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Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 27. § 

(1) bekezdése alapján a Heves Megyei Önkormányzat területi önkormányzatként törvényben 

meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint 

koordinációs feladatokat lát el, melyeket a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 

1996. évi XXI. törvény (Tftv.) bont ki, részletezve a megyei önkormányzatok által kötelezően 

ellátandó egyes közfeladatokat.  

 

A közfeladat fogalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) akként 

definiálja, hogy „közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati 

feladat”, melynek ellátása költségvetési szervek útján vagy az azok ellátásához szükséges 

pénzügyi fedezet részben vagy egészben történő biztosításával valósul meg. Az Áht. szerint 

közfeladatok ellátásában államháztartáson kívüli szervezetek is közreműködhetnek, 

jogszabályban meghatározott rendben. 

 

A fenti közfeladatok ellátásában nyitott újabb fejezetet a 2014-2020 programozási időszakban 

az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. A jogszabály egyrészről a megyei önkormányzatok, mint 

területi szereplők feladataként nevesítette az integrált területi programok -, mint a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) a megyei önkormányzatokra allokált 

források felhasználását megalapozó dokumentumok - összeállítását és annak végrehajtását is, 

másrészről a megyei önkormányzat vagy az általa vezetett konzorcium által benyújtható 

támogatási kérelmekkel kapcsolatos feladatokon túl, nevesítésre került az az eljárásrend is, 

melynek keretében a megyei önkormányzat a területén található települési 

önkormányzatoknak a Korm. rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló 

közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában köteles részt venni, ha 

azt a települési önkormányzat kéri. 



 

 

A fenti Korm. rendelet hatálya alá tartozó projekteken túl a megyei önkormányzat a TOP-on 

kívüli egyéb európai uniós források elnyerésére irányuló, továbbá nemzeti finanszírozású 

pályázatokban is érintett/lehet érintett a jövőt illetően, melyekkel kapcsolatos feladatellátásba 

a Heves Megyei Önkormányzat részéről, a tulajdonosi részvételével működő gazdasági 

társaságok bevonása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény in-house 

beszerzésekre vonatkozó, illetve a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet szerinti 

eljárásrend alapján indokolt. Mindezekre tekintettel – hasonlóan a Heves Megyei 

Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel és a Heves Megyei Térségfejlesztési 

Nonprofit Kft-vel korábban már megkötött, hasonló tárgyban született megállapodásokhoz - 

javaslom a megyei önkormányzat és az egyszemélyes tulajdonosi részvételével működő Agria 

Térségfejlesztési Nonprofit Kft. közötti, a fentiekben részletezett feladatellátást megalapozó, 

melléklet szerinti közfeladat-ellátási megállapodás megkötését. 

 

A fentebb is részletezett közfeladatok ellátásának megszervezése az Önkormányzat 

rendelkezésére álló erőforrásokkal – így az elhelyezésre rendelkezésre álló saját tulajdonú 

irodahelyiségekkel – való hatékony és takarékos gazdálkodás újragondolását igényli. 

 

Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik az egri 4975 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben Eger, Dobó tér 6/A. szám alatt található épület III. emeletének 

irodahelyiségei, a hozzá tartozó közlekedővel és kiegészítő helyiségekkel együtt. A nevezett 

ingatlan III. emeletén található helyiségek az Önkormányzat - vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: Vagyonrendelet) alapján - korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába 

tartoznak, melyek az Önkormányzat kötelező önkormányzati feladatainak ellátását szolgálják. 

 

Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 13/2012. (IV.27.) 

önkormányzati rendelet 7. §-a szerint az önkormányzat – figyelemmel a Vagyonrendeletre - 

lehetőségeihez mérten természetbeni támogatással is támogatja a sportfeladatok ellátását. 

 

Figyelemmel arra, hogy a döntés időpontjában az érintett helyiségeket az önkormányzat és a 

tulajdonában álló közfeladatot ellátó gazdasági társaságok nem használták, erre, mint 

támogató önkormányzatnak a kedvező tárgyi lehetőségeire is tekintettel hozta meg a Heves 

Megyei Közgyűlés a sportszervezetek részére történő természetbeni támogatás nyújtása 

tárgyában a 7/2018. (I.26.) számú határozatot. A határozat és az ennek megfelelően megkötött 

helyiségek használatára vonatkozó támogatási szerződések alapján, a jelen állapot szerint, a 

Dobó tér 6/A. épület III. emeletén található helyiségek egy részét összesen 7 irodát 1 előteret 

1 folyosót mintegy 125,3 m2 területen a határozatban foglalt: 

 

- Heves Megyei Természetbarát Szövetség, 

- Heves Megyei Kézilabda Szövetség, 

- Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 

- Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatósága, mint sportszervezetek 

használnak. 

