
 

 

231/153-2/2019. 

 

Heves Megyei Közgyűlés 

 

Helyben 

 

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés megváltozott bizottsági struktúrájával összefüggő 

önkormányzati rendelet-módosításokra 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 53. § (1) bekezdésének l) pontja értelmében a képviselő-testület (közgyűlés) a 

szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik a képviselő-testület 

(közgyűlés) bizottságairól. 

 

A Heves Megyei Közgyűlés a 2019. október 28. napján megtartott alakuló ülésen módosította 

a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságának elnevezését Vidékfejlesztési és 

Határon Túli Ügyek Bizottságára, mely elnevezés módosulása szükségessé teszi a Heves 

Megyei Önkormányzat hatályos rendeleteiben a változás átvezetését. Erre tekintettel javaslom 

a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet), az önkormányzat 

sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 

és a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) megfelelő szakaszainak és mellékleteinek a 

fenti változással érintett módosítását. 

 

Jelen előterjesztéssel érintett vagyonrendelet módosítása kapcsán teszek javaslatot továbbá a 

vagyonrendelet technikai jellegű módosítására is. A Heves Megyei Önkormányzat 

korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát a vagyonrendelet 2. melléklete tartalmazza. 

Javaslom ezen melléklet gazdasági társaságokra vonatkozó adatainak módosítását is, amit a 

Heves Megyei Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő két gazdasági társaság 

jogutód nélküli megszűnése tett indokolttá. Ahogyan arról a T. Bizottság és a Közgyűlés is 

már korábbiakban tájékoztatásra került, az Észak-magyarországi Társadalmi Célú 

Humánerőforrás-fejlesztő Nonprofit Kft. végelszámolásának befejezését követően 2019. 

január 16. napi hatállyal, míg a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs 

Ügynökség Nonprofit Kft. felszámolásának lezárultával, 2019. február 21. napi hatállyal 

került törlésre a cégjegyzékből. 



 

 

Az előterjesztést a Közgyűlés valamennyi bizottsága megtárgyalta, az Ügyrendi és 

Nemzetiségi Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag, a Vidékfejlesztési és Határon Túli 

Ügyek Bizottsága 7 igen szavazattal egyhangúlag, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság az 

ülésen tett – és a rendelet-tervezet szövegén átvezetett - észrevételek mellett 8 igen szavazattal 

egyhangúlag támogatta annak Közgyűlés általi megtárgyalását és a rendelet-tervezet 

elfogadását.  

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen javaslatot megtárgyalva a mellékelt 

rendelet-tervezet elfogadását támogatni szíveskedjék!  

 

Eger, 2019. november 20. 
 

 

 

 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

 

 

Dr. Barta Viktor 

             Heves Megye Főjegyzője 

Dr. Juhász Attila Simon 

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 



 

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

..…/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete 

a Heves Megyei Közgyűlés megváltozott bizottsági struktúrájával összefüggő 

önkormányzati rendelet-módosításokról 

 

 

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt 

eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 

foglalt feladatkörében eljárva – figyelemmel a Közgyűlés 2019. október 28. napján tartott 

alakuló ülésén meghozott döntéseire is - a következőket rendeli el:  

 

I. 

 

1. § A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 6. § (2) bekezdés 

b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„b) a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága hatáskörébe tartozik, 

amennyiben a vagyontárgy nettó forgalmi értéke meghaladja a 100.000,- forintot, de 

nem éri el az 5.000.000,- forintot;” 

 

2. § A vagyonrendelet 6. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„b) a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága hatáskörébe tartozik, 

amennyiben a vagyontárgy nettó forgalmi értéke meghaladja a 3.000.000,- forintot, de 

nem éri el a 10.000.000,- forintot;” 

 

3. § A vagyonrendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A nyílt licites eljárás során a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága 

 

a) jóváhagyja a hirdetmény (6) bekezdés szerinti tartalmát, 

b) a Hivatal érintett osztálya útján gondoskodik a hirdetmény közzétételéről, 

c) értékeli a beérkezett pályázatokat, 

d) dönt a nyertes pályázat kiválasztásáról.” 

 

4. § A vagyonrendelet Heves Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes 

törzsvagyonát nevesítő 2. mellékletének gazdasági társaságokra vonatkozó táblázata 

helyébe jelen rendelet melléklete szerinti táblázat lép. 

 

II. 

 

5. § Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 13/2012. (IV.27.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: sportrendelet) 3. § (2) bekezdésének a) pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„a) a Közgyűlés illetékes szakbizottsága a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek 

Bizottsága,” 

 



 

6. § A sportrendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A 9. § (1) bekezdésében meghatározott pénzeszközökre a Heves Megyei 

Közgyűlés illetékes szakbizottsága a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek 

Bizottsága írja ki a pályázatokat.” 

