
 

 

 

 

Ikt. szám: 222/65-2/2019 

 

 

Heves Megyei Közgyűlés 

 

Helyben  

 

 

Javaslat 
egyes szervezetekbe történő delegálások tárgyában 

 

 

Tisztelt Közgyűlés!  
 

Az október 13-i önkormányzati választások után a Heves Megyei Közgyűlés tagjai sorában 

személyi változások történtek. 

 

Az Alaptörvény 35. cikk (3) bekezdése értelmében a közgyűlés megbízatása a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjáig tart. A megyei 

közgyűlés elnökét a megyei közgyűlés saját tagjai közül választja megbízatásának 

időtartamára. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

74. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a közgyűlés az elnök javaslatára, titkos 

szavazással, minősített többséggel az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére 

alelnökö(ke)t választ. A megyei közgyűlés elnökének, illetve alelnökeinek foglalkoztatási, 

képviselői jogviszonya megszűnik a tisztségének, képviselői mandátumának megszűnésével, 

a tisztség, képviselői megbízatás megszűnése napján. 

  

A jelenlegi megyei közgyűlés elnökének, illetve alelnökeinek megválasztására a 2019. 

október 28. napján tartott alakuló ülés alkalmával került sor. 

 

A Közgyűlés tisztségviselőinek személyi változására tekintettel a javaslatban szereplő 

grémiumokban dönteni szükséges a tag, illetve póttag delegálásokról. 

 

Az egyes irányító, vezető, véleményező testületekbe történő delegálási javaslatok az alábbiak: 

  

 

 

 

 

1. Észak-magyarországi Területi Vízgazdálkodási Tanácsba történő delegálás 



 

A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1587/2018. (XI.22.) Korm. határozat szerint a Kormány 

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 5. §-ára, a vízgazdálkodás országos és 

részterületeit érintő vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatainak, koncepcióinak, valamint a 

vízgyűjtő gazdálkodási tervezésének szakmai és tudományos megalapozottsága, valamint a 

társadalmi részvétel biztosítása érdekében Területi Vízgazdálkodási Tanácsot (TVT) hoz létre 

és működtet. A TVT fentiekben meghatározottakon túl a vízgazdálkodásért és a 

vízvédelemért felelős miniszter részére véleményező, javaslattevő és tanácsadó tevékenységet 

is ellát. 

 

A Korm. határozat alapján a TVT legfeljebb 25 tagból áll, a TVT működési területén 

tevékenységet folytató megyei önkormányzat tagként részt vehet a TVT munkájában. 

A delegálás vonatkozásban javasoljuk, hogy Heves Megye Közgyűlése a vízgazdálkodási 

tanácsokról szóló 1587/2018. (XI.22.) Korm. határozat 5. ba) pontja szerint a Heves Megyei 

Önkormányzat részéről dr. Juhász Attila Simont, a Heves Megyei Közgyűlés elnökét 

delegálja, továbbá tegyen javaslatot Bornemisza János Poroszló Község polgármestere 

személyében a Heves megyei települések képviseletére.  

 

 

2. Heves Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba (továbbiakban HMTKF) 

történő delegálás 

 

A 2011. évi CXCVIII. törvény rendelkezett a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 

1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) módosításáról. A hivatkozott törvény számos 

ponton módosította a Tftv-t, mely többek között az alábbi 14. § (1) – (5) bekezdésekkel 

egészült ki: 

 

„(1) A megyei közgyűlés és a - megye területén működő - megyei jogú város(ok) közgyűlése(i) 

megyei területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek. 

(2) A megyei területfejlesztési konzultációs fórumba a megyei jogú város közgyűlése egy 

képviselőt delegál. A megyei területfejlesztési konzultációs fórumba a megyei közgyűlés a 

megyei jogú várost képviselők számával azonos számú képviselőt delegál. 