 

A használat időtartama határozott időre szól, 2023. február 18. napjáig tart. A támogató a 

hasznosításból eredő díj megfizetési kötelezettséget nem érvényesít támogatott 

sportszervezetekkel szemben. A támogatott sportszervezetek a támogatási időszak alatt a 



 

helyiségek használatával együtt járó közüzemi és épületüzemeltetési költségek használt 

alapterülettel arányos összegét kötelesek megfizetni. A helyiségek vonatkozásában a 

számlázásra/ üzemeltetésre, mint szerződő fél az önkormányzat munkaszervezete a Heves 

Megyei Önkormányzati Hivatal jogosult. 

 

A támogatási szerződések megkötése óta a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő 

és a Heves Megyei Közgyűlés 14/2016. (II.26.) számú határozatával elfogadott és jelen 

előterjesztés keretében elfogadásra javasolt közfeladat-ellátási megállapodásokban foglaltak 

szerint, túlnyomó részben kötelező önkormányzati feladatellátásban közreműködő gazdasági 

társaságok helyigénye, ezen feladatellátásából is adódóan, jelentősen megnövekedett, azaz az 

önkormányzat fentiekben megjelölt támogatási lehetőségei jelentősen csökkentek. 

Ugyanakkor fennállhat annak a lehetősége, hogy a sportszervezeteknek juttatott egyes 

helyiségek kihasználatlanok. 

 

Ezért megalapozottá vált a fenti számú határozat alapján megkötött támogatási 

szerződésekben foglalt helyiségek szükségszerű használatának felülvizsgálata és ennek 

megfelelően, a szerződések megszüntetése.   

 

A körülmények fenti alakulásának lehetőségét is figyelembevéve került sor, a közgyűlés 

hozzájárulásával megkötött támogatási szerződések 7.1. pontjában annak rögzítésére, hogy a 

Heves Megyei Önkormányzat és Hivatala, valamint a sportszervezetek, mint szerződő felek a 

szerződéseket közös megegyezéssel vagy egyoldalú felmondással megszüntethetik. 

 

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 8 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatta annak Közgyűlés általi megtárgyalását és az alábbi 

határozati javaslat elfogadását.  

 

Figyelemmel az előterjesztésben foglalt indokokra kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az 

előterjesztést tárgyalja meg és támogassa a határozati javaslat elfogadását.  

 

 

Eger, 2019. november 20. 

 

 

             Dr. Juhász Attila Simon 

       Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

 

 

      Dr. Barta Viktor 

Heves Megye Főjegyzője 

 

 

 

 



 

 

Közgyűlési határozati javaslatok: 

 

 

I. számú Közgyűlési határozati javaslat: 

 

1. A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy a Heves Megyei Önkormányzatnak a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben nevesített 

és a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben részletezett   

területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs közfeladatainak 

ellátásába jelen határozat mellékletét képező megállapodásban részletezett feltételek 

szerint az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-t (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 

9., adószám: 25561179-2-10, cégjegyzékszáma: 10-09-035756) be kívánja vonni.  

 

     A Heves Megyei Közgyűlés erre tekintettel az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-vel 

kötendő Közfeladat-ellátási megállapodást - jelen határozat mellékletét képező tartalommal 

- jóváhagyja és felhatalmazza Elnökét annak aláírására.  

 

Felelős:  Dr. Juhász Attila Simon 

           Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

 

 Határidő: 2019. december 31.    

 

2.  A Heves Megyei Közgyűlés, mint az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg. 10-09-

035756 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Agria Térségfejlesztési Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság alapítójának, a Heves Megyei Önkormányzatnak a legfőbb 

szerve egyetért azzal, hogy a Heves Megyei Önkormányzatnak a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben nevesített és a 

területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben részletezett 

területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs közfeladatainak 

ellátásában a Kft. részt vállaljon. Erre tekintettel jelen alapítói határozat mellékletét képező 

tartalommal jóváhagyja a Heves Megyei Önkormányzattal kötendő Közfeladat-ellátási 

megállapodást, és felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét annak aláírására. 

