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T á j é k o z t a t ó 
a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. év I. félévi tevékenységéről 

 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. I. félévi tevékenységéről jelen tájékoztató 
útján számolok be a Tisztelt Közgyűlés részére.  
 
 
 

I. Területfejlesztési és Területrendezési Osztály 
 
A megyei önkormányzat területfejlesztési 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.  
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Az Irányító Hatóság az operatív program végrehajtásához kapcsolódóan folyamatosan 
monitoringozza az indikátorok teljesülélését. Az Irányító Hatóság elkészítette az időszaki 
felmérést a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) „félidei” 
előrehaladásáról, valamint a 2018. évi részcélok teljesítéséről. Az eredményességmérési keret 
alá tartozó mutatók végleges tényértékeinek a jelentése a 2018. évi éves végrehajtási 
jelentésben került előterjesztésre 2019. május 29-én a Monitoring Bizottság részére, melynek 
főbb konklúziói a következők: 
 

- Teljesült a TOP 1. prioritási tengely. Az eredményességmérési keret három szakmai 
indikátora közül kettő, továbbá a pénzügyi indikátor 100% felett, míg a harmadik 
szakmai, gyengébben teljesülő indikátor 75% felett teljesült.  

- Nem teljesül a TOP 2., 3., 4., 5., 7. prioritás, valamint a 6. prioritási tengely ESZA 
része  
 

Heves megyére vonatkozó megállapítások a következők: 
 
Megyénk esetében a TOP 1. prioritási tengely három szakmai indikátora közül kettő jól 
teljesít, azonban a „Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 
(db)” indikátor nem éri el sem a 2018-ban, sem pedig a 2023. évben vállalt megyei célértéket. 
A TOP 2. prioritási tengely szakmai indikátora megyénk esetében az országos mutatóhoz 
képest jól teljesített. A TOP 3. prioritási tengely két szakmai indikátora 2018. év végi 
teljesülése megyénk tekintetében az országos mutatókhoz képest teljesült, az ITP 2023-as 
célértékeit azonban ez a két kulcsindikátor várhatóan túlhaladja. A TOP 4. prioritás 
egészségügyi alapellátások fejlesztését érintő indikátor teljesülése mind a 2018-as, mind a 
2023-as vállalásainkat figyelembe véve jól teljesít. A helyreállított lakóegységek városi 
területeken (db) kulcsindikátor viszont nem éri el sem a 2018-as, sem a 2023-as vállalt 
megyei célértéket. A TOP 5. prioritáson a szakmai mutatók tekintetében megyénkben a 
foglalkoztatási paktumhoz kapcsolódó kulcsindikátor várhatóan teljesíti a 2023. évre vállalt 
célértéket, míg a másik kulcsindikátor /a „Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (fő)/” 
túlteljesíti mind a 2018. év végi, mind pedig a 2023-as megyei vállalást.     

A jól teljesítő prioritásokon és prioritásrészen országosan 115,3 Mrd Ft hazai többlet-
kötelezettségvállalási forrás bevonására került sor a TOP eredeti forrásának a prioritásonkénti 
10%-ot meg nem haladó túlvállalásával, a program egyensúlyi állapota megtartható a rosszul 
teljesítő prioritások tartalékának és a jól teljesítő prioritások hazai túlvállalásának a szükséges 
mértékű megcserélésével. Az eredményességmérési tartalékok átvezetése az Operatív 
Program módosításával hajtható végre, amely részeként az átcsoportosítással arányosan 
csökkentésre kerül a nem teljesítő prioritások célértéke, továbbá megemelésre kerül az 
átcsoportosítással kedvezményezett prioritás indikátor elvárása. A fentieknek megfelelően az 
Irányító Hatóság minden megyének megküldte az átcsoportosítás miatt az egyes prioritás 
tengelyen rendelkezésre álló forrásokat. Ezt az átrendeződést befolyásolta, hogy 
árfolyamnyereségből adódóan többlet források jelentek meg a TOP-ban. Mindezek együttesen 
mintegy 4,2 mrd Ft szabad forrást tesznek ki Heves megyére vonatkoztatva, mely fedezetéül 
szolgál a költségnövekmény igényeknek, de új projektek támogatására is lehetőség nyílhat. 

A Kormány családvédelmi akciótervének részeként erős szándék mutatkozik a bölcsődei 
férőhelyek bővítésére, fejlesztésére, amely egybecseng a Közgyűlés által elfogadott Heves 
Megyei Családvédelmi Akcióterv ezirányú célkitűzéseivel. Ezen szándék alátámasztásaként a 
TOP-1.4.1 intézkedésére a fentieket meghaladóan további forrásokat biztosít az Irányító 



3 

 

Hatóság. Ez részben a 2018-ban hazai forrásra benyújtott és még el nem bírált projektek TOP-
ból való finanszírozását jelenti, mely megyénkben 7 projektet jelent valamivel több, mint 600 
mó Ft összegben. Másrészt új bölcsődei projektek megvalósítását ösztönzi az Irányító 
Hatóság, melyhez a megyei önkormányzatok közreműködését kérte az igények felmérésével. 
Ennek érdekében levélben kerestük meg a települési önkormányzatok vezetőit, tájékoztatva 
őket a közeljövőben megnyíló lehetőségről. A visszajelzések alapján mintegy 3,5 mrd Ft 
forrásigény mutatkozik túlnyomó részt új bölcsődék létesítésére vonatkozóan. A TOP-1.4.1 
konstrukció keretén belül így várhatóan 4,126 mrd Ft fog rendelkezésére állni a Heves megyei 
településeknek. 

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. Az áprilisi határidőnek 
megfelelően – a fentiekben bemutatott változások okán – jeleztük ITP módosítási igényünket, 
melyre ténylegesen az Irányító Hatóság visszajelzése alapján az Operatív Program 
módosításának elfogadását követően kerülhet sor. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pénzügyi előrehaladásának Heves 
megyei vonatkozásai 
 
Magyarország Kormányának a 2019. évi fejlesztéspolitikai célokról és a 2018. évi 
fejlesztéspolitikai célok teljesüléséről szóló 1025/2019. (II. 11.) határozata (továbbiakban 
Határozat) alapján minden egyes Operatív Programnál gondoskodni szükséges az N+3 
szabály teljesítéséről a forrásvesztés elkerülése érdekében, a Határozat 4. pontjában megjelölt 
lehívási munkaterv, valamint az 1. mellékletében előírt 2019. évi költségnyilatkozat-
benyújtási terv megvalósításáról. 

A Pénzügyminisztérium, mint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító 
Hatósága a munkaterv első féléves arányos előrehaladásának biztosítása, továbbá az 
intézményrendszer kapacitásainak folyamatos terhelése érdekében kérte a Projektgazdák 
együttműködését abban, hogy a rendelkezésre álló számlákat mielőbb, valamint a II. 
negyedév során még felmerülő számlákat is azok kézhezvételét követően folyamatos 
elszámolásra legkésőbb 2019. június 30-ig benyújtsák be a Közreműködő Szervezet felé. 

A fenti célok elérése érdekében 2019. április hónapban a Magyar Államkincstár (MÁK), mint 
Közreműködő Szervezet minden megyében felmérte a projektek előrehaladását, 
nyilatkoztatva a projektgazdákat a fejlesztések jelenlegi helyzetéről. Ezen felmérés alapján 
Heves megyére vonatkozóan 2019. II. negyedévében 3,93 Mrd Ft, III. negyedévében további 
4,89 Mrd Ft, a IV. negyedévében pedig 12,07 Mrd Ft értékben szükséges számláknak 
beérkeznie a Közreműködő Szervezethez a Határozatban megfogalmazott célok eredményes 
teljesülése érdekében. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és 
Területrendezési Osztálya a MÁK vizsgálata alapján figyelemfelhívás céljából 248 projekt 
tekintetében összesen 100 Projektgazdát keresett meg a fejlesztések kapcsán elvárt 
számlabenyújtás összegszerűségét illetően. 
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A Heves Megyei Közgyűlés Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottsága 
2019. I. félévében hozott döntései 
 