 

7. § A sportrendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A pályázati keretösszeget és az egy pályázat részére megítélhető maximum 

összeget a Heves Megyei Közgyűlés illetékes szakbizottsága a Vidékfejlesztési és 

Határon Túli Ügyek Bizottsága a pályázati kiírásában határozza meg.”  

 

8. § A sportrendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Heves Megyei Közgyűlés illetékes szakbizottsága a Vidékfejlesztési és Határon 

Túli Ügyek Bizottsága bírálja el a beérkező pályázatokat.” 

 

9. § A sportrendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A kifizetés folyósításának felfüggesztését kezdeményezheti a Heves Megyei 

Közgyűlés illetékes szakbizottsága a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek 

Bizottsága, ha a kedvezményezett a felhasználási célt a bizottság hozzájárulása nélkül 

megváltoztatta, vagy a felhasználás nem a kedvezményezett által megjelölt célokat 

szolgálja.” 

 

10. § A sportrendelet 4. számú mellékletében a Támogatási szerződés szerződő feleinek 

törvényes képviselőit nevesítő részében, továbbá a Támogatási szerződésnek az aláíró 

feleket nevesítő záró részében és az ellenjegyzésnél szereplő szövegrészekből a természetes 

személy tisztségviselők neve – az általuk viselt tisztség megnevezésének változatlanul 

hagyása mellett – törlésre kerül. 

 

11. § A sportrendelet 4. számú mellékletének 1.1 pontjában szereplő „Megyei Fejlesztési és 

Nemzetközi Ügyek Bizottsága” szövegrész helyébe „Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek 

Bizottsága” szöveg lép. 

 

 

III. 

 

12.  § A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) „A Közgyűlés elnökének és bizottságainak 

saját és átruházott hatásköre” című 2. mellékletének „II. A Közgyűlés elnökére átruházott 

hatáskörök” fejezet 20. pontja helyébe a következő pont lép: 

 

 „20. Véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívásokat, beleértve azok 

mellékleteit is, megadva a területi szempontokat a Vidékfejlesztési és Határon Túli 

Ügyek Bizottsága utólagos tájékoztatásával.” 

 

 



 

13. § Az SZMSZ „A Közgyűlés elnökének és bizottságainak saját és átruházott hatásköre” című 

2. mellékletének „II. A Közgyűlés elnökére átruházott hatáskörök” fejezet 22. pontjában 

szereplő „általános helyetteseként” szövegrész törlésre kerül. 

 

14. § Az SZMSZ „A Közgyűlés elnökének és bizottságainak saját és átruházott hatásköre” című 

2. mellékletének „III. A bizottságok saját és átruházott hatáskörei” fejezet 3. pont címében a 

„3. Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága” szövegrész helyébe a „3. 

Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága” szöveg lép. 

 

 

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

      Dr. Juhász Attila Simon          Dr. Barta Viktor 

        Heves Megyei Közgyűlés Elnöke           Heves Megye Főjegyzője 
 

 



 

Melléklet a …/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelethez 

 

Sorszám 

Gazdasági társaságok 

Elnevezés Cégjegyzékszám Székhely Tulajdoni részesedés 

1. 

Heves Megyei 

Területfejlesztési 

Ügynökség 

Nonprofit Kft. 

10-09-029615 

3300 Eger, 

Kossuth Lajos u. 

9.  

A Heves Megyei 

Önkormányzatot 

megillető üzletrész 

névértéke 3.000.000,- Ft 

(51,72%), szavazati 

arány: 30 

2.  
Tisza-tó 

Fejlesztési Kft.  
16-09-015013 

5350 Tiszafüred, 

Fő út 3.  

A Heves Megyei 

Önkormányzatot 

megillető üzletrész 

névértéke 750.000,- Ft, 

a törzsbetét törzstőkéhez 

viszonyított aránya 25% 

3.  

Heves Megyei 

Térségfejlesztési 

Nonprofit Kft.  

10-09-035433 

3300 Eger, 

Kossuth Lajos 

utca 9.  

A Heves Megyei 

Önkormányzatot 

megillető üzletrész 

névértéke 4.000.000,- 

Ft, a törzsbetét 

törzstőkéhez 

viszonyított aránya 

100% 

4. 

Agria 

Térségfejlesztési 

Nonprofit Kft.  

10-09-035756 

3300 Eger, 

Kossuth Lajos u. 

9.  

A Heves Megyei 

Önkormányzatot 

megillető üzletrész 

névértéke 3.000.000,- 

Ft, a törzsbetét 

törzstőkéhez 

viszonyított aránya 

100% 

 

 