 

Felelős:  Dr. Várhelyi Tamás 

Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft.  

ügyvezető 

                                                            

      Határidő:  2019. december 31. 

 

 

 

 

II. számú Közgyűlési határozati javaslat: 

 

A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a sportszervezetek részére történő 

természetbeni támogatás nyújtása tárgyában meghozott 7/2018. (I.26.) számú határozatában 

foglaltak alapján megkötött helyiségek használatára vonatkozó támogatási szerződéseket 



 

vizsgálja felül és amennyiben szükségesnek látja döntsön a vonatkozó szerződések közös 

megegyezéssel, felmondással vagy azonnali felmondással történő megszüntetéséről.  

 

  Felelős: Dr. Juhász Attila Simon, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

    Dr. Barta Viktor, Heves megye főjegyzője 

Határidő: Folyamatos 



 

 

Melléklet a ....../2019. (XI.29.) közgyűlési határozathoz 
 

Közfeladat ellátási megállapodás 
 

Amely létrejött egyrészt 

Heves Megyei Önkormányzat (3300 Kossuth Lajos u. 9., képviseli: Dr. Juhász Attila Simon, 

a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, adószáma: 15728946-2-10, statisztikai jelzőszáma: 

15728946 8411 321 10), mint önkormányzat, a továbbiakban Önkormányzat,  

másrészről 

Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., 

képviseli: Dr. Várhelyi Tamás, ügyvezető, adószám: 25561179-2-10, cégjegyzékszáma: 10-

09-035756), mint kft, a továbbiakban Kft. 

között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel: 

 

1./ Előzmények: 

1.1. Felek rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése alapján Önkormányzat, mint megyei önkormányzat 

olyan területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint – kötelező 

feladatként - területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs 

feladatokat lát el.  

 

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény értelmében  

→ a területfejlesztés és területrendezés feladata: 

a) a térségi és helyi közösségek területfejlesztési és területrendezési kezdeményezéseinek 

elősegítése, összehangolása az országos célkitűzésekkel; 

b) fejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozása, meghatározása és megvalósítása, 

a társadalom, a gazdaság és a környezet dinamikus egyensúlyának fenntartása, illetve 

javítása érdekében; 

c) a nemzetközi együttműködés keretében az Európai Unió regionális politikájához illeszkedés 

elősegítése, valamint a regionális együttműködésben rejlő kölcsönös előnyök hasznosítása és 

a határmenti (különösen a hátrányos helyzetű határmenti) térségek összehangolt 

fejlesztésének elősegítése. 

→ a területfejlesztés feladata különösen: 

a) az ország különböző adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság megújulását 

elősegítő, a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika kidolgozása, összehangolása és 

érvényesítése; 

b) az elmaradott térségek felzárkóztatásának és fejlődésének elősegítése; 

c) a gazdaság szerkezeti megújulásának elősegítése az egyes ipari és mezőgazdasági jellegű 

térségekben, a munkanélküliség mérséklése; 

d) az innováció feltételeinek javítása a megfelelő termelési és szellemi háttérrel rendelkező 

központokban, és az innovációk térségi terjedésének elősegítése; 

e) a kiemelt térségek sajátos fejlődésének elősegítése; 

f) a befektetők számára vonzó vállalkozói környezet kialakítása. 



 

→ a területrendezés feladata különösen: 

a) a környezeti adottságok feltárása és értékelése; 

b) a környezet terhelését, terhelhetőségét és a fejlesztési célokat figyelembe vevő 

területfelhasználásnak, az infrastrukturális hálózatok területi szerkezetének, illetve 

elhelyezésének - az ágazati koncepciókkal összhangban történő - megállapítása; 

c) az országos és térségi, továbbá a területrendezéssel kapcsolatos településrendezési célok 

összehangolása. 

A területfejlesztési és területrendezési feladatokat az állami szervek, az önkormányzatok, és 

egyéb érintett szervezetek összehangoltan, egymással együttműködve látják el. 

 

1.2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) értelmében 

közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat. A közfeladatok 

ellátása költségvetési szervek alapításával és működtetésével vagy az azok ellátásához 

szükséges pénzügyi fedezet e törvényben meghatározott eszközökkel, részben vagy egészben 

történő biztosításával valósul meg. A közfeladatok ellátásában államháztartáson kívüli 

szervezet jogszabályban meghatározott rendben közreműködhet. 

Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat 100 %-os tulajdonosi részesedésével működő Kft fő- 

és egyéb tevékenységi köreinek keretében rendszeresen végzett, nonprofit jellegű gazdasági 

tevékenységével elsődlegesen, de nem kizárólagosan az alapító Heves Megyei Önkormányzat 

részére jogszabályban meghatározott területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, 

valamint koordinációs, projektmendzsmenti, projektelőkészítési és -megvalósítási 

közfeladatai ellátásában működik közre. 

 

1.3. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet 

(továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében az – integrált területi program összeállításáért 

felelős megyei önkormányzat, mint - területi szereplő  

a) kidolgozza az ITP szintű kiválasztási kritériumokat, figyelembe véve az operatív 

programban és az e rendeletben meghatározott horizontális követelményeket, 

b) a kiválasztási kritériumok alapján összeállítja az ITP-t és kezdeményezheti annak 

módosítását, 

c) véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást és megadja a területi 

szempontú értékelési szempontokat, 

d) e rendeletben meghatározott esetben szavazati joggal részt vesz a döntés-előkészítő 

bizottság ülésén, vagy e rendeletben meghatározott esetben a területi szempontú értékelési 

szempontokat értékeli és az irányító hatóság elé terjeszti, 

e) adatot szolgáltat az irányító hatóság részére az éves fejlesztési keret összeállításához, 

f) végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a kedvezményezettektől és az irányító 

hatóságtól a támogatott projektekről adatszolgáltatást kérhet, részt vehet a 

projektfejlesztésben és a kedvezményezett kérelmére a projektmenedzsment tevékenységek 

ellátásában. 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Heves megyében felhasználható 

forrásainak megalapozott tervezéséhez a Heves Megyei Önkormányzat a megye összes 

települését – kivéve Eger MJV-t – érintő projektgyűjtést hajtott végre.  

A Kormányrendelet a megyei önkormányzatok, mint területi szereplők feladataként nevesíti 

az integrált területi programok – úgy, mint a Terület- és Településfejlesztési Operatív 



 

Program (TOP) esetében a Heves Megyei Integrált Területi Program - összeállítását és annak 

végrehajtását is.  

 

Felek előtt ismert, hogy a Kormányrendelet hatálya alá tartozó, meghirdetésre kerülő 

felhívások egy részére kizárólag területi szereplőként az Önkormányzat vagy az általa vezetett 

konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet. 

 

Ezen túlmenően a Kormányrendelet 5. melléklete értelmében a megyei önkormányzat - a 

megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül - a területén található települési 

önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei 

jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is, e rendelet hatálya alá 

tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment 

tevékenységének, valamint a kormányrendelet 5. melléklet 3.12.1. pontjában foglalt további 

tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri.  A 

közreműködés a települési önkormányzat és a megyei önkormányzat, vagy olyan gazdálkodó 

szervezet között létrejött konzorciumi együttműködésben történhet, amelyben az állam vagy 

önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni 

részesedéssel rendelkezik. 

A megyei önkormányzatok a területükön található települési önkormányzatoknak a 

Kormányrendelet fent hivatkozott rendelkezései szerint a Kormányrendelet hatálya alá tartozó 

támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és 

megvalósításában részt vesznek, ha azt a települési önkormányzat kéri. 

 

1.4. Felek rögzítik, hogy Kft. az Önkormányzatnak, mint a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény 5. § (1) bekezdés szerinti ajánlatkérőnek minősülő szervezet kizárólagos 

tulajdonában álló olyan gazdasági társaság, amely vonatkozásában a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) 

pontjában foglalt körülmények – úgy, mint tulajdoni viszony, közvetlen magántőke-

részesedés hiánya, strukturális és gazdasági függés, árbevételre vonatkozó követelmény – 

fennállhatnak. 

 

1.5. A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet szerint a megyei önkormányzat – 

figyelemmel Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény rendelkezéseire – a nettó 

2.000.000,-Ft-ot meghaladó értékű, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű 

beszerzései (építési beruházás, árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés) esetén – a beszerzés 

sajátosságaira, körülményeire és az írásos ajánlatok beszerzésének időszükségletére is 

figyelemmel – a Közgyűlés Elnökének – a Szervezeti és Működési Szabályzatban biztosított, 

átruházott hatáskörön alapuló – döntése alapján 3 írásos ajánlat (ajánlatkérés) beszerzésére 

jogosult. 