A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Heves Megye 
Közgyűlésének 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 81. §-ban szabályozottak szerint a 
Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottságnak a meghozott 
döntéseiről utólagos tájékoztatási kötelezettsége van a Közgyűlés felé. A Megyei Döntés-
előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság üléseinek összehívására az IH vezetőjének 
írásbeli megkereséseit követően került sor. A Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő 
Ideiglenes Bizottság az érintett időszakban költségnövekménnyel érintett projektek 
vonatkozásában jelentkező igényekkel kapcsolatban hozott határozatokat az alábbiak szerint: 

3/2019. (II.19.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 
Bizottsága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 
bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati 
rendelete 2. melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 
meghirdetett  

 TOP-2.1.2-2015. számú „Zöld város kialakítása” című felhívásra benyújtott TOP-
2.1.2-15-HE1-2016-00003 azonosítószámú „Pétervására Déli városrész 
zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója” című projekt kapcsán a 7 019 011Ft 
összegű,  

 a TOP-2.1.3-2016. számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 
című felhívásra benyújtott TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00005 azonosítószámú 
„Mátraderecske község belterületi vízrendezés I. ütem” című projekt kapcsán a 46 888 
961Ft összegű,  

 a TOP-1.4.1-2015. számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra 
benyújtott TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00023 azonosítószámú „A gyöngyössolymosi 
napköziotthonos óvoda infrastrukturális, minőségi fejlesztése” című projekt kapcsán a 
13 363 209 Ft összegű, a TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00015 azonosítószámú „Bokréta 
Egységes Óvoda - bölcsőde intézményi átalakítása új bölcsődei szolgáltatási egység 
létrehozásával” című projekt kapcsán az 1 883 846 Ft összegű, 

 a TOP-1.1.3-2015. számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-
1.1.3-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Helyi piac kialakítása Bodonyban” című 
projekt kapcsán a 2 637 983 Ft összegű, 

 TOP-3.2.1-2015. számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 
felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00002 azonosítószámú „Az 
önkormányzati hivatal és a Mini Manó Óvoda épületének energetikai korszerűsítése 
Bekölce községben” című projekt kapcsán a 11 386 723 Ft  összegű (7 547 624 Ft 
többlettámogatási igényű), a TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00007 azonosítószámú „A 
domoszlói Egészségház épületének energetikai korszerűsítése” című projekt kapcsán a 
1 692 229 Ft összegű, a TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00011 azonosítószámú „A 
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Tarnavölgye Általános Iskola Kápolnai Tagiskola épületének energetikai 
korszerűsítése” című projekt kapcsán a 21 257 950 Ft összegű, TOP-3.2.1-15-HE1-
2016-00012 azonosítószámú „A siroki Kölyökvár Óvoda energetikai korszerűsítése” 
című projekt kapcsán a 7 460 487 Ft összegű költségnövekmény igényeket támogatja. 

6/2019. (IV.5.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 
Bizottsága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 
bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati 
rendelete 2. melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 
meghirdetett  

 a TOP-2.1.2-2015. számú „Zöld város kialakítása” című felhívásra benyújtott TOP-
2.1.2-15-HE1-2016-00005 azonosítószámú „Bélapátfalva város zöldterületi 
rendszerének rehabilitációja, új közösségi zöld területek kialakítása” című projekt 
kapcsán a 11 209 395 Ft összegű (11 209 395 Ft többlettámogatási igényű), 

 a TOP-2.1.3-2016. számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 
című felhívásra benyújtott TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00009 azonosítószámú 
„Patakmeder-rendezés Egerbocson” című projekt kapcsán a 19 487 130 Ft összegű 
költségnövekmény igényeket támogatja. 

 
9/2019. (VI.07.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 
Bizottsága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 
bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati 
rendelete 2. melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 
meghirdetett TOP-1.2.1-2015. számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00009 
azonosítószámú „Egerszalók központjának turisztikai célú fejlesztése” című 47 846 606 Ft  
összegű (38 800 000 Ft többlettámogatási igényű) költségnövekmény igényt támogatja. 

10/2019. (VI.07.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 
Bizottsága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 
bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati 
rendelete 2. melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a 
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Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 
meghirdetett TOP-1.4.1-15 számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra 
benyújtott TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00014 azonosítószámú „Új bölcsődei szolgáltatás 
létrehozása mellett a Margaréta óvoda felújítása Domoszló községben” című 29 725 218 Ft  
összegű (22 262 155 Ft többlettámogatási igényű) költségnövekmény igényt támogatja. 

11/2019. (VI.07.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 
Bizottsága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 
bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati 
rendelete 2. melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 
meghirdetett TOP-2.1.3-16 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 
című felhívásra benyújtott TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00008 azonosítószámú „Pongor-patak 
rekonstrukciója” című 4 086 527 Ft összegű költségnövekmény igényt támogatja. 

12/2019. (VI.07.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 
Bizottsága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 
bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati 
rendelete 2. melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 
meghirdetett TOP-3.1.1-15 számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című 
felhívásra benyújtott TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00011 azonosítószámú „Tarna-menti 
kerékpárút kialakítása” című 226 846 369 Ft összegű költségnövekmény igényt támogatja. 

13/2019. (VI.07.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 
Bizottsága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 
bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati 
rendelete 2. melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 
meghirdetett TOP-3.2.1-15 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 
felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00004 azonosítószámú „A Kápolnai Közös 
Önkormányzati Hivatal Tófalui Kirendeltség épületének energetikai korszerűsítése” című 
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6 097 948 Ft  összegű (5 109 399 Ft többlettámogatási igényű) költségnövekmény igényt 
támogatja. 

14/2019. (VI.07.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 
Bizottsága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 
bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati 
rendelete 2. melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 
meghirdetett TOP-4.1.1-15 számú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” 
című felhívásra benyújtott TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00006 azonosítószámú „Háziorvosi 
szolgálati lakásnak, háziorvosi rendelőnek és a védőnői szolgálatnak helyt adó épület 
infrastrukturális felújítása Balaton községben” című 4 743 547 Ft  összegű költségnövekmény 
igényt támogatja. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívástervezeteinek, területspecifikus 
mellékleteinek véleményezésével/módosításával kapcsolatos feladatok 
 

A Heves Megyei Önkormányzat 2019-ben az Irányító Hatóság felé az alábbi TOP 
konstrukciókhoz kapcsolódó, Heves megyére vonatkozó Területspecifikus Mellékleteket 
érintő módosítási igényeket kérelmezte: 

 A Heves Megyei Önkormányzat 2019. május 6-án a TOP-3.1.1-15 kódszámú 
felhíváshoz kapcsolódóan a Heves megyére vonatkozó Területspecifikus Melléklet 5.2 
pontjában rögzített, projekt elszámolható maximális összköltségének esetében az 
igényelhető vissza nem téríthető támogatás maximális összegét, illetve a projekt 
maximális összköltségét 1.300 millió Ft-ról 1.400 millió Ft-ra történő megemelését 
kérelmezte, ugyanis a TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00011 számú, Tarna-menti kerékpárút 
kialakítása megnevezésű projekt kapcsán a projektgazda újbóli közbeszerzési eljárást 
folytatott le (az első eredménytelenül zárult), mellyel kapcsolatban olyan döntés 
született, ami meghaladta a TSM-ben meghatározott összeget. Az Irányító Hatóság 
2019. május 10-én kelt levelében támogatta a Heves Megyei Önkormányzat kérését. 

 A Heves Megyei Önkormányzat a TOP-5.1.1-16 felhíváshoz kapcsolódóan a Heves 
megyére vonatkozó Területspecifikus Melléklet 5.2 pontjában rögzített, a projekt 
elszámolható maximális összköltségét 800 millió Ft-ról 1.550 millió Ft-ra, az 5.3 
pontjának a) bekezdésében rögzített igényelhető vissza nem térítendő támogatás 
összegének maximum értékét 800 millió Ft-ról 1.550 millió Ft-ra történő módosítását 
kérelmezte. Ez a „Heves Megyei Foglakoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás 
fellendítésére” című TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 számú projekt 
költségnövekmény igényének elbírálásához szükséges adminisztratív feltétel. Az 
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Irányító Hatóság 2019. május 15-én kelt levelében jóváhagyta a Heves Megyei 
Önkormányzat kérését. 

 Heves Megyei Önkormányzat 2019. május 27-én egyes konstrukciók újranyitását 
kérte az alábbiak szerint: TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 270 m Ft, 
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés 60 m Ft, TOP-1.2.1 Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 600 m Ft, TOP-3.2.1 Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése 410 m Ft, TOP-4.1.1 Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 190 m Ft keretösszegben. 