(3) A megyei területfejlesztési konzultációs fórum előzetesen állást foglal a megyei közgyűlés 

területfejlesztést érintő ügyeiben. 

(4) A megyei területfejlesztési konzultációs fórum véleményét a megyei közgyűlés ülésén a 

vonatkozó napirend tárgyalásakor ismertetni kell. 

(5) A megyei területfejlesztési konzultációs fórum munkaszervezettel nem rendelkezik. 

Titkársági feladatait a tagok megegyezése szerinti önkormányzati hivatal látja el.” 

 

A fenti jogszabályi rendelkezés szerinti delegálási kötelezettségnek eleget téve a HMTKF 

elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata Heves megye esetében 1 fő delegálását teszi 

szükségessé Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, és 1 fő delegálását a Heves Megyei 

Közgyűlés részéről.   

A Fórum jelenleg hatályban lévő Szervezeti és Működési Szabályzatának I. 5 a) pontja szerint 

a HMTKF tagja a Heves Megyei Közgyűlés részéről Szabó Róbert a Közgyűlés korábbi 

elnöke. 

 



 

Mindezeket figyelembe véve javaslom a Közgyűlésnek, hogy a Heves Megyei 

Területfejlesztési Konzultációs Fórumba a Közgyűlés elnökét, dr. Juhász Attila Simont 

delegálja. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Testületet, hogy a Tftv. 14/A. § (1) bekezdése alapján az Észak-

magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum (ÉMRTKF) tekintetében 

nincs szükség a tagi delegálás megújítására, arra is tekintettel, hogy a törvény értelmében 

azon testület tagjai az egy régió területén működő megyei közgyűlések mindenkori elnökei.   

 

 

3.  INTERREG V-A Szlovákia- Magyarország Együttműködési Program Monitoring 

Bizottságába történő delegálás 

 

Az Európai Bizottság 2015. szeptember 30-án elfogadta a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai 

időszakra szóló INTERREG V-A Szlovákia- Magyarország Együttműködési Programot. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendeletének 47. cikke értelmében „a 

tagállam számára a program elfogadásáról szóló határozatról megküldött értesítést követő 

három hónapon belül a tagállam az intézményi, jogi és pénzügyi keretének megfelelően az 

irányító hatósággal egyetértésben létrehozza a program végrehajtását monitoring alá vonó 

bizottságot (a továbbiakban: a monitoring bizottság).” 

 

A monitoring bizottság összetételére vonatkozó 48. cikk alapján: „A monitoring-bizottság 

összetételéről a tagállam határoz, feltéve, hogy a monitoring-bizottság az illetékes tagállami 

hatóságok, a közreműködő szervezetek és az 5. cikkben említett partnerek képviselőiből áll. A 

partnerek képviselőit – átlátható eljárások útján – az egyes partnerek delegálják a 

monitoring-bizottságba.” 

 

A Miniszterelnökség Nemzetközi Helyettes Államtitkársága 2015. novemberében levélben 

kereste meg a Heves Megyei Közgyűlés Elnökét a monitoring bizottságba történő delegálás 

tárgyában, tekintettel arra, hogy Heves megye részt vett a program tervezéséért felelős 

programozó munkacsoport munkájában. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

246/2015. (XI. 24.) közgyűlési határozatával hagyta jóvá Szabó Róbertnek, a megyei 

közgyűlés elnökének szavazati joggal rendelkező tagként, míg Domján Róbertnek, a Heves 

Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési Osztálya vezetőjének 

póttagként az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 

Monitoring Bizottságába történt delegálását. 

 

Javaslom, hogy Heves Megye Közgyűlése az INTERREG V-A Szlovákia- Magyarország 

Együttműködési Program Monitoring Bizottságába tagnak dr. Juhász Attila Simont, a Heves 

Megyei Közgyűlés elnökét, póttagnak Domján Róbertet, a Heves Megyei Önkormányzati 

Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési Osztály osztályvezetőjét delegálja.  

