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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
2/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelete
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
hatáskörében eljárva, az Ötv. 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, - a
közgyőlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követıen - a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (továbbiakban:
SZMSZ) a következıket rendeli el:

1. §
Az SZMSZ 8. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„e) gondoskodik a honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási feladatok hatékony
ellátásáról.”
2. §
Az SZMSZ 12. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A meghívót és az írásbeli elıterjesztéseket a közgyőlés tagjainak és az ülésen
tanácskozási joggal résztvevıknek úgy kell elektronikus úton kézbesíteni, hogy azt az ülés
idıpontját megelızıen legalább 5 7 nappal kézhez kapják.
3. §
Az SZMSZ a következı új 5/A. alcímmel és 23/A. §-sal egészül ki:
„5/A. Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése
23/A. §
(1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzat rendelet-tervezetét és
indokolását (a továbbiakban: tervezet).
(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani
a) a költségvetésrıl és annak módosításáról,
b) a költségvetés végrehajtásáról,
c) az önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatáról és annak módosításáról,
d) a köztisztviselıi jogviszonyban állók munkavégzésérıl és juttatásairól szóló tervezetet,
e) azon tervezetet melynek sürgıs elfogadásához kiemelkedı közérdek főzıdik, vagy
amelynek egyeztetésre bocsátásából kifolyólag az önkormányzatot súlyos anyagi
hátrány érné,
f) az önkormányzati rendeletet módosító tervezetet, ha az csak magasabb szintő
jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz.
(3) A társadalmi egyeztetés az önkormányzat honlapján erre a célra kialakított oldalon
megadott e-mail címen keresztül biztosított véleményezés útján, történik.
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(4) Az (1) bekezdésben meghatározott elérhetıségeken keresztül bárki véleményt nyilváníthat
a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett tervezetrıl. A névtelenül érkezett
véleményeket figyelembe venni nem lehet. A jogszabály elıkészítése során nem áll fenn az
egyedi válaszadási kötelezettség.”
4. §
Az SZMSZ 25. § helyébe a következı rendelkezés lép:
„A bizottságok és a képviselıcsoportok által megtárgyalt elıterjesztésekre vonatkozó
véleményt a bizottsági elnökök, akadályoztatásuk esetén a bizottság elnöke által felkért
bizottsági tag elnökhelyettes, illetve a képviselıcsoport vezetıje ismertetik, maximum 5 perc
idıtartamban, tájékoztatást adva a kisebbségi véleményrıl is.”
5. §
Az SZMSZ 30. § (5) bekezdés elsı mondata helyébe a következı rendelkezés lép:
„(5) Név szerinti szavazást kell tartani, a helyi önkormányzatokról szóló törvényben
szabályozottakon túl, ha azt név szerinti szavazásra irányuló képviselıi javaslattal a
megválasztott képviselık legalább 1/3-a kéri egyetért.”
6. §
Az SZMSZ 47. § helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„(1) A megyei önkormányzat hivatalában a következı szervezeti egységek mőködnek:
a) Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai FıOsztály,
b) Intézményfenntartói Fıosztály,
c) b) Jogi Önkormányzati és Koordinációs FıOsztály,
d) c) Közgazdasági FıOsztály.
(2) A megyei fıjegyzı közvetlen irányítása alatt Ellenırzési Csoport, Az adminisztratív
feladatok ellátása érdekében a megyei közgyőlés választott és kinevezett
tisztségviselıinek közvetlen irányításával Vezetıi Titkárság mőködik.
(3) Az fıosztályok élén az fıosztályvezetık állnak akiket fıosztályvezetı-helyettesek
helyettesítenek. Az fıosztályvezetıi megbízás a köztisztviselık jogállásáról közszolgálati
tisztviselıkrıl szóló törvény szerinti fıosztályvezetı-helyettesi, illetve osztályvezetıi
megbízásnak felel meg.
(4) A megyei közgyőlés elnökének hatáskörébe tartozó honvédelmi, polgári védelmi,
katasztrófa-elhárítási feladatok tervezését, szervezését, koordinálását és végrehajtását a
Jogi és Koordinációs Osztály megyei védelmi iroda végzi.
7. §
Az SZMSZ 49. § (4) bekezdése a következı b) ponttal egészül ki:
„b) 2. függelék