Ezen rendelkezés alól kivételt képez, így az előzőekben hivatkozott önkormányzati rendelet 

alapján nem kell eljárást lefolytatni azokra a nettó 2.000.000,-Ft-ot meghaladó értékű, de 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzésekkel érintett megállapodásokra, 

amelyeket a Megyei Önkormányzat és olyan gazdálkodó szervezet köt egymással, amelynek 

részvényei vagy üzletrészei kizárólag a Megyei Önkormányzat és más, a közbeszerzésekről 

szóló törvény ajánlatkérői oldalon személyi hatálya alá tartozó szervek tulajdonában vannak. 

 

 

 

 



 

2./ Megállapodás tárgya: 

2.1. Jelen Közfeladat Ellátási Megállapodás alapján – figyelemmel az 1.2. pontban foglaltakra 

is - Felek vállalják, hogy a Kormányrendelet hatálya alá tartozó, illetve a hazai forrásból 

megvalósuló támogatások települési önkormányzatok általi megszerzésére irányuló 

pályázatok előkészítését megelőző folyamatokban, majd ezen fejlesztési projektek 

előkészítésében, valamint a projektek fejlesztésében és megvalósításában egymással 

együttműködnek, Önkormányzat ezen feladatok megvalósításába – a hivatkozott 

Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján - Kft-t bevonja az alábbi feladatokba: 

 

- a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzat között létrejött 

Együttműködési megállapodások és egyéb - a feladatellátásra létrejövő - szerződések 

keretében a Kormányrendelet hatálya alá tartozó, valamint a területi operatív 

programon túlmenően más Európai Uniós, illetve a hazai forrásból megvalósuló 

támogatások megszerzésére irányuló pályázatai előkészítését megelőző feladatok 

ellátása,  

- ezen fejlesztési projektek előkészítése, 

- nyertes pályázat esetén projektmenedzsmenti feladatok ellátása, 

- nyertes pályázat esetén közbeszerzési feladatellátás, 

- közreműködés a kötelező nyilvánossággal, tájékoztatással kapcsolatos feladatok 

ellátásában, 

- közreműködés a projekt megvalósítására vonatkozó esetlegesen felmerülő, további 

feladatok ellátásában.  

 

Kft tudomásul veszi, hogy a fentiek szerinti feladatellátásának, közreműködésének költsége 

elsősorban a projekt keretében nevesített költségként (projekt-előkészítés költségei, 

projektmenedzsment költségei, közbeszerzési eljárások lefolytatása, nyilvánosság biztosítása, 

stb.) kerül elszámolásra. 

 

2.2. A 2.1. pontban foglaltakon túl jelen Közfeladat Ellátási Megállapodás alapján – 

figyelemmel az 1.2. pontban foglaltakra is – Kft vállalja, hogy az Önkormányzat 

Kormányrendelet hatálya alá tartozó, a Terület- és Településfejlesztési Operatív programon 

kívüli egyéb európai uniós források elnyerésére irányuló pályázataiban (ágazati operatív 

programok, közvetlen brüsszeli források, interregionális együttműködési programok, stb.), 

továbbá nemzeti finanszírozású pályázataiban részt vesz, ideértve különösen, de nem 

kizárólagosan  

- megyei gazdaságfejlesztési akciók végrehajtását, 

- megyei társadalomfejlesztési programok végrehajtását a foglalkoztatás-bővítés 

elősegítése érdekében, 

- gazdaság- és társadalomfejlesztési célú pályázatok, tanulmányok, stratégiák 

készítését, 

- megyei befektetés-ösztönzési tevékenységek ellátását. 

 

2.3. A Kft. a fentebb részletezett forrásokra benyújtandó – az Önkormányzatnak a megyei 

területfejlesztési koncepciójában, a megyei területfejlesztési programban, vagy a Heves 

Megyei Integrált Területi Program (2014-2020) dokumentumokban megfogalmazott céljai 

megvalósítását szolgáló, vagy az Önkormányzat jogszabályban rögzített feladatellátásához 

kapcsolódó, azt elősegítő - pályázatok kapcsán kedvezményezetti (egyedüli pályázó, 

konzorciumvezető, konzorciumi partner) minőségben (ide nem értve a TOP pályázatokhoz 



 

kapcsolódó, konzorciumi formában biztosított projekt-előkészítési, projektmenedzsmenti és 

egyéb feladatokat) az Önkormányzattal előzetesen egyeztetve, vele egyetértésben vesz részt. 

