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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 

1/2012. (II. 1.) 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 40. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(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      8 fı.” 

 
 

2. § 
 
(1) E rendelet 2012. február 1. napján lép hatályba. 
(2) Az SZMSZ 1. számú melléklete valamint 2. számú melléklet helyébe e rendelet 1., 2. 

számú mellékletei lépnek. 
 
 
 
Debrecen, 2012. január 25. 
 
 
 

Dr. Györgyi Zoltán sk. 
megyei fıjegyzı 

Bodó Sándor sk. 
a megyei közgyőlés elnöke 
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1. melléklet 1//2012. (II.1.) megyei önkormányzati rendelethez 

 
 

 
Az állandó bizottságok elnevezése, összetétele és alapvetı feladatai, valamint  

a tanácsnok által felügyelt önkormányzati feladatkörök meghatározása 
 

I. 
 
Valamennyi bizottság általános feladata: 
 
− Az önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának véleményezése. 
− Az önkormányzati rendeletek tervezetei kidolgozásában való közremőködés 
− Véleménynyilvánítás a bizottság mőködési területét érintıen. 
− Véleményezési jog a bizottság mőködési területét érintı felterjesztési ügyekben. 
− Állásfoglalás és javaslattétel a megye éves nemzetközi tervének alakításában. 
− A megyei közgyőlés éves üléstervéhez javaslattétel, a tervezet véleményezése. 
 
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság    8 fı 
 
Elnök:   1.Ménes Andrea 
 
Elnök helyettes 2. Tasi Sándor 
Elnök helyettes 3. Tóth József 
 
Közgyőlési tag: 4. Aba-Horváth István 
   5. Bernáth László 
   6. Kocsis Zsolt 
   7. Rigán István 
   8. Tímár Zoltán 
 
Feladatai: 
 
− kezdeményezi megyei és térségi, agrár- vidékfejlesztési és környezetvédelmi tervek, 

programok elfogadását, közremőködik végrehajtásukban, 
− véleményezi a környezetvédelem körébe tartozó terveket, programokat, a környezet 

elemeit érintı elıterjesztéseket, 
− közremőködik a megye területén található helyi jelentıségő védett természeti területek 

védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolásáról, 
− javaslatot tesz a megyei idegenforgalmi célkitőzések meghatározására, a teljesítésükben 

résztvevık tevékenységének összehangolására, elısegíti az erre vonatkozó döntések 
végrehajtását, 

− ellenırzi a megye idegenforgalmi koncepciójában meghatározott célkitőzések 
végrehajtását, 

− véleményt nyilvánít a kiemelt üdülıkörzetek fejlesztési koncepciójáról, programjáról, 
− javaslatot dolgoz ki térségi idegenforgalmi és határmenti együttmőködések 

kezdeményezésére, 
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− közremőködik a megyei idegenforgalmi értékek feltárásában, a megyei idegenforgalmi 
célkitőzések meghatározásában, a teljesítésükben részt vevık tevékenységének 
összehangolásában. 

− közremőködik a megyei területrendezési terv elkészítésében, 
− közremőködik a nemzetközi és határon átnyúló együttmőködési feladatainak 

összehangolásában, és elısegíti azok összhangjának teljesülését a megye 
gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai koncepcióival, 

− közremőködik a megye települési önkormányzatai felkérése alapján a települések 
fejlesztési tevékenységének koordinálásában, 

− figyelemmel kíséri a településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervvel való 
összhangját, 

− elısegíti a megye gazdasági szereplıivel való együttmőködést, 
− részt vesz a Központi Statisztikai Hivatallal és más területi adatgyőjtı szervezetekkel 

együttmőködve a területi információs rendszer (TeIR) kialakításában és mőködtetésében, 
− részt vesz a megye területén a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek 

fejlesztési elképzeléseinek összehangolásában, 
− közremőködik a megye társadalmi és gazdasági helyzetének, környezeti állapotának, 

adottságainak vizsgálatában és értékelésében, 
− közremőködik – az országos területfejlesztési koncepcióval összhangban – a megye hosszú 

távú területfejlesztési koncepciójának, illetve a megye fejlesztési programjának és az egyes 
alprogramoknak kidolgozásában és elfogadásában, 

− közremőködik a térségi területfejlesztési koncepciók, területfejlesztési programok 
véleményezésében, részt vesz az országos területfejlesztési koncepció és a nemzeti 
fejlesztési stratégia kidolgozásában, 

− véleményezi a megyei önkormányzat hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználását, 
− figyelemmel kíséri a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési 

tanácsok tervezı, döntés-elıkészítı, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó 
tevékenységét, 

− közremőködik a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében, 
− figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkezı feladatainak 

megvalósítását, külön döntés alapján közremőködik azok végrehajtásában, 
− közremőködik a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon követésében és 

értékelésében, 
− közremőködik a megye területére vonatkozó villamos energia korlátozás sorrendje 

megállapításának véleményezésében, 
− közremőködik az energiaellátási tanulmány elkészíttetésében. 
 
