2. melléklet a 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
A Közgyűlés elnökének és bizottságainak saját és átruházott hatásköre
I. A Közgyűlés elnökének saját hatáskörei1
II. A Közgyűlés elnökére átruházott hatáskörök
1. Gyakorolja a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló önkormányzati rendelet mindenkor hatályos rendelkezései szerint a
közgyűlés elnökére átruházott hatásköröket
2. Dönt a Megyei Önkormányzat vagyonrendelet szerinti nettó 2.000.000,- Ft-ot meghaladó
értékű, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzései – a beszerzés
sajátosságaira, körülményeire és az írásos ajánlatok beszerzésének időszükségletére is
figyelemmel történő – lebonyolításáról.
3. Dönt a költségvetési rendeletben meghatározott összeghatárig az átmenetileg szabad
pénzeszközök egy évet meg nem haladó lekötéséről.
4. Rendelkezik az általános- és céltartalék felhasználásáról az éves költségvetési rendeletben
meghatározott mértékig és keretek között.
5. Átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között az éves költségvetési
rendeletben meghatározott mértékig.
6. Kiadja az önkormányzat vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatokat, a vagyonnal
kapcsolatos hatósági, közigazgatási és bírósági eljárásban biztosítja a képviseletet
7. Engedélyezi a megyei címer és zászló használatát
8. Gyakorolja a közbeszerzési törvényben, illetve közbeszerzési szabályzatban meghatározott
ajánlatkérői jogosítványokat.
9. Igazolja a képviselőnek a Közgyűlés képviseletében vagy megbízásából végzett
tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt költségének szükségességét.
10.3 Dönt a Heves Megyei Önkormányzat pályázaton történő részvételéről – beleértve a
települési önkormányzatokkal kötendő konzorciumi együttműködés feltételeit is – és a
költségvetési rendeletben meghatározott összeghatárig pályázati önerő biztosításáról.
11. Dönt a költségvetésben jóváhagyott szervezeteknek nyújtott támogatás – melynek
egyszeri összege az 500.000 Ft-ot nem haladhatja meg – felhasználásáról.
11.1.8 Pályázat, illetve egyedi támogatási kérelem alapján dönt a Megyeháza, Barkóczy terem
természetbeni támogatásként nyújtott, térítésmentes használatának engedélyezéséről
12. Dönt a feladatokhoz kapcsolódó támogatás átvételéről, ide nem értve a Mötv. 42.§ 4.
pontja szerinti esetet
13. Végrehajtja a jogszabályon és központi döntéseken alapuló – mérlegelést nem igénylő –
támogatási, illetve béralapnövelést.
14. Területi tervezési és értékelési feladatok kapcsán
14.1. a megye hosszú távú területfejlesztési koncepciója, továbbá a megye fejlesztési
programja és az egyes alprogramok kialakítása érdekében kezdeményezi és koordinálja a
területfejlesztésben és területrendezésben érintett szervezetekkel való szoros együttműködést,
tématerületenkénti munkacsoportok felállítását és működtetését.
15. Területfejlesztési koordinációs feladatok kapcsán:
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15.1. az Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum és delegálása
esetén a Heves Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum ülésein előzetesen állást foglal
a megyei és regionális döntést igénylő kérdésekben,
15.2. koordinálja a megye települési önkormányzatai felkérése alapján a települések
fejlesztési tevékenységét.
16. Nemzetközi ügyek kapcsán:
16.1. nemzetközi delegációkat fogad, illetve a nemzetközi kapcsolatok építése céljából
külföldi kiküldetésen vesz részt személyesen, illetve állít össze kiutazó delegációkat,
16.2. a nemzetközi népszerűsítést szolgáló marketing megjelenésekről, programokhoz
csatlakozásról, eseményeken történő részvételről, protokoll és reprezentatív célú
együttműködésekről dönt.
17. Környezetvédelmi feladatok kapcsán:
17.1.6 előzetes véleményt nyilvánít a települési környezetvédelmi programokról kiemelt
figyelemmel a klímavédelemre, kezdeményezheti azok megalkotását;
17.2.6 állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek
tervezetével kapcsolatban, kiemelt figyelemmel a klímavédelemre;
17.3. Elősegíti egyezség létrehozását a környezet igénybevételével, terhelésével,
szennyezésével érintett települési önkormányzat és olyan hatásterületen lévő települési
önkormányzat között, amely környezetvédelmi alappal rendelkezik.
18.6
19.6
20.6,7 Véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívásokat, beleértve azok
mellékleteit is, megadva a területi szempontokat a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek
Bizottsága utólagos tájékoztatásával.