 

2.4. Felek megállapodnak abban is, hogy az Önkormányzat által pályázóként benyújtandó 

pályázatok előkészítésében és megvalósításában a Kft. saját erőforrásai felhasználásával, 

valamint az ezen cél szem előtt tartásával is lefolytatott közbeszerzésein lekötött kapacitások 

igénybevételével részt vállal. Az együttműködés feltételeit a Felek esetileg alakítják ki, az 

elszámolhatóságot, a beszerzések jogszerűségét biztosító előírások és jogszabályi 

rendelkezések figyelembe vételével, a hatékony és gazdaságos projekt-megvalósítás céljának 

biztosíthatósága mellett. 

 

2.5. Amennyiben a 2.1., 2.2., 2.3., valamint a 2.4. pont szerinti feladatellátás vonatkozásában 

annak szükségessé felmerül, a Kft feladatellátásba történő bevonása az 1.4., valamint az 1.5. 

pontok szerinti eljárásrend keretében történhet. 

 

3./ Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Megállapodást, valamint annak 

végrehajtását érintő fejlesztési elképzelésekről, annak változásairól, továbbá az azokra 

vonatkozó jogszabályi változásokról, döntésekről folyamatosan tájékoztatják egymást.  

 

4./ Felek között jelen Megállapodás határozatlan időre jön létre. Felek a Megállapodást 60 

napos felmondási idővel írásban, a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal 

felmondhatják, mely esetben kötelesek a folyamatban lévő feladatok ellátásáról – a 

pályázatok zökkenőmentes megvalósítását szem előtt tartó – egyeztetést folytatni, és a 

feladatellátás biztonságát nem veszélyeztető megoldást találni. 

 

5./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtása céljából a 

hivatkozott Kormányrendelet rendelkezéseinek messzemenő betartása mellett kölcsönösen 

együttműködnek, melynek során kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki: 

  

Önkormányzat részéről:  Név:  Domján Róbert, Területfejlesztési és 

Területrendezési Osztály vezetője 

                                                       Tel. szám:  36/521-334 

 

Kft részéről:    Név:   Dr. Várhelyi Tamás, ügyvezető 

                                                       Tel. szám:  30/943-1041 

 

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek az együttműködést érintő bármely 

körülményről haladéktalanul egymást értesíteni és kezdeményezni a szükséges intézkedést. 

 

6./ Felek jelen Megállapodás teljesítésével kapcsolatban egymás tudomására jutott, a másik 

fél bármely gazdasági, pénzügyi adatát, üzleti ismereteit kötelesek bizalmasan kezelni, azokat 

a másik fél előzetes engedélye nélkül semmilyen formában nem hozhatják nyilvánosságra, 

illetve harmadik személy tudomására. 

7./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodást csak közös megegyezéssel, írásban 

módosíthatják. 



 

8./ A Megállapodás magyar nyelven 3 eredeti példányban készül és a Felek kölcsönös 

aláírásával lép hatályba. Önkormányzat 2, Kft. 1 eredeti példányt kap. 

 

9./ Minden, a jelen Megállapodás keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott 

formában kell történnie.  

 

10./ Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 50. § (1) 

bekezdése alapján jelen Megállapodásnak Önkormányzat részéről tartalmaznia kell a 

pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását. 

 

11./ Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodásból eredő jogvitákat elsősorban 

tárgyalás útján rendezik. Ennek eredménytelensége esetén Felek a per tárgyának értékétől 

függően kikötik az Egri Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

12./ Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a területfejlesztésről és 

területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet, valamint a 

Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

 

Jelen Megállapodást Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, aláírják. 

 

Eger, 2019. december ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Eger, 2016. február ....... 

........................................... 

Bartucz-Kovács Erzsébet 

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 

 
 

 

............................................. 

Agria Térségfejlesztési  

Nonprofit Kft. 

Dr. Várhelyi Tamás 

Ügyvezető 

Kft. 

........................................... 

Heves Megyei Önkormányzat 

Dr. Juhász Attila Simon 

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

  

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Eger, 2019. december ....... 

........................................... 

Bocsi Mónika 

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi Osztály 


