda László, zongorista-előadóművésznek (Javaslattevő: Horváth László, országgyűlési 

képviselő és Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnökének közös jelölése) 

 

49/2018. (VI. 27.) számú közgyűlési határozat: 

Heves Megye Közgyűlése a megye fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában, 

az itt lévő emberi értékek megőrzésében és gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató 

tevékenység elismerésére Heves Megyéért kitüntető díjat adományoz: 

Gerendás György, olimpiai bajnok vízilabdázó, úszó, edző, sportvezetőnek (Javaslattevő:  

Nyitrai Zsolt, országgyűlési képviselő) 

 

50/2018. (VI. 27.) számú közgyűlési határozat: 

Heves Megye Közgyűlése a megye fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában, 

az itt lévő emberi értékek megőrzésében és gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató 

tevékenység elismerésére Heves Megyéért kitüntető díjat adományoz: 

Pitypang Egyesület, Lőrinci részére (Javaslattevő: Lőrinci Város Képviselő-testülete, Szabó 

Zsolt országgyűlési képviselő és Tóth Csaba, a Heves Megyei Közgyűlés alelnökének közös 

jelölése) 



 

51/2018. (VI. 27.) számú közgyűlési határozat: 

Heves Megye Közgyűlése a megye fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában, 

az itt lévő emberi értékek megőrzésében és gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató 

tevékenység elismerésére Heves Megyéért kitüntető díjat adományoz: 

Zéta Kulturális Egyesület, Adács részére (Javaslattevő: Szabó Zsolt országgyűlési képviselő 

és Tóth Csaba, a Heves Megyei Közgyűlés alelnökének közös jelölése) 

 

52/2018. (VI. 27.) számú közgyűlési határozat: 

Heves Megye Közgyűlése a megye fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában, 

az itt lévő emberi értékek megőrzésében és gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató 

tevékenység elismerésére Heves Megyéért kitüntető díjat adományoz: 

Bori Mami Étterem csapata, Gyöngyös részére (Javaslattevő: Horváth László, országgyűlési  

képviselő és Orosz Bálint János, a Heves Megyei Közgyűlés képviselőjének közös jelölése)  

 

A Heves Megyéért kitüntető díjak 2018. szeptember 28-án átadásra kerültek. 

56/2018. (IX. 28.) közgyűlési határozat: 

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

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

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

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

meghirdetett TOP 1.1.1-2016. számú "Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" című felhívásra 

benyújtott TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00005 azonosító számú projekt kapcsán az Irányító 

Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

A Pénzügyminisztérium RFP Programvégrehajtási Főosztálya részére a Heves Megyei 

Közgyűlés 2018. szeptember 28-i ülésének határozata 2018. október 5-én megküldésre került. 

 

57/2018. (IX. 28.) közgyűlési határozat: 

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

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

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

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

meghirdetett TOP 1.1.3-2016. számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívásra benyújtott 

TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00011, TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00012 azonosító számú projektek 

kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

A Pénzügyminisztérium RFP Programvégrehajtási Főosztálya részére a Heves Megyei 

Közgyűlés 2018. szeptember 28-i ülésének határozata 2018. október 5-én megküldésre került. 

58/2018. (IX. 28.) közgyűlési határozat: 

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

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

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

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 



 

meghirdetett TOP 1.2.1-2016. számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00001, TOP-1.2.1-16-

HE1-2017-00006, TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00008, TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00011 azonosító 

számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

A Pénzügyminisztérium RFP Programvégrehajtási Főosztálya részére a Heves Megyei 

Közgyűlés 2018. szeptember 28-i ülésének határozata 2018. október 5-én megküldésre került. 

59/2018. (IX. 28.) közgyűlési határozat: 

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

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

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

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

meghirdetett TOP 1.4.1-2016. számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra 

benyújtott TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00002, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00008, TOP-1.4.1-16-

HE1-2017-00017, TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00025 azonosító számú projektek kapcsán az 

Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

A Pénzügyminisztérium RFP Programvégrehajtási Főosztálya részére a Heves Megyei 

Közgyűlés 2018. szeptember 28-i ülésének határozata 2018. október 5-én megküldésre került. 

60/2018. (IX. 28.) közgyűlési határozat: 

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

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

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

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

meghirdetett TOP 2.1.2-2016. számú „Zöld város kialakítása” című felhívásra benyújtott TOP-

2.1.2-16-HE1-2017-00003 azonosító számú projekt kapcsán az Irányító Hatóság által 

megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

A Pénzügyminisztérium RFP Programvégrehajtási Főosztálya részére a Heves Megyei 

Közgyűlés 2018. szeptember 28-i ülésének határozata 2018. október 5-én megküldésre került. 

61/2018. (IX. 28.) közgyűlési határozat: 

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

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

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

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

meghirdetett TOP 2.1.3-2016. számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések” című felhívásra benyújtott TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00001, TOP-2.1.3-16-HE1-

2017-00011 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési 

javaslattal egyetért. 

 

A Pénzügyminisztérium RFP Programvégrehajtási Főosztálya részére a Heves Megyei 

Közgyűlés 2018. szeptember 28-i ülésének határozata 2018. október 5-én megküldésre került. 

 



 

62/2018. (IX. 28.) 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 3.1.1-2016. számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című 

felhívásra benyújtott TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00001, TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00007, TOP-

3.1.1-16-HE1-2017-00010 azonosító számú projektek kapcsán az Irányító Hatóság által 

megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

A Pénzügyminisztérium RFP Programvégrehajtási Főosztálya részére a Heves Megyei 

Közgyűlés 2018. szeptember 28-i ülésének határozata 2018. október 5-én megküldésre került. 