A megyei önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok”

8. §
Az SZMSZ 2. számú melléklet I. fejezete a következı I/3. ponttal és alcímmel egészül ki:
„I/3. Területfejlesztéssel kapcsolatos átruházott hatáskörök
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A hazai és uniós források igénybevételére megkötött támogatási szerzıdések módosítása
abban az esetben, amikor arra a támogatott önhibáján kívüli okból, a támogatott kérelmére
kerül sor, és a módosítás nem érinti a finanszírozást, a beruházási célt, illetve a támogatási
összeget.”
9. §
Az önkormányzat rendeleteiben szereplı „kisebbségi” és „nemzeti, etnikai” megnevezések
helyébe a „nemzetiségi”, a „kisebbségek” és a „nemzeti és etnikai kisebbségek” megnevezés
helyébe a „nemzetiségek”, a „törvényességi észrevétel” helyébe a „törvényességi felhívás”
megnevezés kerül.
10. §
Az SZMSZ 3. számú és 6. számú melléklete helyébe e rendelet 1-2. számú melléklete lép, a
mellékletek számozása 1-5.-re változik.
11. §
Az SZMSZ e rendelet függelékét képezı 2. számú függelékkel egészül ki.
12. §
(1) Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba és 2012. március 8. napján hatályát
veszti.
(2) Hatályát veszti az SZMSZ 5. § d)-e) pontja, a 8. § d) pontjából „az intézményei munkája”
szövegrész, a 10. § (4) bekezdés d) pontja, a 15. § i) pontjából „az önkormányzati
intézmények” szövegrész, 19. § (1) bekezdés d) pontja, a 26. § ((1) bekezdés második
mondatából „az önkormányzati intézmények” szövegrész, a 49. § (3) bekezdés d) pontja, az 1.
számú melléklet Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága feladatainak
felsorolásában szereplı tizenegyedik francia bekezdésbıl az „és más kisebbségi” szövegrész,
a 2. számú melléklet I/2. pont 4. pontja, valamint a 4. számú melléklet.
Debrecen, 2012. február 17.

Dr. Györgyi Zoltán sk.
megyei fıjegyzı

Bodó Sándor sk.
a megyei közgyőlés elnöke
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A feladat megnevezése

A feladat vállalásának
lehetıségét biztosító
A feladat gyakorlója
jogszabályok
Jelképek megalkotása, megyei kitüntetések alapítása 1990. évi LXV. törvény megyei közgyőlés
és adományozása
1. § (6) bekezdés a) pont megyei közgyőlés elnöke
Csatlakozás területi és országos érdekképviseleti
szervekhez,
együttmőködés
külföldi
önkormányzatokkal,
belépés
nemzetközi
önkormányzati szervezetbe
- Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége
- Európai Régiók Győlése
1990. évi LXV. törvény megyei közgyőlés
- Lublini vajdaság
1. § (6) bekezdés c) pont megyei közgyőlés elnöke
- St. Gallen kanton
- Eure et Loir megye
- Bihor megye
- Voralberg tartomány
- Toyama megye
Közalapítvány mőködésében, tevékenységében való
1990. évi LXV. törvény
közremőködés
88. §
- Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány
1993.
évi
LXXIX. megyei közgyőlés
- Nagyalföld Alapítvány
törvény 119. § (1)
- Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési
bekezdés
Alapítvány
Közmővelıdési,
tudományos,
mővészeti
tevékenység támogatása, mővészi alkotó munka
megyei közgyőlés
1991. évi XX. törvény
feltételeinek javítása és a mővészeti értékek
megyei közgyőlés elnöke
121. §
téma szerint érintett bizottság
létrehozásának, megırzésének segítése
- Megye Napi rendezvények