 

 

4.  INTERREG V-A Szlovákia- Magyarország Együttműködési Program Programozó 

Bizottságába történő delegálás 

 



 

Az „Interreg V-A Szlovákia- Magyarország” program célja a határ menti régiók közös 

természeti és kulturális örökségének együttes védelme, fejlesztése és turisztikai célú 

hasznosítása. Idetartozik a közös vízgazdálkodás, a katasztrófamegelőzés, a megfelelő 

feltételek megteremtése a kulturális és építészeti örökségek felújításához, valamint a határon 

átnyúló fenntartható turizmus fejlesztése. 

 

A 2021-2027-es uniós költségvetési ciklus során a programdokumentumokban rögzített 

fejlesztési célok és beavatkozási területek – melyeket az INTERREG V-A Szlovákia- 

Magyarország Együttműködési Program Programozó Bizottsága határoz majd meg - 
mentén lehetséges majd az együttműködési tevékenységeket finanszírozni, figyelembe véve 

az egyéb fejlesztési célú támogatási programokat és rendszereket.  

 

Javaslom, hogy a Heves Megyei Közgyűlés az INTERREG V-A Szlovákia- Magyarország 

Együttműködési Program 2021-2027 Programozó Bizottságába tagnak dr. Juhász Attila 

Simont, a Heves Megyei Közgyűlés elnökét, póttagnak Domján Róbertet, a Heves Megyei 

Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési Osztály osztályvezetőjét 

delegálja.  

 

 

5. INTERREG V-A Szlovákia- Magyarország Együttműködési Program keretén belül 

megvalósítandó Kisprojekt Alap Monitoring Albizottságába történő delegálás 

 

Az Európai Bizottság 2015. szeptember 30-án elfogadta a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai 

időszakra szóló INTERREG V-A Szlovákia- Magyarország Együttműködési Programot.  

Az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretén belül 

működő Kisprojekt Alap vezető partnere, a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai 

Területi Együttműködési Csoport az ernyőprojekt két partnerével, a Kassa Megyei 

Önkormányzattal és a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.-vel történő egyeztetéseket 

követően létrehozta a Kisprojekt Alap Monitoring Albizottságot. A Monitoring Albizottság a 

PT1 – Természet és Kultúra, valamint a PT4 –Közintézmények és a határtérségben élő 

emberek határon átnyúló együttműködésének javítása nevet viselő prioritási tengelyek keretén 

belül megvalósuló pályázatok kiválasztása és ellenőrzése céljából került létrehozásra. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendeletének 48. cikke alapján „A 

monitoring-bizottság összetételéről a tagállam határoz, feltéve, hogy a monitoring-bizottság 

az illetékes tagállami hatóságok, a közreműködő szervezetek és az 5. cikkben említett 

partnerek képviselőiből áll. A partnerek képviselőit – átlátható eljárások útján – az egyes 

partnerek delegálják a monitoring-bizottságba.” 

A Via Carpatia EGTC igazgatója 2017. novemberében levélben kereste meg a Heves Megyei 

Közgyűlés Elnökét a monitoring albizottságba történő (tag és helyettes tag) delegálása 

tárgyában. A Közgyűlés tagnak Szabó Róbertet, a Közgyűlés elnökét, póttagnak Domján 

Róbertet, a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési 

Osztályának vezetőjét delegálta a grémiumba. 

 

Javaslom, hogy a Heves Megyei Közgyűlés a Kisprojekt Alap Monitoring Albizottságába 

tagnak dr. Juhász Attila Simont, a Heves Megyei Közgyűlés elnökét, póttagnak 



 

változatlanul Domján Róbertet, a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és 

Területrendezési Osztályának osztályvezetőjét delegálja.  

 

Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 2019. november 19-i ülésén 8 igen és 1 tartózkodás 

mellett támogatta a határozati javaslat közgyűlési megtárgyalását és a határozati javaslat 

elfogadását.   