21.6 Jognyilatkozatot ad ki (pl. ingatlan-nyilvántartásban történő tehermentesítéshez) és adatot
szolgáltat a megszűnt Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által a
HU9705 Kísérleti Területfejlesztési Phare Program keretében megkötött támogatási
szerződéseket érintően.
22.2,4,7 Az Európai Uniós fejlesztési források felhasználását szabályozó jogszabály(ok)ban
nevesített döntés-előkészítő bizottság(ok)ban a közgyűlés elnöke képviseli a megyei
önkormányzatot, akit Tóth Csaba alelnök helyettesíti. A megyei önkormányzat részvételével
benyújtott támogatási kérelmek bírálata során esetlegesen felmerülő összeférhetetlenség
esetén, a megyei önkormányzatot képviselő - az összeférhetetlenséggel nem érintett - tag
delegálásáról a közgyűlés elnöke dönt (pl.: Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei
foglalkoztatás fellendítésére című támogatási kérelem). A döntés-előkészítő bizottság(ok)ba
megfigyelőt a közgyűlés elnöke delegálhat.
23.4 A 2014-2020 programozási időszakban a megyei önkormányzatok részére a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. és 3.12.1. pontja szerinti tevékenység ellátása
érdekében, az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok
felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27/A. § szerinti
megelőlegezési kérelem benyújtása a jogszabályban előírt tartalommal és a 2. § (1) bekezdés
7a. pontja szerinti megelőlegezési szerződés aláírása.
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24.5 Véleményezési és egyetértési jogkört gyakorol a vidékfejlesztési stratégiák, akciók
jóváhagyását megelőzően, amennyiben a döntés meghozatalához szükséges időn belül a
Közgyűlés nem ülésezik.
A közgyűlés elnökének a II. 2., 3., 4., 5., 8. és 10. pontokban foglalt átruházott hatáskörei
gyakorlása tekintetében a közgyűlés alelnökét javaslattételi jog illeti meg, melynek gyakorlása
esetén a közgyűlés elnöke ezen átruházott hatásköreit az alelnök javaslatát figyelembe véve
gyakorolja.
25.6 Amennyiben valamely pályázati kiírás a Heves Megyei Önkormányzat kötelező
részvételét írja elő, a projekt megvalósításához szükséges dokumentumokat aláírja (pl.
együttműködési megállapo-dás, konzorciumi megállapodás) a Közgyűlés utólagos
tájékoztatása mellett.
26.6 Az együttműködéssel érintett projektekben nyilatkozatokat tesz – kiemelten a
foglalkoztatási paktumok és a klímavédelem területén – a megvalósításhoz kapcsolódóan a
megyei fejlesztési do-kumentumok szellemiségében.
27.6 Képviseli a megyei önkormányzatot, vagy biztosítja a megyei önkormányzat képviseletét
a terü-let- és vidékfejlesztési témájú munkacsoportok munkájában.
III. A bizottságok saját és átruházott hatáskörei
1. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
1.1. Saját hatáskörök
1.1.1. Előzetesen véleményezi a Közgyűlés pénzügyi kihatással járó döntéseit.
1.1.2. Véleményezi a belföldi és az Európai Uniós támogatásra irányuló pályázatokat.
1.1.3. A Gazdasági Programból a bizottság hatáskörébe tartozó feladatokat koordinálja,
végrehajtásukat szervezi és felügyeli.
1.1.4. Véleményezi az intézmények létrehozásával, átvételével, megszüntetésével kapcsolatos
előterjesztéseket.
1.1.5. Megtárgyalja és véleményezi az önkormányzat gazdasági programját, költségvetésének
tervezetét és költségvetési beszámolóját.
1.2. Átruházott hatáskörök
1.2.1. A közgyűlés ülésezési szünetében – az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsággal együtt –
dönt halaszthatatlan esetben a közgyűlés hatáskörébe tartozó – pénzügyi ellenőrzési
feladataival nem összeférhetetlen – kérdésekben, kivéve a közgyűlés át nem ruházható
hatáskörét, továbbá más megyei önkormányzati bizottságra és a közgyűlés elnökére átruházott
hatásköröket érintő kérdéseket.
2.

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság

2.1. Saját hatáskörök
2.1.1. Törvényességi szempontok alapján véleményezi a Közgyűlés elé kerülő rendeletek,
határozatok és megállapodások tervezetét.
2.1.2. Ellátja a Közgyűlés hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás esetében –
titkos szavazás során – a szavazatszámlálási feladatokat.