A megyei önkormányzat önként vállalt feladatai

1. melléklet a 2/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
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bizottsági keret terhére, valamint a kiemelt
megyei
kulturális,
közmővelıdési
és
sportfeladatokra elkülönített keret terhére
támogatás nyújtása
Segítségnyújtás a nemzeti és etnikai kisebbségek
1990. évi LXV. törvény
nemzetiségek
jogainak
érvényesítéséhez,
1. § (4) bekezdés
tevékenységük támogatása.
51/2007.
(III.
26.)
Részvétel a Bursa Hungarica Felsıoktatási
Korm.
rendelet
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat mőködtetésében
18. § (4) bekezdés
Ifjúsági közösségek tevékenységének támogatása
- platform táborok, ifjúsági csereprogramok
szervezése
1990. évi LXV. törvény
- bizottsági keret terhére pályázat kiírása
1. § (4) bekezdés
támogatás nyújtása
Az ifjúság erkölcsi, fizikai nevelésében, a
személyiség formálásában jelentıs szerepet betöltı
1990. évi LXV. törvény
sport- és szabadidıs tevékenység támogatása
1. § (4) bekezdés
- sportösztöndíj adományozása
1990. évi LXV. törvény
- az év legeredményesebb sportolója elismerés
70. §
adományozása
- bizottsági keret terhére támogatás nyújtása
A megyében mőködı társadalmi és civil
szervezetekkel való együttmőködés, mőködési 1990. évi LXV. törvény
feltételeik biztosításának segítése
1. § (4) bekezdés
- bizottsági keret terhére támogatás nyújtása
Nemzetközi és regionális kapcsolatok alakítása
- Hajdú-Bihar – Bihor Eurorégió mőködtetése
- Europe Direct Hajdú-Bihar Megyei Európai 1990. évi LXV. törvény
Információs
Pont
mőködtetéséhez
való 1. § (4) bekezdés
hozzájárulás
- bizottsági keret terhére támogatás nyújtása
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Szociális és egészségügyi gondok mérséklésére
irányuló tevékenységek támogatása
- Hajdú-Bihar
Megyei
Esélyek
Háza,
Humánszolgáltató Központ tevékenységének
szakmai koordinációja
- bizottsági keret terhére támogatás nyújtása
Integrált környezetgazdálkodás támogatása
- természeti, kulturális és épített örökségvédelmi
beavatkozások támogatása, koordinálása
- területi energetika hálózatai kialakításának
támogatása
- bizottsági keret terhére támogatás nyújtása
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Jogi és Koordinációs
Osztály

Aljegyzı

Fıjegyzı

Tisztségviselık

Fejlesztési, Tervezési
és Stratégiai Osztály

2. melléklet a 2/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A Hivatal szervezeti felépítése
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
függelék a 2/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alaptevékenységei

841112
841355
841356
841357
841358
841359
842155
890111

Önkormányzati jogalkotás
Közlekedés fejlesztésének támogatása
Hírközlés fejlesztésének támogatása
Információs társadalom fejlesztésének támogatása
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
Kis- és nagykereskedelem fejlesztésének támogatása
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
Esélyegyenlıség elısegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
3/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a közgyőlés valamennyi
bizottsága, a megyei önkormányzat könyvvizsgálója véleményének kikérését követıen – az
önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját meghatározó 279/2011. (XII. 22.) MÖK
határozatra tekintettel a következı rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja:

I.
Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fıösszege
1. §
(1) Az önkormányzat közgyőlése az önkormányzat 2012. évi költségvetését 314.600 ezer
forint költségvetési bevétellel és 314.600 ezer forint kiadással hagyja jóvá, megállapítja,
hogy a költségvetés egyenlege 0.
(2) A közgyőlés megállapítja, hogy a költségvetés egyensúlyban van, költségvetési hiányt és
annak finanszírozását nem tervezi.
2. §
(1) A megyei önkormányzat mőködési költségvetése:
a) mőködési bevételek mindösszesen:
314.600 ezer forint
b) mőködési kiadások mindösszesen:
314.600 ezer forint
(részletesen bemutatva az 1.a, 1.b, 1.c. számú mellékletekben)
(2) A megyei önkormányzat 2012. évi költségvetésében felhalmozási bevételt és kiadást nem
tervez.
(3) A megyei önkormányzat közgyőlése megállapítja, hogy adósságot keletkeztetı ügyletbıl
származó kötelezettsége nincs, és 2012. évben ilyen ügyletet nem tervez.
(4) A közgyőlés 2012. költségvetésében 500 ezer forint általános tartalékot, 6.700 ezer forint
céltartalékot különít el. (1.f. számú melléklet)
(5) A közgyőlés 2012. évi költségvetésében 20.200 ezer forint pénzeszközátadást állapít meg
az 1.d. számú melléklet szerint.
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II.
A közgyőlés hivatalára vonatkozó szabályok

