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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 

 

68/2018. (XI. 30.) közgyűlési határozat: 

1. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a TOP-5.1.1.-15-HE1-2016-

00001 számú, „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás 

fellendítésére” című projekt forrás „ráemelés” kérelmét érintően azzal, hogy a projekt 

összköltsége a „ráemelést” követően a 1,5 mrd Ft összeget nem fogja meghaladni.  

2. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért továbbá azzal, hogy a projekt 

véghatárideje 2021. június 30-ra módosuljon. 

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

a forrásfelhasználásra vonatkozó dokumentumokat aláírja, a támogatási igényt 

előkészítse, összeállítsa és benyújtsa, amennyiben szükségessé válik a hiánypótlásához 

kapcsolódó intézkedéseket tegye meg, illetve a kapcsolódó Támogatási szerződést írja 

alá a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. 

 

A közgyűlési határozatban foglaltak szerint 2018. november 30-án támogatási szerződés 

módosítási kérelemmel éltünk az EPTK felületen a Közreműködő Szervezet felé. 

 

 

 

 

 



 

72/2018.(XI.30.) számú közgyűlési határozat 

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

(2) bekezdése alapján 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 felülvizsgálatát a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. november 

28. napján tartott ülésén megtárgyalta, az abban foglaltakat 29/2018.(XI.28.) számú 

határozatával elfogadta, amelyre tekintettel 2018. december 5. napján a felülvizsgált 

megállapodás aláírásra került.  

 

 

B) Tájékoztató a legutóbbi elnöki jelentésben részletezetteket követően végzett fontosabb 

elnöki feladatokról 

 

 

November 15.  Részt vettem a Régiók Bizottsága Környezetvédelem, Éghajlatváltozás 

és Energiaügyi szakbizottságának ülésén. 

 

November 16. A Területi Operatív programot érintő vezetői egyeztető megbeszélésen 

vettem részt.  

 

November 19.  Vezetői egyeztetésen vettem részt. 

 

November 23. Egyeztető megbeszélésen vettem részt Dr. Pajtók Gábor, megyei 

kormánymegbízottal a Területi Operatív Programot érintően. 

 

November 24. Köszöntőt mondtam a Heves Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes 

Ház szervezésében zajlott „Apák szerepe” című programon az Érseki 

Palotában. 

 

November 26.  Vezetői egyeztetésen vettem részt. 

 

November 27.  Részt vettem az SBS Kft. automata alapanyag raktárárnak csarnokavató  

ünnepségén Erdőtelken. 

 

November 28.  Részt vettem a Régiók Bizottsága Természeti Erőforrások 

szakbizottságának ülésén. 

November 30.   Levezettem a Heves Megyei Közgyűlés ülését. 



 

December 3. Köszöntőt mondtam a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége 

klubvezetőinek találkozóján, a megyeházán. 

 

December 5-6. Részt vettem a Régiók Bizottsága plenáris ülésén. 

 

Szabadságot a 2018. évre szóló éves egyéni szabadságtervben foglaltaktól eltérően 2018. 

november 15-én, 22-én és 28-án vettem igénybe.   

 

Eger, 2018. december 6.  

 

 

           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 