2.1.3. Ellátja a közgyűlési tagok mandátum vizsgálatával, összeférhetetlenségi, méltatlansági
eljárásával és vagyonnyilatkozataik vizsgálatával kapcsolatos feladatokat.
2.1.4. Az SZMSZ-el összefüggő eljárásjogi kérdésekben véleményt nyilvánít.
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2.1.5. Nemzetközi kapcsolatok keretében megkötendő együttműködési megállapodástervezetek véleményezése.
2.1.6. A Közgyűlés hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, megbízás tekintetében a
pályázati kiírások és a benyújtott pályázatok jogszabályi megfelelősségéről véleményt formál.
2.1.7. Kiemelt figyelemmel foglalkozik a megyében élő nemzetiségek helyzetével,
életkörülményeivel, tevékenységével, előmozdítja a hátrányos helyzetű csoportok
felzárkóztatását.
2.1.8. Kapcsolatot tart a megyében működő nemzetiségi szervezetekkel, a települési, a területi
és az országos nemzetiségi önkormányzatokkal, a nemzetiségi programokat bonyolító,
jogvédő tevékenységet folytató szervezetekkel, intézményekkel, más megyei önkormányzatok
nemzetiségi szakbizottságaival, tanácsnokaival, a romaügyek koordinációját ellátó
kormányzati szervezetekkel, tanácsokkal, irodákkal.
2.1.9. Folyamatosan tájékoztatja a nemzetiségi szervezeteket a Közgyűlés munkájáról,
döntéseiről, a Közgyűlést pedig az érintett nemzetiségeket érintő, lényeges, meghatározó
eseményekről, programokról, folyamatokról, a nemzetiségeket érintő pályázatokról.
Információt biztosít a nemzetiségi önkormányzatoknak, szervezeteknek az ezzel összefüggő
megyei, regionális és országos pályázati lehetőségekről.
2.1.10. Érdekegyeztető és koordinációs tevékenységet végez a nemzetiségeket érintő döntések
előkészítésében, bizottsági tárgyalásain. Segíti az érintett szervezetek és a Közgyűlés
együttműködését, a kölcsönös és bizalmon alapuló, folyamatos tájékoztatás lehetőségének
megteremtését.
2.1.11. Véleményezi a feladatkörébe utalt előterjesztéseket.
2.2. Átruházott hatáskörök
2.2.1. Elnöke útján gyakorolja a közgyűlés elnöke tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat.
2.2.2. Jóváhagyja az Önkormányzati Hivatal Ügyrendjét.
2.2.3. A közgyűlés ülésezési szünetében – a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsággal együtt – dönt
halaszthatatlan esetben a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, kivéve a közgyűlés át
nem ruházható hatáskörét, továbbá más megyei önkormányzati bizottságra és a közgyűlés
elnökére átruházott hatásköröket érintő kérdéseket.
3. Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága7
3.1. Területi tervezési és értékelési feladatok
3.1.1. Saját hatáskörök
3.1.1.1.6 Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát,
adottságait, kiemelt figyelemmel a foglalkoztatási helyzet és a klímavédelem területére.
3.1.1.2. Véleményezi az országos és a kiemelt térségekre vonatkozó tervekkel összhangban a
megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, a megye fejlesztési programját és az egyes
alprogramokat, gondoskodik a fenti dokumentumok közötti összhang biztosításáról.
3.1.1.3. Előzetesen véleményezi a megye területét érintő, fejlesztési források felhasználásának
megalapozását szolgáló stratégiákat és programokat (ágazati tervek és uniós tervek).
3.1.1.4.5 Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak
megvalósítását, közreműködik a fejlesztési programok nyomon követésében és stratégiai
szintű értékelésében, a területfejlesztési programok megvalósulásának monitorozásában,
indikátor vállalások teljesülésének vizsgálatában és a programok megvalósulásának előzetes,
közbenső és utólagos értékelésében.
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3.1.1.5.6 Javaslatot készít a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek
kezelésére. Javaslatot tesz a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatására.
3.1.1.6.6 Figyelemmel kíséri, kezdeményezi és véleményezi a mezőgazdaságot is érintő
területfejlesztési, területrendezési és környezetvédelmi feladatokat.
3.1.1.7. Együttműködik a megyében tevékenykedő mezőgazdasággal foglalkozó szervekkel
az ágazati feladatok ellátásában.
3.1.1.8. Javaslatot tesz a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlesztését, az ágazati, térségi
programok készítését és végrehajtását segítő feladatokra.
3.1.1.9.6 Véleményt mond a szakképzés területi összehangolásáról, a mezőgazdasági jellegű
szakképzés profiljának meghatározásáról.