 A Heves Megyei Önkormányzat a fejlesztési igények felmérését követően, 2019. 
május 27-én a TOP-1.4.1-19 Felhíváshoz kapcsolódó, Heves megyére vonatkozó 
Területspecifikus Melléklet 1.2 pontjában a rendelkezésre álló forrás tekintetében 
rögzített 145 millió Ft-ról 2.000 millió Ft-ra történő módosítását kérelmezte. Mivel az 
Irányító Hatóság a 2018-ban hazai forrásból meghirdetett, bölcsődei fejlesztési 
program felhívására beérkezett projektállomány TOP keretében történő 
támogathatóságáról döntött, így a 2019. június 4-én kelt levelében a Heves Megyei 
Önkormányzat módosítási kérelmén túl további 481 millió Ft-tal növelte a 
rendelkezésre álló keretösszeget.  

 A Heves Megyei Önkormányzat - tekintettel a május 27-e után beérkező fejlesztési 
igényekre - 2019. június 7-én a TOP-1.4.1-19 Felhíváshoz kapcsolódóan, a Heves 
megyére vonatkozó Területspecifikus Melléklet 1.2 pontjában a rendelkezésre álló 
forrás tekintetében rögzített összeg további, +1.500 millió Ft-os megemelését 
kérelmezte. 

 
Heves Megye Környezetvédelmi Programja (2018-2022) 

A megyei önkormányzatok környezetvédelmi feladatait, többek között a megye 
környezetvédelmi programjára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban Kv. tv.) 
tartalmazza. 

A Kv tv. 48/A. § (1) bekezdése szerint: „Az emberi egészség védelme, valamint a természeti 
erőforrások és értékek megőrzése és fenntartható használata érdekében - e vagy külön 
jogszabályban foglaltak előírása szerint - a környezettel, annak védelmével, illetve a 
környezetet veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatos általános tervet (átfogó környezetvédelmi 
terv), az egyes környezeti elemekkel, azok védelmével, illetve a környezeti elemeket 
veszélyeztető egyes tényezőkkel kapcsolatos részletes tervet (tematikus környezetvédelmi terv) 
és egyedi környezeti adottsággal, problémával foglalkozó tervet (egyedi környezetvédelmi 
terv) kell készíteni.” 

A megyei önkormányzat a környezet védelme érdekében a Kv. tv. 48/B. § (1) és (2) 
bekezdése szerint köteles önálló környezetvédelmi programot kidolgozni: „Átfogó 
környezetvédelmi terv az e törvényben szabályozott országos [40. §] és területi (regionális 
[48/C. §], megyei [48/D. §] és települési [48/E. §]) környezetvédelmi program. 
(2) Az átfogó környezetvédelmi terv tartalmazza: 
a) a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb hatótényezők 
elemzésén alapuló helyzetértékelést; 
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b) a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi célokat, 
valamint környezeti célállapotokat; 
c) a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket (különösen a 
folyamatban lévő, illetve az előirányzott fejlesztésekkel és a működtetéssel kapcsolatos 
feladatokat), valamint azok megvalósításának ütemezését; 
d) a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit; 
e) az intézkedések végrehajtásának, valamint a d) pont szerinti eszközök alkalmazásának 
várható költségigényét, a tervezett források megjelölésével.” 
48/D. § (1) A megyei környezetvédelmi program tartalmazza a 48/B. § (2) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően azokat a célokat és intézkedéseket, amelyek elérése, illetve 
megvalósítása megyei szinten hatékony és indokolt.   
(2) A megyei közgyűlés gondoskodik a megyei környezetvédelmi programban foglalt feladatok 
végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban 
foglalt feladatok megoldását. 
 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2018. június 29-i ülésén a 40/2018. (VI. 29.) közgyűlési 
határozatával hagyta jóvá a Heves Megye Környezetvédelmi Programja (2018-2022) 
dokumentumot.  

A Kv tv. 48/D. § (3) bekezdése szerint: „A megyei önkormányzat éves költségvetéséről szóló 
zárszámadásával egyidejűleg be kell számolni a megyei környezetvédelmi program 
végrehajtásának előző évi alakulásáról.” 

 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2019. április 26-i ülésén a 25/2019. (IV.26.) számú 
határozatában megtárgyalta és jóváhagyta az Osztály előkészítésében készült Heves Megye 
Környezetvédelmi Programja (2018-2022) végrehajtásának előrehaladásáról készült 
beszámolót. 

 

„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.   
 
Az Irányító Hatósággal lefolytatott többkörös, hónapokon át tartó egyeztetések 
eredményeképpen a megyei paktum projekt II. ütemének megvalósításához kapcsolódó 
„ráemelés” folyamatának első lépéseként a jelenleg futó projektünk 2019. december 31-ig 
történő meghosszabbítására került sor. Az erre vonatkozóan benyújtott Támogatási szerződés 
módosítási kérelmünk 2019. február 28-án került jóváhagyásra.  
Ezt követően a megyei paktum projekt első üteme megvalósításának és 
forrásfelhasználásának tapasztalataira építve kerülhetett véglegesítésre a ráemelés keretében 
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felhasználni tervezett forrás pontos nagysága és az ehhez kapcsolódó indikátor-vállalás, 
figyelemmel a TOP végrehajtása kapcsán várható teljesítmény-tartalék átcsoportosítások 
alapján kialakuló forrásnagyságra is.  
A fentiekre tekintettel a kidolgozás alatt álló – a II. ütem „ráemeléssel” történő megvalósítását 
célzó - szerződésmódosítási kérelmünk értelmében a jelenleg futó projektünk véghatárideje 
várhatóan 2021. december 31-re, míg a projekt keretében igényelt támogatás összesen (I. és 
II. ütem együttvéve) 1.550.000.000 Ft-ra módosul. A forrásráemelés eredményeként a 
körülbelül 5 és fél éves megvalósítási időszak végére a munkaerő-piaci programokban 
résztvevők száma (a maximális forráslekötés esetén) várhatóan eléri az 1.121 főt.  
 

2019. május 15-én az Irányító Hatóság tájékoztatása alapján Heves megye Területspecifikus 
melléklete 1.2, 5.2 és 5.3 pontjaiban a maximális összeg 800 millió Ft-ról 1.550 millió Ft-ra 
emelkedett az Önkormányzat kérelmének megfelelően. 

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-
2017-00019 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. Ez idő alatt 6 felzárkózási fórum (fél évente), 12 munkacsoportülés (negyed 
évente) és 12 együttműködést erősítő rendezvény (negyed évente) lebonyolítására kerül sor.  
A projekt keretében végzett tevékenységeket a 2018. december 14-i közgyűlésen az azt 
megelőző féléves időintervallumra vonatkozóan már ismertettük.  
 
A 2018. december 14-i közgyűlés után megvalósított tevékenységek: 

 III. Heves Megyei Felzárkózási Fórum  
2019. február 27-én került sor a III. Felzárkózási Fórum ülésére, melynek témája: Jó 
gyakorlatok a civil életből. A Fórum tagjai rövid tájékoztatást kaptak a projekt 
indulása óta megvalósított tevékenységekről, majd ezt követően négy meghívott 
előadó tartott beszámolót egyesületük munkájáról, programjuk megvalósításáról. Az 
előadók a következő egyesületeket, önkormányzatot képviselték: Kis Bocs Baba-
Mama Közhasznú Egyesület, Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesület, 
Gyerekekért SOS 90 Alapítvány, amely a 25 éves Kedvesház Esélyteremtő Programját 
ismertette, valamint bemutatásra került az Eger Megyei Jogú Város „Közös-
többszörös” programja, amely a 2018. évi Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 
felhíváson 2. helyezést ért el, a „Településen élő romák és nem romák példaértékű 
tevékenységei, programjai” című kiírásban. 

Az ülés jelenléti ívét és fotódokumentációját az EPTK felületen rögzítettük, illetve a 
kötelező nyilvánosságnak eleget téve az említett dokumentáció és a rendezvényről 
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készült közlemény felkerült a www.hevesmegye.hu EFOP1.6.3. aloldalára. A 
következő fórum megrendezésére 2019. szeptemberében fog sor kerülni. 

