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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
7/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete 

 
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet, valamint a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 18.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés a) és b) 
pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Mötv. 42. § 1. és 2. pontjában és 111. § (2) 
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 
törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva - a közgyűlés 
valamennyi bizottsága véleményének kikérését követően - a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ), valamint a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja: 
 

SZMSZ módosítása 
 

1. § 
Az SZMSZ 2. mellékletében az I/1. Általános átruházott hatáskörök cím alatti felsorolás 
kiegészül a következő 6. ponttal, az eredeti 6. pont számozása 7. pontra változik: 
 
„6. Jóváhagyja a megyei értéktár bizottság szervezeti és működési szabályzatát, valamint 
elfogadja féléves beszámolóját.” 
 

2. § 
A megyei önkormányzat önként vállalt feladatait meghatározó SZMSZ 3. számú melléklete 
jelen rendelet melléklete szerinti tartalommal kiegészül. 
 

Rendelet módosítása 
 

3. § 
A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 
 
„(2) A közgyűlés a megyei önkormányzati hivatal engedélyezett létszámát 2013. évre  
17 főben állapítja meg.”  
 

Záró rendelkezések 
 

4. § 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő harmadik 
napon hatályát veszti.  
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(2) Hatályát veszti az SZMSZ 2. mellékletében az I/1. Általános átruházott hatáskörök  
6. pontjának szövegéből „a települési önkormányzatok település-szerkezeti terveinek 
tervezetét,” szövegrész. 
 
Debrecen, 2013. szeptember 27. 
 
 
 
 

Dr. Lipták János sk. 
jegyző 

Bodó Sándor sk. 
a megyei közgyűlés elnöke 
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melléklet a 7/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

A megyei önkormányzat önként vállalt feladatai 
 

 
 

A feladat megnevezése 
 

A feladat vállalásának 
lehetőségét biztosító 

jogszabályok 
 

 
A feladat gyakorlója 

 

- Megyei értéktár 
létrehozása, 

- megyei értéktár 
bizottság, valamint 
minőségi termék 
társaság működtetése. 

 
2012. évi XXX. törvény 4. § 

(2) bekezdése 

megyei közgyűlés 
megyei közgyűlés elnöke 
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