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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 

 

66/2018. (IX. 28.) számú közgyűlési határozat 

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

Jakab István Emlékgyűrűt adományozza Dr. Kovács Luca, Eger Megyei Jogú Város jegyzője 

részére. 
 

A Dr. Jakab István Emlékgyűrű átadásra került. 

 

65/2018. (IX.28.) számú közgyűlési határozat 
1.) A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése eleget téve a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában foglalt törvényi 

kötelezettségnek, egyetért azzal, hogy a Heves Megyei Önkormányzat pénzügyi, ügyviteli, 

ügyintézési és egyéb alapvető feladatai egységes szabályok szerinti elvégzése, átláthatóságának 

biztosítása érdekében - az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható - informatikai 

rendszerhez, az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.13.) Korm. rendeletben 

előírt legkésőbbi időpontig, azaz 2019. január 1. napjáig csatlakozzon és felhatalmazza Elnökét 

arra, hogy a csatlakozás tárgyában szükséges intézkedéseket megtegye, és a rendszercsatlakozás 

tárgyában a Szolgáltatási szerződést megkösse. 

 



 

2. ) A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése - amennyiben annak valamennyi feltétele adott - 

kifejezi továbbá az önkormányzati ASP rendszerhez a jogszabályban megjelölt végső csatlakozási 

időpontnál korábbi időpontban történő csatlakozási szándékát, és felhatalmazza a Közgyűlés 

elnökét arra, hogy az erről szóló külön megállapodást a Magyar Államkincstárral a Heves Megyei 

Önkormányzat képviseletében aláírja. 

Az Önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás tárgyában a szolgáltatási szerződés a Magyar 

Államkincstárral aláírásra került, 2019. január 1. napjától a Heves Megyei Önkormányzat és annak 

Hivatala az ASP megyei önkormányzatok által igénybe veendő szakrendszereit (iktató, 

vagyonkataszter, gazdasági szakrendszer) használja és folyamatosan tölti fel adatokkal. 

 

74/2018. (XI.30.) számú közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Önkormányzat, mint egyedüli tag Közgyűlése az Egri Törvényszék Cégbíróságán 

10-09-035476 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak-magyarországi Társadalmi Célú 

Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” vonatkozásában 

változatlanul fenntartva annak jogutód nélkül megszűnése iránti döntését, a végelszámolás 

befejezéséhez kapcsolódóan az alábbi döntéseket hozza: 

 

1. A Heves Megyei Önkormányzat, mint egyedüli tag Közgyűlése elfogadja és jóváhagyja az Egri 

Törvényszék Cégbíróságán 10-09-035476 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak-magyarországi 

Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” 

utolsó üzleti évéről készült, számviteli törvény szerinti beszámolóját (zárómérlegét és 

végelszámolási zárómérlegét) és az ezzel lejáró határidejű adóbevallásokat, valamint a 

végelszámoló zárójelentését a felügyelőbizottság  jelentése alapján. 

 

                                                            Felelős:     Szabó Róbert 

                                                                              Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

                                                                              Tóth Zsolt 

                                                                              végelszámoló 

                                                       Határidő: azonnal 

 

2. A Heves Megyei Önkormányzat, mint egyedüli tag Közgyűlése megállapítja, hogy az Egri 

Törvényszék Cégbíróságán 10-09-035476 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak-magyarországi 

Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” 

vagyona 2.988.000-,Ft, azaz Kettőmillió-kilencszáznyolcvannyolcezer forint, melynek 

felosztásáról/kiadásáról a következők szerint rendelkezik: 

 

Tulajdonos Üzletrész névértéke 

(kiadandó vagyonrész) 

A kiadandó vagyonrésznek a 

felosztható vagyon 

összegéhez viszonyított 

aránya  

Heves Megyei Önkormányzat 2.958.000,-Ft 98,986% 



 

Célhoz kötött maradvány 

(fedezet a bankszámla 

pénzforgalmára, 

megszüntetésére 

vonatkozó költségekre) 

30.000,-Ft - 

    

  A Kft. vagyonának felosztása után keletkező 30.000,-Ft összegű maradvány terhére a Kft. 

végelszámolója jogosult és köteles rendezni a végelszámolás költségeit, így különösen a Kft. 

OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlájának pénzforgalma - elsődlegesen a felosztott vagyon 

kiadása - során keletkező díjat, valamint ezen pénzforgalmi számla megszűnése során 

felszámított banki költségeket.  

     Amennyiben a végelszámolás kapcsán felmerülő igazolt költségek, kiadások összege a 

maradvány teljes összegét  

- nem merítenék ki, a végelszámoló a fennmaradó különbözetet a Kft. bankszámlájának 

megszüntetésével egyidejűleg köteles a Heves Megyei Önkormányzat 4.b) alpontban 

megjelölt számlájára átutalni, 

- esetlegesen meghaladnák, a végelszámoló a különbözetet a Heves Megyei 

Önkormányzat részére kiadandó vagyonrész terhére jogosult kiegyenlíteni. 

     A végelszámolót – tekintettel arra, hogy tevékenységét ingyenesen vállalta ellátni – díjazás nem 

illeti meg.    