 Közösségi együttműködést erősítő rendezvénysorozat 
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 IV. közösségi rendezvény 2018. december 20-án Tiszanánán került megrendezésre.  

V. közösségi rendezvény 2019. március 29-én Kiskörén a Művelődési Házban volt 
megrendezve. 

 IV. Heves Megyei Felzárkózási Munkacsoport ülés 
A IV. munkacsoport ülés 2018. december 10-én 10 órától került megtartásra a 
Megyeháza Telekessy teremében. Az ülés tárgyköre: hátrányos helyzetű- és 
fogyatékkal élő gyerekek helyzete az oktatás területén. Az ülésre meghívott 
szervezetek közül három külső szakértőként volt jelen, akik a témában való 
érintettségük alapján lettek kiválasztva. A munkacsoport ülésen az adott téma kapcsán 
a résztvevők a saját területük vonatkozásában helyzetelemzést-, problémafeltárást 
tartottak, majd megoldási javaslatokat tettek. 
 

 V. Heves Megyei Felzárkózási Munkacsoport ülés 
2019. február 27-én 13 órától, a III. Heves Megyei Felzárkózási Fórumot követően lett 
megtartva a soron következő munkacsoport ülés, melynek tárgyköre: a gyermekjóléti - 
és szociális alapszolgáltatások és a szociális szakosított ellátások volt. A munkamenet 
az előző üléseknek megfelelően folyt. 

 VI. Heves Megyei Felzárkózási Munkacsoport ülés 
2019. június 25-én a VI. Heves Megyei Felzárkózási Munkacsoport ülésre kerül sor. 
Tárgyköre: egészségügyi alapellátások hiányosságai. 

 Szakmai napon való részvétel 
Az EMMI és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) közös 
szervezésében 2019. április 03-án és 04-én Zalaszentlászlón került sor az országos 
szakmai napokra, melyen részt vett a Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési 
Osztálya részéről a projekt szakmai csapata. Az eseményre az EFOP 1.6.3. 
projektekben résztvevő összes megyei önkormányzat szakmai képviselője meghívást 
kapott. A rendezvény célja az országosan felmerült kérdések megtárgyalása és az 
egyes feladatok végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok megvitatása volt, illetve az 
SZGYF útmutatást adott az egyes dokumentumok elkészítéséről, azok tartalmával 
kapcsolatos szakmai elvárásokról. 

 Szolgáltatási Út Térkép  
A dokumentum elkészítéséhez kidolgozásra került egy adatgyűjtő táblázat, amely 
többek között a településeken elérhető szolgáltatásokat, infrastrukturális viszonyokat, 
intézményi ellátottságot, civil aktivitást hivatott felmérni. 2019. februárjában 
kiküldésre került Heves megye valamennyi települése részére a táblázat kitöltésére és 
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visszaküldésére vonatkozó felkérés. Az önkormányzatok közel fele küldte meg az 
adatgyűjtő táblázatot, a fennmaradó településeknek személyes segítségnyújtást 
biztosítottunk. Jelenleg 101 településtől áll rendelkezésre az adatlap. A Szolgáltatási 
Út Térkép dokumentum elkészítésének határideje ez év vége. 

 Heves Megyei Esélyegyenlőségi Paktum kidolgozása 
A Heves Megyei Esélyegyenlőségi Paktum dokumentum elkészítésére vonatkozó 
beszerzési eljárás folyamatban van.  

 
A Szolgáltatási Út Térkép, illetve a Heves Megyei Esélyegyenlőségi Paktum dokumentumok 
elkészítésével kapcsolatban Támogatási Szerződés módosítási kérelem került benyújtásra az 
Irányító Hatóság felé a projektben szereplő költségvetési sorok között történő átcsoportosítást 
kezdeményezve, melynek elbírálása folyamatban van. 
 
Júniusban várható egy újabb közösségi együttműködést erősítő rendezvény. A tervek szerint a 
szeptemberi hónapban megtartásra kerül a IV. Heves Megyei Felzárkózási Fórum és egy 
munkacsoport ülés, majd decemberben egy újabb munkacsoport ülés, valamint az ősz 
folyamán 2 közösségi együttműködést erősítő rendezvény vidéki helyszínnel. 
 
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 projekt megvalósítás befejezése 2019. január 8-án megtörtént, azonban 2024. január 8-ig 
gondoskodni kell a projekt fenntartásáról. A megyei éghajlatváltozási platform szakmai 
koordinációs és konzultációs feladatait a Megyei Önkormányzati Hivatal, azon belül a 
Területfejlesztési és Területrendezési Osztály keretében működő Klíma Titkárság látja el. A 
Titkárság feladatai a megyei éghajlatváltozási platform időszakonkénti üléseinek 
megszervezése, adminisztrálása (a projekt fenntartási időszakában legalább évenként egyszeri 
ülés összehívása), tudásmegosztás, folyamatos munkakapcsolat a Klímabarát Települések 
Szövetségével. A projekt – Megyei Önkormányzat hivatalos honlapjáról elérhető - 
aloldalának a fenntartási időszakban történő szerkesztése, klímavédelmet érintő cikkekkel 
történő frissítése szintén feladatként jelentkezik.  
 
A pályázatunkhoz szorosan kapcsolódó rendezvényeken történő személyes részvétel is 
nagyon fontos az egyes szakmai és civil szervezetekkel, önkormányzatokkal történő 
folyamatos munkakapcsolat érdekében. Ehhez kapcsolódóan 2019. március 20-án a Közép-
Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szervezésében részt vettünk Tiszakécskén a Rainman 
Projekt Szakmai Konferenciáján. A Szász Állami Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és 
Földtani Hivatal vezetésével és az Európai Unió Interreg Közép-Európa Programjának 
támogatásával megvalósuló Rainman projektben a KÖTIVIZIG, mint önálló partner német, 
osztrák, cseh, lengyel és horvát vízügyi szervezetekkel együttműködve dolgoz ki különböző 
adottságú területekre olyan egységes kockázatcsökkentő stratégiát, mely segíti a heves 
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esőzések hatására bekövetkezett károk kialakulásának megelőzését, illetve a károk 
mértékének minimalizálását. 
 
2019. április 16-án az Eszterházy Károly Egyetem B épület földszintjén került megrendezésre 
a „Karriernap” című elnevezésű program. A Heves Megyei Önkormányzat projektben érintett 
munkatársai tájékoztatást nyújtottak a projekt főbb célkitűzéseiről az érdeklődő hallgatók 
számára. 
 
2019. június 6-án a Megyeháza Barkóczy-Telekessy-Eszterházy termeiben került 
megrendezésre helyi termék piaccal bővített Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum 
Foglalkoztatási Fóruma. A rendezvényhez kapcsolódóan a Heves Megyei Önkormányzat 
klímastratégiai projektben érintett munkatársai a személyes szakmai segítségnyújtáson túl 
szórólapokon, tájékoztató anyagokon keresztül nyújtottak információkat az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és kezelés előmozdítása, az 
üvegházhatású gázok lakossági kibocsátásának csökkenése érdekében a rendezvényen 
megjelentek részére. 
 
 
Főépítészi tevékenység 
 
A főépítészi tevékenység az érintett időszakban elsősorban a megyei területrendezési terv 
elfogadásának előkészítését foglalta magában. Véleményezésre került az OTrT helyébe lépő 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény, tekintettel arra, hogy a megyei rendezési terv korábban már megállapított 
tervhierarchiában betöltendő szerepe nem megfelelően került átültetésre az új jogszabályba. 
2019. január 30-án a Lechner Tudásközpontban került megrendezésre szakmai találkozó a 
Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkárságának részvételével, ahol az 
új törvényhez kapcsolódó, megjelenés előtt álló, a törvény végrehajtását szolgáló 
jogszabályokról és a megyei rendezési tervek egyeztetési és elfogadási eljárásrendjéről volt 
szó. A megváltozott jogszabályi környezethez igazodóan adatbázist kellett létrehoznunk a 
települési önkormányzatok részéről a véleményezési eljárásban résztvevő személyekről, ami 
megküldésre került az informatikai hátteret biztosító Lechner Tudásközpontnak. A tervezés 
folyamata során természetesen több alkalommal történt egyeztetés a tervező cég kollégáival. 
Ezen felül a Tisza-tó térségére vonatkozóan külön szakmai találkozó került megszervezésre 
2019. május 13-án a hevesi- és a jász-nagykun-szolnok megyei oldal egységes 
szabályozásának megvitatása érdekében. 
 