3. §
(1) A közgyőlés az önkormányzat hivatalának 2012. évi bevételeit 287.200 ezer forintban,
kiadásait 287.200 ezer forintban határozza meg. (3.a.számú, 3.b.számú, 3.c.számú
mellékletek szerint)
(2) A közgyőlés a megyei önkormányzat hivatalának köztisztviselıi létszámát 2012. évre
16 fıben állapítja meg. (3.d.számú melléklet szerint)
(3) A közgyőlés a köztisztviselıi illetményalap 2012. évi összegét 38.650 forintban határozza
meg.
(4) A közgyőlés a köztisztviselıi cafeteria-juttatás mértékét 2012. évben a munkáltatót terhelı
adóval együtt 200.000 forint/fı/év összegben állapítja meg.
III.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. §
A közgyőlés a kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló módosított
15/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletével alapított az egyéneknek és a közösségeknek
adományozható kitüntetı díjakhoz kapcsolódó pénzjutalom összegét díjanként bruttó 100.000
Ft-ban állapítja meg.
5. §
(1) A költségvetésben megtervezett általános és céltartalék felhasználásáról a közgyőlés dönt.
(2) E rendelet 1.d. számú mellékletében szereplı elıirányzatok közül a bizottság dönt a
bizottság által felhasználható elıirányzatról, közgyőlés elnöke dönt az elnöki hatáskörben
felhasználható elıirányzatokról. Az 1.d. számú mellékletben név szerint és a támogatási
összeg megjelölésével szereplı támogatott szervezet számára történı pénzeszköz
átadásáról a közgyőlés elnöke gondoskodik. A nemzetiségek életkörülményeinek
fejlesztését érintı elkülönített keret, valamint a sportfeladatok támogatására biztosított
elıirányzat felhasználására pályázat kiírásával kerül sor.
(3) E rendelet 1.d. számú mellékletében szereplı elıirányzatok - a közgyőlés eltérı döntése
hiányában – 2012. május 31. napja elıtt nem használhatók fel.
(4) A többletbevétel elérése esetén a következı költségvetési rendelet-módosításba kell
beépíteni a változást.
(5) A közgyőlés felhatalmazza elnökét arra, hogy a közgyőlés soron következı ülésének
napja elıtt lejáró pályázati benyújtási határidı esetén a pályázatot benyújtsa, azzal
összefüggésben kötelezettséget vállaljon. A benyújtott pályázatról a közgyőlés
legközelebbi ülésén dönt.
(6) A támogatások felhasználásának ellenırzése a támogatást nyújtó feladata.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Záró rendelkezések
6. §
(1) A közgyőlés megbízza elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy az e rendeletben megállapított
szabályoknak megfelelıen gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív
végrehajtásáról.
(2) A rendelet mellékletét képezi továbbá:
- az 1.e. melléklet az önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatairól,
- az 1.g. melléklet az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek
számszerősítésérıl,
- az 1.h. melléklet az önkormányzat 2012. évi havi elıirányzat-felhasználási
tervrıl,
- az 1.i. melléklet az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról,
- a 2.a. melléklet az önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegérıl,
- a 2.b. melléklet az önkormányzat költségvetési bevételeirıl elıirányzat
csoportonként,
- a 2.c. melléklet az önkormányzat költségvetési kiadásairól kiemelt
elıirányzatonként.
(3) E rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1-jétıl kell
alkalmazni.

Debrecen, 2012. február 17.

Dr. Györgyi Zoltán sk.
megyei fıjegyzı

Bodó Sándor sk.
a megyei közgyőlés elnöke
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