                                                            Felelős:     Szabó Róbert 

                                                                              Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

                                                                              Tóth Zsolt 

                                                                              végelszámoló 

                                                            Határidő: azonnal 

 

3. A Heves Megyei Önkormányzat, mint egyedüli tag Közgyűlése akként határoz, hogy az Egri 

Törvényszék Cégbíróságán 10-09-035476 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak-magyarországi 

Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” 

iratanyagának őrzéséről ingyenesen a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal (3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.) gondoskodik.  

 

                                                                          

                                                            Felelős:     Szabó Róbert 

                                                                              Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

                                                                              Dr. Barta Viktor 

                                                                              Heves Megye Főjegyzője 

                                                                              Tóth Zsolt 

                                                                              végelszámoló 

                                                            Határidő: értelem szerint 

 

4. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat, mint az Egri Törvényszék 

Cégbíróságán 10-09-035476 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak-magyarországi Társadalmi 

Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” egyedüli tagja 

megbízza Tóth Zsolt végelszámolót, hogy  

a) a Kft. cégnyilvántartásból való törlése iránt az Egri Törvényszék Cégbírósága felé törvényi 

határidőn belül intézkedjen, 



 

b) a Kft. cégnyilvántartásból való törléséről szóló végzés meghozatalát követő 15 napon belül 

a vagyon kiadásáról, azaz annak a Heves Megyei Önkormányzat Magyar Államkincstárnál 

vezetett 10035003-00295392 számú számlájára történő átutalásáról gondoskodjon. 

 

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése - a fenti intézkedések végrehajtásával - Tóth 

Zsoltot a végelszámoló tisztség alól felmenti és felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy e 

felmentvényt a végelszámoló részére fenti döntések figyelembevételével megadja. 

 

                                                           Felelős:     Szabó Róbert  

                                                                             Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

                                                                             Tóth Zsolt  

                                                                             végelszámoló 

                                                           Határidő: értelem szerint 

 

5. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy az Egri Törvényszék 

Cégbíróságán 10-09-035476 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak-magyarországi Társadalmi 

Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” vonatkozásában 

hozott fenti tulajdonosi döntések tárgyában teljes jogkörrel eljárjon, a végelszámoláshoz és a 

társaság törléséhez, megszüntetéséhez kapcsolódóan szükséges dokumentumokat aláírja, 

jognyilatkozatokat megtegye. Amennyiben a végelszámoláshoz kapcsolódó dokumentumok 

módosítása válna szükségessé, a Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Közgyűlés által 

meghozott döntések figyelembevételével, azok sérelme nélkül a szükséges módosításokat 

eszközölje. 

     A Közgyűlés felhatalmazza továbbá elnökét, hogy jelen határozatban foglaltakról a Kft. 

végelszámolóját írásban tájékoztassa. 

 

                                                            Felelős:    Szabó Róbert 

                                                                             Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

                                                            Határidő: értelem szerint 

 

Az Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Kft. „v.a.” 

cégnyilvántartásból való törlése iránti kérelem benyújtására 2018. december 12. napján az illetékes 

Egri Törvényszék Cégbíróságán sor került, a Cégbíróság a törlési eljárást Cg.10-09-035476/13 

számú végzésével az adóhatóságnak azon értesítéséig, mely szerint a cégnél adóhatósági eljárás 

nincs folyamatban és ellenőrzést, végrehajtást sem kezdeményeztek a céggel szemben, az értesítés 

megérkezéséig, de legkésőbb a végelszámolást lezáró beszámoló közzétételétől számított 90 nap 

elteltéig felfüggesztette. Ezt követően a Cg. 10-09-035476/16 számú végzéssel – a felfüggesztés 

megszüntetését követően – a Cégbíróság elrendelte a Kft. cégjegyzékből való törlését. 

 

B) Tájékoztató a legutóbbi elnöki jelentésben részletezetteket követően végzett fontosabb 

elnöki feladatokról 

 

December 10. Részt vettem a Régiók Bizottsága Európai Néppárti frakciója kihelyezett ülésén. 

 

December 11. Részt vettem a „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás 

fellendítésére” című projekt Irányító Csoportjának ülésén és az azt követő 

Foglalkoztatási Fórumon. 

 

 



 

December 13. Részt vettem a Régiók Bizottsága Gazdaságpolitikai szakbizottságának ülésén. 

 

December 14. Levezettem a Heves Megyei Közgyűlés ülését, majd Dr. Bényi Szabolccsal és 

Tóth Csabával, a Heves Megyei Közgyűlés alelnökeivel ünnepélyes keretek 

között átadtam a Dr. Jakab István Emlékgyűrűt. 

 

December 17. Részt vettem az EFOP 1.6.2.-16-2017-00016 „Szegregált lakókörnyezetben élők 

felzárkóztatása Tarnalelesz községben” projektnyitó rendezvényén 

Tarnaleleszen. 

 

Január 3. Meglátogattam és köszöntöttem Heves megye 2019-ben elsőként született 

babáját és édesanyját Gyöngyösön. 

   

Január 7. Vezetői egyeztetésen vettem részt. 

 

Január 8. Részt vettem dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek, az egyházmegye 80. 

főpásztorának temetésén. 

 

Január 14. Vezetői egyeztetésen vettem részt. 

 

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

december 21-én és december 27-28-án vettem igénybe. 

 

Eger, 2019. január 15.   

 

           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 


