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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 

8/2014. (X. 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 az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról a következıket rendeli el: 
 

1. § 
Az SZMSZ 2. § (1) bekezdésének elsı mondata helyébe a következı mondat kerül: 
„A megyei közgyőlés tagjainak száma 24 fı.” 
 

2. § 
Az SZMSZ 7. § helyébe a következı szöveg kerül: 
„A közgyőlés tisztségviselıi - az elnök és a két alelnök - feladataikat foglalkoztatási 
jogviszonyban látják el.” 

3. § 
Az SZMSZ 40. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
(1) „A közgyőlés a következı állandó bizottságokat hozza létre és létszámukat a következık 

szerint állapítja meg: 
− Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság   8 fı, 
− Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 7 fı, 
− Pénzügyi Bizottság      9 fı. 

(2) A bizottsági feladatkörök meghatározását az SZMSZ 1. melléklete, a megyei közgyőlés 
egyes hatásköreinek bizottságaira való átruházását az SZMSZ 2. melléklete, a bizottságok 
elnökeinek és tagjainak nevét az SZMSZ 5. függeléke tartalmazza.” 

 
Záró rendelkezések 

4. § 
(1) E rendelet 2014. október 21. napján 11 óra 20 perckor lép hatályba és a hatályba lépését 

követı 3. napon hatályát veszti. 
(2) E rendelet hatálybalépésével az SZMSZ 40. § (3) bekezdése, az SZMSZ 1. mellékletében 

a bizottság személyi összetételére és létszámára vonatkozó rendelkezések, valamint az 
SZMSZ 1. mellékletének II. része hatályukat vesztik. 

(3) Az SZMSZ 2. függeléke helyébe, e rendelet 1. függeléke lép.  
 
Debrecen, 2014. október 21. 
 
 
 

Dr. Lipták János sk. Pajna Zoltán sk. 
jegyzı a megyei közgyőlés elnöke 

 
 