63/2018. (IX. 28.) közgyűlési határozat: 

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

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

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

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

meghirdetett TOP 3.2.1-2016. számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 

című felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00034, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00035, 

TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00036, TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00037 azonosító számú projektek 

kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

A Pénzügyminisztérium RFP Programvégrehajtási Főosztálya részére a Heves Megyei 

Közgyűlés 2018. szeptember 28-i ülésének határozata 2018. október 5-én megküldésre került. 

 

64/2018. (IX. 28.) 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 4.2.1-2016. számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése” című felhívásra benyújtott TOP-4.2.1- HE1-2017-00008 azonosító számú 

projekt kapcsán az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslattal egyetért. 

 

A Pénzügyminisztérium RFP Programvégrehajtási Főosztálya részére a Heves Megyei 

Közgyűlés 2018. szeptember 28-i ülésének határozata 2018. október 5-én megküldésre került. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B) Tájékoztató a legutóbbi elnöki jelentésben részletezetteket követően végzett fontosabb 

elnöki feladatokról 

 

 

Szeptember 17.  Vezetői egyeztetésen vettem részt. 

 

Szeptember 18. Egyeztető megbeszélésen fogadtam a Székelyföld Gyöngyszemei című 

rendezvény szervezésében és lebonyolításában a Heves Megyei 

Önkormányzattal együttműködő települések polgármestereit.  

 

Szeptember 19.  Egyeztető megbeszélésen fogadtam Schmidt Istvánné főosztályvezető 

asszonyt, az Egri Pedagógiai Oktatási Központ vezetőjét, valamint Csoba 

Károlyt, a Központ munkatársát az intézmény Kovászna Megyei 

Főtanfelügyelőségével folytatott szakmai együttműködésének 

áttekintése céljából. 

 

Részt vettem a „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei 

foglalkoztatás fellendítésére” című projekt Irányító Csoportjának ülésén.  

 

Szeptember 22. Megnyitottam a „Székelyföld Gyöngyszemei” című rendezvényt a  

Szépasszonyvölgyben. 

 

Szeptember 26. Köszöntőt mondtam a Szociális Igazgatók és Szakemberek 20. 

Konferenciáján az Eger Hotelben. 

 

Szeptember 27. Részt vettem a Régiók Bizottsága Környezetvédelem, Éghajlatváltozás 

és Energiaügyi szakbizottságának ülésén. 

 

Szeptember 28. Dr. Bényi Szabolccsal és Tóth Csabával, a Heves Megyei Közgyűlés 

alelnökeivel ünnepélyes keretek között átadtam a Heves Megyéért 

kitüntető díjakat, majd levezettem a Heves Megyei Közgyűlés ülését. 

Részt vettem az „Együtt Szebb Jövőért Roma – Magyar Egyesület” 

díjátadó ünnepségén Gyöngyösön és átvettem a „Szebb Jövőért Díjat”. 

Október 1. Részt vettem a Régiók Bizottsága Természeti Erőforrások 

szakbizottságának ülésén. 

Október 2.   Vezetői egyeztetésen vettem részt. 

 

Zay Ferenc, a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága 

igazgatója meghívására az Irányító Hatóság bevonásával zajlott 

koordinációs egyeztetésen vettem részt a Heves megyei TOP (standard) 

projektek vonatkozásában. 

 

 

 

 



 

Október 8 -11.  Részt vettem a Régiók Bizottsága 131. plenáris ülésén, valamint a Régiók 

és Városok Európai Hete című rendezvényen. 

 

Október 15.   Vezetői egyeztetésen vettem részt. 

 

Október 17-20. Heves megye mongol delegációt látott vendégül, mely alkalomból a 

megyeházán fogadtam a küldöttség tagjait. A vendégek a megyében 

töltött néhány nap során több Heves megyei vállalkozást is meglátogattak 

gazdasági kapcsolatok kialakítása céljából. Közösen áttekintettük 

továbbá a testvérmegyei kapcsolat létesítésének lehetőségeit Heves 

megyével. 

 

Október 22.  Vezetői egyeztetésen vettem részt. 

 

Október 23.  Részt vettem a Régiók Bizottsága Gazdaságpolitikai szakbizottságának 

ülésén. 

 

Október 26.   A megyeházán fogadtam a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség ötfős 

delegációját. A küldöttség látogatásának célja az új tanulásszervezési 

eljárások bemutatásával, a módszertani kultúra fejlesztésével, az 

élményalapú tanulással, a mérésekre alapozott fejlesztésekkel, a 

lemorzsolódással való veszélyeztetettség megelőzésével foglalkozó 

szakmai tapasztalatcsere volt az Egri Pedagógiai Oktatási Központ 

munkatársaival. A megyeházán tartott sajtótájékoztató keretében adtunk 

számot a két megye, Heves és Kovászna közötti együttműködésről, 

valamint a szakmai program részleteiről. 

 

Október 29.  Vezetői egyeztetésen vettem részt. 

 

Levezettem a Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórumot a 

megyeházán. 

 

Október 30.  Részt vettem a Hatvani Tankerületi Tanács alakuló ülésén. 

 

November 5.  Vezetői egyeztetésen vettem részt. 

 

November 6-7. Részt vettem a Régiók Bizottsága Európai Néppárti frakciója 

konferenciáján az Európai Néppárti kongresszus keretében. 

 

November 12.  Vezetői egyeztetésen vettem részt. 

 

 

 

 

 

 



 

Szabadságot a 2018. évre szóló éves egyéni szabadságtervben foglaltaknak megfelelően, 

nem vettem igénybe.   

 

Eger, 2018. november 12.  

 

           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 