 

A Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága 2019. november 19-i ülésén 6 igen és 1 

tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslat közgyűlési megtárgyalását és a határozati 

javaslat elfogadását.   

 

 

Eger, 2019. november 21. 

 

 

dr. Juhász Attila Simon 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem:  

 

 

 

Dr. Barta Viktor  
     Heves Megye Főjegyzője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Közgyűlési határozati javaslatok: 

 

I. Határozati javaslat: 

 

1. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Észak-magyarországi Területi 

Vízgazdálkodási Tanácsba a Heves Megyei Önkormányzat képviseletére a Heves 

Megyei Közgyűlés elnökét, dr. Juhász Attila Simont delegálja, továbbá Bornemisza 

János Poroszló Község polgármestere személyében javaslatot tesz a Heves megyei 

települések képviseletére.  

2. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 42/2014. (VI.27.) számú határozatát 

hatályon kívül helyezi.   

3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a döntésről az Észak-magyarországi Vízügyi 

Igazgatóságot haladéktalanul tájékoztassa. 

 

     Felelős:  dr. Juhász Attila Simon 

           Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

     Határidő: 2019. december 6. 

 

 

II. Határozati javaslat: 

 

1. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése akként dönt, hogy a Heves Megyei 

Területfejlesztési Konzultációs Fórumba a Heves Megyei Közgyűlés elnökét, dr. 

Juhász Attila Simont delegálja. 

2. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 9/2012. (II.24.) számú határozatát 

hatályon kívül helyezi.   

3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a döntésről Eger Megyei Jogú Város 

Polgármesterét tájékoztassa. 

 

Felelős:  dr. Juhász Attila Simon 

 Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Határidő: 2019. december 6. 

 

 

III. Határozati javaslat: 

 

1. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés be) alpontja 

alapján dr. Juhász Attila Simont, a megyei közgyűlés elnökét szavazati joggal 

rendelkező tagként, míg póttagként Domján Róbertet, a Heves Megyei 

Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési Osztály 

osztályvezetőjét delegálja az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Program 

Monitoring Bizottságába. 

2. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 246/2015. (XI.24.) számú 

határozatát hatályon kívül helyezi.   



 

3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a delegálásról a program megvalósításáért 

felelős Nemzeti Hatóságot haladéktalanul tájékoztassa. 

  

Felelős:  dr. Juhász Attila Simon 

 Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Határidő: 2019. december 6. 

 

 

IV. Határozati javaslat: 

 

1. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdés be) alpontja 

alapján dr. Juhász Attila Simont, a megyei közgyűlés elnökét szavazati joggal 

rendelkező tagként, míg póttagként Domján Róbertet, a Heves Megyei 

Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési Osztály 

osztályvezetőjét delegálja az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Program 

2021-2027 Programozó Bizottságába. 

2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a delegálásról a program megvalósításáért 

felelős Nemzeti Hatóságot haladéktalanul tájékoztassa. 

  

Felelős:  dr. Juhász Attila Simon 

 Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Határidő: 2019. december 6. 

 

 

V. Határozati javaslat: 

 

1. A Heves Megyei Önkormányzat az INTERREG V-A Szlovákia- Magyarország 

Együttműködési Program keretén belül megvalósítandó Kisprojekt Alap 

Monitoring Albizottságába tagnak dr. Juhász Attila Simont, a Közgyűlés elnökét, 

póttagnak Domján Róbertet, a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 

Területfejlesztési és Területrendezési Osztályának osztályvezetőjét delegálja.  

2. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 104/2017. (XI.24.) számú 

határozatát hatályon kívül helyezi.   

3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a delegálásról a program megvalósításáért 

felelős Nemzeti Hatóságot haladéktalanul tájékoztassa. 

 

Felelős:  dr. Juhász Attila Simon 

 Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Határidő: 2019. december 6. 

 

 
 