 
Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága   7 fı 
 
Elnök:   1. Postáné Kecskés Ilona 
 
Elnök helyettes: 2. Kovács Zoltán 
Elnök helyettes: 3. Kövér Mihály Csaba 
 
Közgyőlési tag: 4. Bíró László 
   5. Buczkó József 

6. Jantyik Zsolt 
   7. Vígh József 
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Feladatai: 
− lefolytatja a közgyőlés hatáskörébe tartozó választásokat, 
− közremőködik a szervezeti és mőködési szabályzat kidolgozásában, figyelemmel kíséri 

hatályosulását, a módosításokra, kiegészítésekre vonatkozó javaslatokat értékeli, 
− véleményezi a közgyőlés hivatalának szervezeti felépítésére vonatkozó javaslatot, 
− közremőködik a közgyőlés rendeleteinek elıkészítésében,  
− ellenırzi a rendeletek és a határozatok végrehajtását, állást foglal a törvényességi 

észrevételre vonatkozó döntési javaslatról, 
− közremőködik a megyei népszavazás elıkészítésében, lebonyolításában, 
− vizsgálja, kezeli, nyilvántartja és ellenırzi a képviselıi vagyonnyilatkozatokat, 
− megvizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést, 
− véleményezi a Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme kitüntetésére 

felterjesztett javaslatokat, 
− segíti a megyei önkormányzat, továbbá a megye területén mőködı felsıoktatási és 

tudományos intézmények kapcsolatrendszerének fejlesztését, az egyházakkal való 
együttmőködést, 

− elısegíti a megye környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, 
az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetését, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének kibontakozását, 

− segíti a határon túli magyarsággal való kulturális kapcsolatokat és az anyanyelv ápolására 
irányuló kapcsolatok megırzését, fejlesztését, 

− közremőködik a megyei sportszervezési feladatok ellátásában, a végrehajtás 
ellenırzésében, 

− közremőködik a sporttal kapcsolatos megyei rövid- és hosszú távú feladatok 
meghatározásában, véleményezi azt, és javaslatot tesz a közgyőlésnek, 

− közremőködik a gyermek-, ifjúsági-, diák- és szabadidısport, valamint a testnevelés, a 
verseny- és élsport feltételeinek biztosításában, 

− segíti a szövetségi vezetık és sportszakemberek munkáját, képzését, továbbképzését, 
− segíti a sportszervezetek tevékenységét, valamint elısegíti a sport információs rendszer 

mőködtetését, 
− közremőködik a civil szervezetekkel kialakított együttmőködés fenntartásában, 
− közremőködik a kisebbségi kultúra megırzésében, gyarapításában, 
− kapcsolatot tart a megyében mőködı területi kisebbségi önkormányzatokkal, a nemzetiségi 

feladatok végrehajtásában érintett társadalmi szervezetekkel, 
− segíti a kisebbségi jogok érvényesítését,  
− figyelemmel kíséri a kisebbségek helyzetének javítását szolgáló pályázati lehetıségeket és 

arról az érdekelteket tájékoztatja, 
− javaslatokat tesz a kisebbségek helyzetének javítására irányuló döntések meghozatalára. 
 
 
Pénzügyi Bizottság        8 fı 
 
Elnök:   1. Pálfi Zoltán 
 
Elnök helyettes: 2. Berényi András 
Elnök helyettes: 3. Muraközi István 
 
Közgyőlési tag: 4. Bulcsú László  
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   5. Csige Tamás 
   6. Kövér Mónika 
   7. Máté Attila 
   8. Sırés István. 
 
Feladatai: 
− a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 92. § (3) 

bekezdésében foglaltak alapján a megyei önkormányzatnál  
a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló beszámolókat, 
b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt 
elıidézı okokat, 

c) ellenırizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati 
fegyelem érvényesítését, 

− pénzügyi ellenırzéseket kezdeményez, és figyelemmel kíséri azok megvalósulását.” 
 