 
Szakmai konzultációk: 
 

 2019. január 30. – Lechner Tudásközpont, szakmai nap a megyei rendezési terveket 
érintő jogszabályi változásokról, Budapest 

 2019. február 6. – Pénzügyminisztérium, az Integrált Területi Programok értékelése 
című dokumentum tartalmának és megállapításainak ismertetése, Budapest 
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 2019. február 27. - Az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosító számú „Felzárkózás-
politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” című projekt III. 
Heves Megyei Felzárkózási Fórum ülése, Eger 

 2019. február 27. - Az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosító számú „Felzárkózás-
politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” című projekt V. 
Felzárkózási Munkacsoport ülése, Eger  

 2019. március 20. – Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Rainman Projekt 
Szakmai Konferencia, Tiszakécske 

 2019. március 21. – „Kerékpáros és közlekedési fejlesztések az élhetőbb városért, 
valamint hazai és nemzetközi példák és trendek” című konferencia, Innovációs és 
Technológiai Minisztérium, Budapest 

 2019. március 27. – Az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosító számú „Cselekvő 
közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című projekt konferenciája, Eger 

 2019. március 29. - Az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosító számú „Felzárkózás-
politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” című projekt 
Közösségi Együttműködést erősítő rendezvénye, Kisköre 

 2019. április 3-4. – „A megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések 
támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című felhíváshoz 
kapcsolódó szakmai napok, Zalaszentlászló 

 2019. május 13. – szakmai egyeztetés a Tisza-tó térségét érintő rendezési tervi 
szabályozási lehetőségekről, Tiszafüred 

 2019. június 4. – Szakmai egyeztetés a TOP-ot érintően az általános forgalmi adó 
kérdésköre tekintetében Pénzügyminisztérium, Budapest 
 

 
 
 
 

II. Pénzügyi Osztály 
 
A Pénzügyi Osztály a Hivatal Ügyrendjében rögzített feladatkörében eljárva 2019. 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 
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-  A pénzügyi osztály látta el a pénzügyi feladatokon túl a humánerőforrás gazdálkodással 
kapcsolatos feladatokat, konkrétan a kinevezésekkel, átsorolásokkal, munkaviszony 
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 2019. évre vonatkozó 
költségvetési rendeletét.  
 
- Megszervezte a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági üléseket. 
 
- A 2019. 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 2019. évre vonatkozó költségvetés módosítását előirányozó rendelet módosítást 
előkészítettük. A rendelet módosítások elfogadását követően gondoskodtunk a módosítások 
átvezetéséről a könyvelési rendszerben. 
 
- Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm.rendelet szerint a 
megyei önkormányzatok is kötelesek voltak csatlakozni az ASP szakrendszerekhez 2019. 
január 1-jével. A gazdálkodási szakrendszer és az ingatlanvagyon-kataszter kapcsán a 
csatlakozási feladatokkal járó szervezeti terhelés most a II. negyedévben nehezedett igazán az 
osztályra. A 2018. évi beszámolót még az előző EPER rendszerben kellett elkészíteni, és ez 
után kellett a nyitást követően már az ASP gazdálkodási szakrendszerben megkezdeni a 2019. 
évet. A megyei önkormányzatok sajnos nem kaptak lehetőséget arra, hogy pályázati 
segítséget vegyenek igénybe a KÖFOP program keretein belül az ASP rendszerre való 
átálláshoz kapcsolódóan. Mivel az Önkormányzat anyagi helyzete nem tette lehetővé, hogy az 
előző könyvelési rendszer adatait migrációval emeljük át az ASP Gazdálkodási 
szakrendszerbe, ezért kézi úton rögzítettük a könyvelési programban lévő törzsállományokat, 
valamint a 2019. évi nyitást is kézi bevitellel teljesítettük.  
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- 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 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a 2019. évi 
költségvetésének elfogadására, melyeket az Osztály készített elő. 
Elkészítettük a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi működési 
támogatásához kapcsolódó elszámolást, mely során folyamatosan kapcsolatot tartottunk az 
EMMI ügyintézőivel is. 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatási programjának lebonyolításával 
összefüggésben elkészítettük a közfoglalkoztatási programban résztvevő munkavállalók 
kinevezéseit, kezeltük személyi anyagaikat, a béreikhez kapcsolódó letiltásaikat. Állományuk 
jelenleg 15 fő, június 30. napjával már a második közfoglalkoztatási program zárul 2019. 
évben. Kötelező adatszolgáltatást végeztünk a Magyar Államkincstár, valamint a Heves 
Megyei Kormányhivatal felé. Elkészítettük a programok pénzügyi elszámolását. 
 
- Elkészítettük az időszakos mérlegjelentéseket, illetve pénzforgalmi jelentéseket, melyek 
megalapozásaként a mérlegsorok értékelésre kerültek, a szükséges állományváltozásokat 
könyveltük. 
 
- Elkészítettük a 2018. 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 2019. évre vonatkozó pályázat a megyei rendkívüli 
önkormányzati tartalékra. A 2018. évi rendkívüli önkormányzati tartalék elszámolására a 
nyár végén kerül sor. 
 
- 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. 
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- 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. 

 
- Főjegyzői megbízás alapján a Pénzügyi osztály köztisztviselői tagjai a Heves Megyei 

Területi Választási Irodának. Ennek alapján az osztály dolgozói részt vettek és 2019. július 
20-ig folyamatosan részt vesznek a 2019. évi Európai Parlamenti képviselőválasztás 
kapcsán a TVI-re háruló feladatok ellátásában. A TVI-nek a választás előkészítésével 
kapcsolatos tevékenységei között most is prioritást kapott a választási irodák 
munkatársainak a választás lebonyolítására történő felkészítése, oktatása, mely több 
lépcsőben zajlott.  
A Területi Választási Irodák vezetői Visegrádon két napos konferencián kaptak 
tájékoztatást a Nemzeti Választási Iroda kollégáitól a 2019. évi választások 
lebonyolításával kapcsolatban, ahol a pénzügyi osztályvezető is részt vett, majd március 
hónapban a pénzügyi osztály részt vett a Budapesten megrendezett - csak a pénzügyes 
kollégák részére tartott - továbbképzésen. A Nemzeti Választási Iroda különös figyelmet 
fordít az oktatásra, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák (OEVI-
k), helyi választási irodák (HVI-k) és közös HVI-k (közös önkormányzati hivatalok) 
felkészültek legyenek a választások lebonyolításával és pénzügyi elszámolásával 
kapcsolatban. 
Ennek tükrében a Heves Megyei Területi Választási Iroda az OEVI-k, valamint a HVI-k és 
közös HVI-k vezetőinek és operatív munkatársainak felkészítését a TVI székhelyén, 
Egerben tartott oktatás keretében már március 11-én megkezdte, ahol a választáshoz 
kapcsolódó pénzügyi feladatok is bemutatásra kerültek. 
Ezt követően pedig május 6-án külön az OEVI-k, valamint a HVI-k és közös HVI-k 
pénzügyes kollégái részére tartottunk egész napos előadást és szakmai tréninget, ahol a 
jogszabályi háttér, a Választási Kommunikációs és Információs Rendszer (VÁKIR) 
program bemutatásán kívül lehetőség nyílt fórum jellegű problémafelvetésre, kérdezz-
felelek formában, ahol minden - választással kapcsolatban felmerült - pénzügyi jellegű 
kérdésre sikerült választ adnunk.  
A fenti oktatási tevékenység mellett az osztály folyamatosan gondoskodott a HVI-k és az 
OEVI-k munkájának segítéséről, telefon, email és VÁKIR útján. A települések részére a 
pénzügyi elszámolás rögzítésének határideje 2019. június 20. napja, a Területi Választási 
Iroda ellenőrzési feladatainak és saját elszámolásának elkészítésére vonatkozó határideje 
2019. július 15. napja. 

 
- 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. 
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- A belföldi és külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó napidíjak rendelkezésre bocsátása, és 
elszámolása is az Osztály feladatát képezi. 

 

- 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. A projektben 6 mérföldkő került beállításra. A 
mérföldkövekhez kapcsolódó pénzügyi elszámolások, likviditási tervek elkészítése az 
osztály feladata. A három évet átívelő projekt során támogatási szerződés módosítására is 
sor került két alkalommal, melyhez kapcsolódó számítások, ellenőrzések, projekthez 
kapcsolódó költségvetés-módosítások elkészítése is az osztály feladatai közé tartozik.  

 
III.  Jogi és Szervezési Osztály 

 
A Jogi és Szervezési Osztály a Hivatal Ügyrendjében rögzített feladatkörében eljárva 2019. I. 
félévében különösen az alábbi feladatokat látta el:  
 
- A Jogi és Szervezési Osztály 2019. első félévében is gondoskodott a Közgyűlés, valamint 

az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatok 
ellátásáról. Ezen túlmenően előkészítette – félévente „gördülő” rendszerben - a 
Közgyűlés 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 2019. évben is ellátta a képviselői – beleértve a nemzetiségi 

képviselői – vagyonnyilatkozatok megtételével kapcsolatos adminisztratív teendőket. 
 
- A Jogi és Szervezési Osztály 2019-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.  
 
- 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 
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rendeletek időszerűségét, a szükséges módosításokra javaslatot tesz, különös figyelemmel 
a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatára.  

 
- 2019. első félévében két szabályzat módosításának tervezetét készítette elő az osztály. 

Egyrészt a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzat 
kiegészítésére került sor, másrészt a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál vezetett 
közszolgálati személyi nyilvántartásról és a közszolgálati adatvédelemről szóló 
szabályzat módosítását tette szükségessé a kiadásának alapjául szolgáló korábbi Korm. 
rendelet helyébe lépő új rendelet.  

 
- 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 megújult felületű 
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 2019. 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 tovább 
folytatta a megkezdett jogi eljárásokat.  A folyamatban lévő végrehajtási ügyek közül az 
I. félév során kettő esetben a teljes követelés – beleértve abba a megelőlegezett eljárási 
költségeket is – megtérült, egy esetben pedig a Közgyűlés behajthatatlanság okán a 
követelésről lemondott. A többi fennálló végrehajtási eljárás tekintetében a szükséges 
intézkedések érdekében folyamatos a kapcsolattartás a behajtásra illetékes bírósági 
végrehajtókkal. 

       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 
törlési engedélyeket.  

 
- 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, 
valamint a Bródy Sándor Városi és Megyei Könyvtár tájékoztatójának a Közgyűlés elé 
terjesztésében. 
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- Szintén ügyköri feladatot ellátva a Jogi és Szervezési Osztály folyamatosan előkészíti a 
megyei önkormányzat szerződéseinek tervezetét, a Hivatal részére megküldött 
szerződés-tervezeteket pedig véleményezi. 
 

- 2019. év I. félévében a Jogi és Szervezési Osztály elkészítette a Heves Megyei 
Önkormányzat 2018. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásaira vonatkozó statisztikai 
összegzést, valamint a 2019. évi közbeszerzési tervet.  

 
- 2019. január hónapban teljesítésre került a 2018. évi statisztikai adatszolgáltatás – az 

erre központilag újonnan kialakított elektronikus felületen - a Heves Megyei 
Kormányhivatal részére. 

  
- A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében 2019. I. félévben 

eddig összesen négy 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 2018. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámoló, a 2019. évi költségvetésének elfogadására, valamint a nemzetiségi 
testület több támogatás nyújtásáról döntött, többek között a Sirokban, 2019. májusában 
megrendezett „Foci gála” finanszírozására. 
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 évente felülvizsgált - megállapodás alapján a Jogi és Szervezési 
Osztály a nemzetiségi önkormányzat Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti irodája részére 
2019. első félévében is szükség szerint gondoskodott a működéshez szükséges 
irodaszerek, tárgyi feltételek biztosításáról.  

 
- 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 2019 első félévében is, a hivatali és a 
megyei önkormányzat többségi vagy kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok 
dolgozói és közeli hozzátartozóik előfizetéseinek kezelésével. 
 

- A megyei önkormányzatoknak az ASP rendszercsatlakozása január elsejével megtörtént, 
az osztály már az iratkezelő szakrendszerben végzi az iratforgalmi feladatok 
adminisztrációját. A Jogi és Szervezési Osztály a csatlakozás kapcsán felmerült 
gyakorlati tapasztalatokról és módosítási javaslatokról a MÖOSZ által a Magyar 
Államkincstár részére készült összefoglaló dokumentumhoz szolgáltatott anyag 
összeállatását koordinálta. A MÖOSZ anyagára a Magyar Államkincstár időközben már 
reagált, ígéretet téve a javaslatok megfontolására a rendszer frissítése során. 

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

elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek az ugyanezen törvény 25. § (4a) 
bekezdésben nevesített adattrezor-archiválási kötelezettségéhez kapcsolódóan az 
osztály ügyvitele keretében folyamatosan – havi rendszerességgel frissítve - az 
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elektronikus dokumentumok, nyilvántartások későbbi elérhetőségét és ellenőrizhetőségét 
biztosító adatállományt futárszolgált útján továbbítja a NISZ Zrt. részére. 

 
- Az Osztály szervezési feladatai körében a megyei önkormányzat internetes oldalán 

közzétett közérdekű adatokat folyamatosan frissítette. Bár közérdekű adatigénylés 
ebben az első félévben még nem érkezett, de a Heves Megyei Önkormányzat és annak 
Hivatala vonatkozásában érkező ilyen jellegű kérelmekre adandó válaszok szintén az 
Osztály előkészítésében kerülnek megválaszolásra, tárgyuktól függően a szakmailag 
érintett osztályok bevonásával. 

 
- A bírósági ülnökök 2019. évi általános választása kapcsán a Jogi és Szervezési Osztály 

előkészítésében választotta meg a Közgyűlés az Egri Törvényszék, valamint az Egri 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Országos Bírósági Hivatal elnökének határozatában 
megállapított létszámú ülnökeit. 2019. május 16-án a Megyeháza, Barkóczy termében a 
Heves Megyei Közgyűlés által megválasztott bírósági ülnökök mellett az Eger Megyei 
Jogú Város Közgyűlése által megválasztott bírósági ülnökök is letették esküjüket az Egri 
Törvényszék elnöke előtt. Az esemény házigazdái, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és 
főjegyzője mellett a rendezvényt jelenlétével megtisztelte Eger Megyei Jogú Város 
polgármestere és jegyzője, a Heves Megyei Kormányhivatal igazgatója, míg a bíróságok 
részéről az Egri Törvényszék elnökén túl az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
elnöke, valamint az Egri Járásbíróság elnökhelyettese is. 

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

tagja a Heves Megyei Területi Választási Irodának (TVI). Ennek alapján az Osztály 
dolgozói részt vettek a 2019. évi Európai Parlament tagjainak választása 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 Heves megyei választási irodák munkatársainak a választás 
lebonyolítására történő felkészítése, oktatása, amely több lépcsőben zajlott: 

 
- a TVI munkatársainak felkészítése, melynek során 

- áttekintésre kerültek a választásokra vonatkozó eljárásjogi és vonatkozó anyagi 
jogi jogszabályok, fókuszálva a hatályos jogszabályokban és az idő közben 
megjelenő végrehajtási rendeletekben foglalt választási irodai feladatokra. Az 
Európai Parlament tagjai választása lebonyolításának speciális szabályai a 
2018. szeptemberében és decemberében is módosult törvényi rendelkezések 
tükrében, 

- sor került a Nemzeti Választási Rendszer (NVR) és a Választási 
Kommunikációs és Információs Rendszer (VÁKIR) gyakorlati alkalmazásának 
elsajátítására (elsősorban az OEVI-k, a HVI-k és közös HVI-k 
tevékenységének napi szintű nyomon követéséhez szükséges munkafolyamatok 
kapcsán, pl. névjegyzéket érintő kérelmek feldolgozásának nyomon követése, 
adatbázisok feltöltésének és frissítésének nyomon követése, körzetesítési 
feladatok támogatása, jogosultsági/illetékességi kérdések kezelése, logisztikai 
feladatok megszervezése, stb.), 

- személye szabottan áttekintésre kerültek az Európai Parlament tagjainak 
választásával összefüggő gyakorlati jellegű feladatok, munkafolyamatok, 
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feladat- és felelősségi körök, abból a célból, hogy a végrehajtás során minden 
TVI tag teljes egészében ismerje a saját és a többi iroda tag feladatait és 
hatáskörét, valamint azt, hogy adott esetben kihez tud fordulni, milyen tartalmú 
jelzéseket mely TVI tag felé kell megtegyen a hatékony feladatellátás és a 
zökkenőmentes információáramlás biztosítása érdekében, 

 
- az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodák (OEVI), a Helyi 

Választási Irodák (HVI) és közös HVI-k vezetőinek és operatív munkatársainak 
felkészítése a TVI székhelyén Egerben tartott oktatás keretében, melynek 
tematikája: 

- az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatos általános 
információk: kitekintés a vonatkozó anyagi és eljárásjogi jogszabályi 
rendelkezésekre 

- az Európai Parlament tagjainak választása során működő választási szervek, a 
területi választási bizottságok megváltozott szerepe az EP választás során  

- az OEVI-k és a helyi választási irodák választást előkészítő és a HVI-k 
névjegyzékkel kapcsolatos feladatai.  