II. 
 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Tanácsnoka: Aba-Horváth István 
 
Feladatai: 
1. figyelemmel kíséri a megyében élı nemzeti és etnikai kisebbségek társadalmi helyzetét, 

jogaik érvényesülését, segíti a nemzeti, etnikai közösségi lét fennmaradását, az 
önazonosság megırzését, 

2. koordinálja a kisebbségek szervezeteivel kialakult együttmőködés fejlesztését, 
3. javaslatot tesz a kisebbségek helyzetének javítására irányuló döntések meghozatalára, 

közremőködik végrehajtásuk ellenırzésében, 
4. véleményezi a Kisebbségi-díj adományozására vonatkozó javaslatokat. 
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2. melléklet az 1/2012. (II.1.) megyei önkormányzati rendelethez 

 
A megyei közgyőlés által átruházott hatáskörök 

 
I. 

A közgyőlés elnökére átruházott hatáskörök 

 
I/1. Általános átruházott hatáskörök 
 
1. Engedélyezi a megyei címer használatát nem önkormányzati szerveknek. 
2. A megyei közgyőlés által alapított "Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme" 

kitüntetı díj adományozása. 
3. A közgyőlés által meghatározott céloknak megfelelıen rendelkezik a költségvetési 

rendeletben részére meghatározott anyagi eszközökkel. 
4. Gondoskodik a nemzetközi kapcsolatok szervezésérıl. 
5. Állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintı rendeleteinek 

tervezetével kapcsolatosan. 
6. Véleményezi a települési önkormányzatok település-szerkezeti terveinek tervezetét, a 

kiemelt üdülıkörzetek fejlesztési koncepcióját, programját, valamint a villamos energia 
korlátozás sorrendjének megállapítást. 

 
I/2. Tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos átruházott hatáskörök 
 
1. A vagyonhoz kapcsolódó olyan tulajdonosi nyilatkozatok megtétele, melyek nem 

minısülnek a tulajdonnal való rendelkezésnek. 
2. A vagyonkezeléshez kapcsolódó, és a vagyongazdálkodásról valamint a beruházások 

rendjérıl szóló rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozatok megtétele. 
3. A megyei önkormányzat által folytatott, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzéseknél az 

ajánlatkérıt megilletı jogok és kötelezettségek gyakorlása, a közbeszerzési terv 
jóváhagyása, az eljárást lezáró döntés meghozatala. 

4. Amennyiben a megyei önkormányzat a költségvetési szerve által lefolytatni kívánt 
közbeszerzési eljáráshoz csatlakozik, illetve közbeszerzési eljárása során a megyei 
önkormányzat az intézménye nevében is eljár, az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozó, 
a részt vevı felek között létrejövı megállapodást a megyei önkormányzat nevében aláírja. 

5. Dönt a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérését követıen a 16.000.000 Ft alatti nettó 
forgalmi értékő ingatlanok adásvételérıl, cseréjérıl. 

6. Dönt a 200.001-2.000.000 Ft nettó egyedi nyilvántartási értékő ingó vagyon adás-
vételérıl. 

7. Dönt a 20.001-100.000 Ft egyedi nettó érték közötti behajthatatlan követelés törlésérıl. 
8. Az önkormányzat öröklése, illetve vagyonról javára történı lemondás esetén dönt a 

hagyaték, illetve a vagyon elfogadásáról, intézkedik annak átvételérıl. 
9. Dönt az 50.000 Ft, vagy az alatti nettó forgalmi értékő ingó dolog tulajdonjogának 

ingyenes átadásáról. 
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10. Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a kizárólag a megyei önkormányzat által 

alapított gazdasági társaságok, a nonprofit gazdasági társaságok ügyvezetı igazgatói 
tekintetében. 

11. Jóváhagyja a megyei önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági társaságoknál, nonprofit 
gazdasági társaságoknál mőködı felügyelı bizottságok ügyrendjét. 

 
 

II. 
 

A bizottságokra átruházott hatáskörök 
 

 
Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság 
− Elızetesen véleményt nyilvánít a települési önkormányzatok környezetvédelmi 

programjairól. 
− Dönt a bizottság hatáskörébe utalt pénzügyi keret felhasználásáról.* 
 

 
Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
− Gyakorolja a közgyőlés elnöke tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a polgármesteri 

tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 
1994. évi LXIV. törvény 11. §-ában foglalt korlátozással.  

− Dönt a bizottság hatáskörébe utalt pénzügyi keret felhasználásáról.* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Amennyiben a bizottságok részére feladataik megvalósításához tervezésre kerül elıirányzat. 
 
 