- az OEVI-k és a HVI-k szavazásnapi feladatai. 
- a szavazás előkészítésével kapcsolatos feladatok. A szavazás, a 

szavazatszámlálás. 
- a jogorvoslat, 
- az Európai Parlament tagjainak választásához kapcsolódó informatikai 

feladatok. Informatikai és technikai próbák. A választás informatikai háttere 
(NVR, VÁKIR), 

- az Európai Parlament tagjainak választásával összefüggő pénzügyi-logisztikai 
feladatok áttekintése, 

 
- 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 most is jól működött 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 és igazgatási próbák). 
 

c) Heves megyében a választási iratok és kellékek szállítása – hasonlóan az 
országgyűlési képviselők választásához - 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 
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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 

választáshoz kapcsolódó igazgatási feladataikat, köztük a körzetesítés, a 
névjegyzékkezelés körébe tartozó feladatokat, melyeket most is nagymértékben 
segítették a megújított választási informatikai rendszerek. 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 
tevékenységnek is köszönhetően Heves megyében a kérelmek feldolgozása 
folyamatos volt, azok elbírálása törvényi határidőn belül megtörtént. 
 

e) A választást közvetlenül megelőző napok általános tapasztalata volt, hogy a 
választási irodák munkatársai valamennyi határidős feladatot időben elvégezték, 
így a korábban „megszokott” éjszakába nyúló munkavégzés – a szavazás napi 
feladatokat nem számítva – nem volt jellemző. A szavazatösszesítés feladatait a 
Heves megyei választási irodák vasárnap éjjel 11 órára már elvégezték, másnap a 
szavazóköri jegyzőkönyvek szállítását a Nemzeti Választási Iroda részére a TVI 
elvégezte. 

 
f) A TVI a választás kitűzését követően folyamatosan hétvégi ügyeletet tartott egyes 

eljárási határidők lejártakor, valamint az esetleges jogorvoslatok fogadása céljából. 
Ez utóbbiakról elmondható, hogy a szavazás napját követően két kifogás 
benyújtására került sor, melyeket a jelölő szervezetek delegáltjaival kiegészült, 
nyolc fős Területi Választási Bizottság elbírált, az azokban hozott döntések 
további jogorvoslati kérelem hiányában jogerőre emelkedtek. 

 
A 2019. októberi helyhatósági választásokra való felkészülés már megkezdődött a TVI 
részéről, tekintettel arra, hogy az annak során felmerülő komplex feladatok lényegesen 
nagyobb munkaterhet rónak majd az irodatagokra. 

 
 

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 
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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 2019-ben elsőként született 
babájánál és édesanyjánál Gyöngyösön. 
 
Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét dr. Seregély István érsek, az egyházmegye 
80. főpásztorának temetésén. 
 
Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Hatvani Tankerületi Tanács ülésén. 
 
Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Heves Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Gazdasági Évnyitó rendezvényén a Gárdonyi Géza Színházban. 
 
Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét Gyöngyös város évértékelő rendezvényén a 
Mátra Múzeumban. 
 
Egyeztető megbeszélést szerveztünk a megyeházán Szabó Róbert elnök úr és Völgyi Ferenc, a 
Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnökének részvételével a szervezet éves 
tevékenységének áttekintése céljából. 
 
Előkészítettük és lebonyolítottuk az Europe Direct Tájékoztató Központ részvételét az 
Eszterházy Egyetem Nyílt Napján, mely az Innovációs és Technológiai Minisztérium által 
rendezett „Európai Uniós Fejlesztések Nyílt Napja” című rendezvénysorozata egyik helyszíne 
volt. 

 
Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét az Egri Tankerületi Tanács ülésén. 
 
Megszerveztük az Év Heves Megyei Sportolója kitüntető díjak átadását a Megyei Közgyűlés 
ülését megelőzően. 
 

http://www.hevesmegye.hu/
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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 2019. évi szabadságütemezésének 
elfogadására, továbbá a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági és a Heves Megyei 
Klímabarát díj adományozására vonatkozó javaslatokat. 
 
Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Régiók Bizottsága „Környezetvédelem, 
éghajlatváltozás és energiaügy” szakbizottságának ülésén. 
 
Február 
 
Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Régiók Bizottsága 133. plenáris ülésén. 
 
Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét Sirokban a Mátrametál Kft. - a Nagyvállalat 
Beruházási Támogatási program keretén belül elnyert – pályázata hivatalos támogató 
okiratának ünnepélyes átadásán. 
 
Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét az AM ASZK Pétervásárai Mezőgazdasági 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában tartott egyeztető megbeszélésen 
Tóthné Utasi Ilona mb. igazgatóval az iskolában folyó oktatási tevékenységről, valamint a 
társadalmilag hátrányos helyzetű fiatalok részére biztosított oktatási programok körének 
jövőbeni bővítési lehetőségeiről. 
 
Egyeztető megbeszélést szerveztünk a megyeházán Szabó Róbert elnök úr és Kücsön Gyula, a 
Heves Megyei Önkormányzat Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsba delegált megbízottjának 
részvételével.  
 
Az Europe Direct Tájékoztató Központ munkatársa részt vett Budapesten az Európai 
Parlament Tájékoztatási Irodája által koordinált, fiatalok részére szervezett rendezvényen, 
melynek fő témája az európai parlamenti választások kommunikációjának előkészítése volt. 
 
Segítséget nyújtottunk a nemzeti értékek felterjesztésének tartalmi és formai követelményével 
kapcsolatban későbbi felterjesztő személyeknek. 
 
Előkészítettük és lebonyolítottuk az Europe Direct Tájékoztató Központnak az Eszterházy 
Károly Egyetem hallgatói részére rendezett tájékoztatóját az Európai Unió által biztosított 
mobilitási lehetőségekről. 
 
Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr és Ribányi József, a Régiók Bizottsága magyar 
delegációjának vezetője, a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke részvételével a magyar 
delegáció tagjainak fogadását a megyeházán. 
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Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Megyei Önkormányzatok Országos 
Szövetségének közgyűlésén Budapesten. 
 
Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Heves Megyei Felzárkózási Fórum III. 
ülésén. 
 
Az Europe Direct Tájékoztató Központ információs standot működtetett a megyeházán a 
Heves Megyei Felzárkózási Fórum III. ülése alkalmával.  
 
Támogatási szerződést készítettünk elő a REHOK Egyesülettel a 2019. évi kárpátaljai 
gyermekek látogatása és táboroztatásának támogatása céljából.  
 
 
Március 
 
Az Europe Direct Tájékoztató Központ információs standot működtetett a megyeházán a 
„Választási irodák felkészítése a 2019. évi Európai Parlament tagjainak választása kapcsán” 
szakmai értekezlete alkalmával. 
 
Előkészítettük és lebonyolítottuk az Europe Direct Tájékoztató Központ Európai Unióról 
szóló tájékoztatóját Egerben és Hevesen a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége 
rendezvényein. 
 
A Heves Megyei Kormányhivatallal és Eger Megyei Jogú Várossal együttműködésben 
megszerveztük a Szabad Sajtó Napja rendezvényt a városházán. Előkészítettük Szabó Róbert 
elnök úr részvételét és köszöntését a rendezvényen, továbbá a Heves Megyei Kormányhivatal 
és a Heves Megyei Önkormányzat közös elismerésének átadását Komka Péter fotóriporter 
részére. 
 
Egyeztetést folytattunk az Egri Értéktár Bizottsággal. 

Előkészítettük és lebonyolítottuk az Europe Direct Tájékoztató Központ tájékoztatóját az 
európai parlamenti választásokról az egri Neumann János Gimnázium diákjai részére. 
 
Szakmai egyeztetést folytattunk a megyei értéktárat érintő témákban az NMI Művelődési 
Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Heves megyei irodájával. 
 
Az Europe Direct Tájékoztató Központ munkatársai részt vettek Budapesten az Európai 
Bizottság Magyarországi Képviselete által rendezett képzésen. 
 
Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Régiók Bizottsága Régiók és Városok 8. 
Csúcstalálkozója című rendezvényén. 
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Az Europe Direct Tájékoztató Központ európai uniós információs standdal vett részt az 
Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Iskolája által rendezett Mátrai Tibor megyei 
tanulmányi versenyen. 

Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Régiók Bizottsága Természeti 
Erőforrások szakbizottságának ülésén és konferenciáján. 
A kabinet munkatársa részt vett a Heves Megyei Védelmi Bizottság ülésén. 
 
Április 
 
A TOP projektek finanszírozását érintő egyeztető megbeszélést készítettünk elő Budapesten 
Szabó Róbert elnök úr és Oláh Gábor helyettes-államtitkár úr részvételével. 
 
Előkészítettük és lebonyolítottuk az Europe Direct Tájékoztató Központ tájékoztatóját az 
európai parlamenti választásokról az Örökzöld Nyugdíjas Klub tagjai részére a megyeháza 
Telekessy termében. 
 
Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Régiók Bizottsága Szociálpolitika, 
Oktatás, Foglalkoztatás, Kutatás és Kultúra szakbizottságának ülésén. 
 
Az Europe Direct Tájékoztató Központ európai uniós információs standot biztosított 
Noszvajon, a Figedy János Általános Iskolában rendezett angol nyelvi műveltségi verseny 
alkalmával.  
 
Előkészítettük és megszerveztük a Heves megye testvérmegyéjéből, Hargita megyéből 
érkezett diákok programját Egerben.   
 
Előkészítettük és lebonyolítottuk a Heves Megyei Értéktár Bizottság áprilisi ülését. 

Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Régiók Bizottsága Környezetvédelem, 
Éghajlatváltozás és Energiaügy szakbizottságának ülésén. 
 
Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Régiók Bizottsága 134. plenáris ülésén. 
 
Az Europe Direct Tájékoztató Központ európai uniós információs standdal vett részt az 
Eszterházy Károly Egyetem „Karriernap és állásbörze” rendezvényén. 
 
Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Régiók Bizottsága Természeti Erőforrások 
szakbizottságának szakmai szemináriumán. 
 
Sajtótájékoztatót szerveztünk Szabó Róbert elnök részére a megyeházán a Heves Megyei 
Családvédelmi Akcióterv kidolgozásáról és elfogadásáról. 
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Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Magyar Rendőrség Napja alkalmából 
rendezett ünnepi állományülésen a Megyei Rendőr-főkapitányságon.  
 
Megszerveztük a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjak átadását a Magyar 
Rendőrség Napja alkalmából rendezett ünnepi állományülésen a Megyei Rendőr-
főkapitányságon. 

 
Megszerveztük a Heves Megyei Klímabarát díjak átadását a Megyei Közgyűlés ülését 
megelőzően. 
 
Koordináltuk a Heves Megyei Közgyűlés áprilisi ülésének előkészítését. A közgyűlést 
előkészítő bizottságok és a közgyűlés ülésére előkészítettük az elnöki jelentést, a Telekessy 
István területfejlesztési díj adományozására vonatkozó javaslatokat, valamint a Heves Megyei 
Családvédelmi Akcióterv kidolgozására és elfogadására vonatkozó sürgősségi indítványt. 
 
Az Europe Direct Tájékoztató Központ európai uniós információs standdal vett részt a Heves 
Megyei Népművészeti Egyesület konferenciáján a megyeházán. 

 
Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét és köszöntő beszédét a 2019. évi Bölcsődék 
Napja alkalmából szervezett ünnepségen Gyöngyösön.  
 
 
Május 
 
Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Régiók Bizottsága Gazdaságpolitikai 
szakbizottságának kihelyezett ülésén.  
 
Előkészítettük és lebonyolítottuk a Via Carpatia Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás információs napját, melynek központi témája az Interreg V-A Szlovákia 
Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló Kisprojekt Alap 2 pályázati 
felhívás volt. 
 
Előkészítettük a Heves Megyei Értéktár Bizottság elnökének nyilvános megjelenéseit. 

Előkészítettük és lebonyolítottuk az Europe Direct Tájékoztató Központ Európa-nap 
alkalmából Eger Megyei Jogú Város munkatársaival közösen rendezett programját. 
 
Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Megyei Önkormányzatok Országos 
Szövetségének közgyűlésén. 
 
Közreműködtünk az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztályával adatbázisuk frissítésében. 
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Az Europe Direct Tájékoztató Központ munkatársa részt vett Budapesten a Szabadság téren 
az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament Tájékoztatási 
Irodája Európa-napi rendezvényén.  
 
Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Régiók Bizottsága Természeti 
Erőforrások szakbizottságának kihelyezett ülésén és szakmai szemináriumán. 
 
Részt vettünk az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztálya által meghirdetett konzultáción a 
"2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról" módosításával 
kapcsolatban. 

Egyeztető megbeszélést készítettünk elő Szabó Róbert elnök úr részére Dr. Vácity Józseffel, a 
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet főigazgatójával a Heves Megyei 
Családvédelmi Akciótervről.  
 
Megbeszélést szerveztünk Szabó Róbert elnök úr részére Bíró Csabával, a Heves Megyei 
Diáksport Szövetség elnökével a Szövetség tevékenységét érintő aktualitásokról. 
 
Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét az újonnan megválasztott és esküt tett 
megyei bírósági ülnökök részére szervezett ülésen megbízólevelük átvétele alkalmából.  
 
Egyeztető megbeszélést készítettünk elő Szabó Róbert elnök úr részére Oláh Gábor, 
regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkárral a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív programot érintő kérdésekről Budapesten. 
 
Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét és köszöntőjét az Összhang Egyesület 
szervezésében – a Születés Hete rendezvénysorozat keretében zajlott – „Varázsfelhő, 
Varázspillangó” című könyvbemutató előadáson a megyeházán. 
 
Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Katona- és Bordalfesztivál Abasáron. 
 
A kabinet munkatársa részt vett az Eger és Térsége TDM szervezet közgyűlésén. 
 
Támogatási szerződést készítettünk elő a Palóc Fonó Hagyományőrző Egyesülettel 2019. 
évben szövetek, anyagok, hangtechnikai berendezések és egyéb kiegészítők vásárlása, új 
ruhák varratása támogatásának céljából, a Villámtánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc 
Egyesülettel 2019. évben gyermekek versenyeztetésének, gálaműsorainak jelmez, díszlet, 
terembérlet költségeinek támogatása céljából, valamint az Észak-magyarországi Művészet, 
Kultúra és Összefogás Egyesülettel 2019. évben Bader Roland számára professzionális 
szintetizátor vásárlásának támogatása céljából.  
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Június 
 
Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a 
megyei foglalkoztatás fellendítésére” című projekt Irányító Csoport ülésén, a megyei 
foglalkoztatási fórumon és a projekt keretében megvalósult „helyi piac” programon a 
megyeházán.  
 
Előkészítettük a Telekessy István területfejlesztési díjak átadását a Megyei Közgyűlés ülését 
megelőzően. 
 
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, a Heves Megyei Önkormányzat által alapított 
kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (III. 30.) számú önkormányzati 
rendelet módosítására, továbbá a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak 
adományozásának 2019. évi időbeni ütemezéséről szóló 73/2018. (XI. 30.) számú közgyűlési 
határozat módosítására  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. 2018. évi szakmai tevékenységéről 
szóló beszámolókat. Összeállítottuk a Heves Megyei Közgyűlés 2019. II. félévi és 2020. I. 
félévi üléstervéhez kapcsolódó javaslatokat az Elnöki Kabinet előkészítésben és 
koordinálásában készülő napirendekről.  
 
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, 2019. június 19. 
 
 
 
         Dr. Barta Viktor 
 