3.2. Területfejlesztési koordinációs feladatok
3.2.1. Saját hatáskörök
3.2.1.1. Véleményezi és előkészíti a közgyűlési döntésre az Észak-Magyarországi Regionális
Területfejlesztési Konzultációs Fórum által előzetesen egyeztetett közös álláspontot, döntési
javaslatot.
3.2.1.2.5 Közreműködik a területfejlesztési stratégiák és programok végrehajtásának nyomon
követésében és stratégiai szintű értékelésében.
3.2.1.3. Gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről, kapcsolatos tart és
együttműködik az önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel, társadalmi és
szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel
3.2.1.4. Közreműködik a hazai és uniós támogatásra irányuló pályázatok előkészítésében.
3.2.1.5. Igény esetén segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és térségi fejlesztési
tanácsok tervező, döntés előkészítő, fejlesztési célokat szolgáló, pályázatokat megalapozó
tevékenységét.
3.2.1.66 Együttműködik a többi érintett megyei önkormányzattal a megye területét érintő
kiemelt térségek összehangolt fejlesztése érdekében.
3.2.1.7. Javaslatot készít a megyei önkormányzat területfejlesztési törvényben meghatározott
feladataival összefüggésben végzett munkájáról szóló miniszternek szánt beszámoló
tartalmára vonatkozóan.
3.2.2. Átruházott hatáskörök
3.2.2.1. Dönt a Heves Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum által előzetesen
egyeztetett közös álláspont, döntési javaslat elfogadásáról, amennyiben a döntés
meghozatalához szükséges időn belül a Közgyűlés nem ülésezik.
3.2.2.2.6
3.2.2.3.6
3.3. Területrendezési feladatok
3.3.1. Saját hatáskörök
3.3.1.1. Figyelemmel kíséri a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök
összhangjának megteremtését.
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3.3.2. Átruházott hatáskörök
3.3.2.1. Előzetesen véleményezi az országos, valamint a megye területét érintő – de nem
települési – területrendezési terveket, amennyiben a döntés meghozatalához szükséges időn
belül a Közgyűlés nem ülésezik.
3.3.2.2. Közreműködik az épített és természetes környezet védelmével összefüggő megyei
önkormányzati feladatok meghatározásában, a végrehajtás ellenőrzésében.
3.4. Nemzetközi ügyekkel kapcsolatos feladatok
3.4.1. Saját hatáskörök
3.4.1.1. Előkészíti a külföldi régiókkal és nemzetközi szervezetekkel kötendő
megállapodásokat, és nemzetközi együttműködéseket.
3.4.1.2. Közreműködik nemzetközi támogatásra irányuló pályázatok előkészítésében.
3.4.1.3. Közreműködik nemzetközi programokban történő részvétel előkészítésében.
3.4.2. Átruházott hatáskörök
3.4.2.1. Nemzetközi ügyeket intéz, kivéve partnerkapcsolatot létesítő megállapodások,
együttműködések megkötését, amely kizárólagos közgyűlési hatáskör.
3.5. Egyéb feladatok
3.5.1. Saját hatáskörök
3.5.1.1. Természetvédelem
3.5.1.1.1. Javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra a megye
területén, közreműködik – települési önkormányzat felkérése alapján – annak előkészítésében,
figyelemmel kíséri azok védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolását.
3.5.1.1.2. Elősegíti a települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét;
véleményezi a települési önkormányzatokkal a helyi jelentőségű védett természeti területek
fenntartása érdekében kötendő megállapodásokat, javaslatot tehet e célból társulás
létrehozására.
3.5.1.2. Környezetvédelem
3.5.1.2.1. Véleményezi a települési önkormányzatokkal egyeztetve a megyei
környezetvédelmi programot.
3.5.1.2.2. Előzetesen véleményezi települési önkormányzati környezetvédelmi társulások
létrehozását.
3.5.1.2.3. A területfejlesztési koncepció alapján közreműködik a megye jogszabályban
meghatározott energiaellátási tanulmánya elkészítésében. (1991. évi XX. tv. 65. § (2) bek.)
3.5.1.2.4. Előzetesen véleményezi a megye területét érintő jogszabályban meghatározott
villamosenergia-korlátozás sorrendjének megállapítását. (1991. évi XX. tv. 65. § (1) bek.)
3.5.1.3. Turizmus, idegenforgalom
3.5.1.3.1. Közreműködik a megye idegenforgalmi értékeinek feltárásában, kezdeményezi a
turisztikai vonzerők és adottságok hasznosítását, propagandáját.
3.5.1.3.2. Közreműködik a megyei, térségi, települési fejlesztési és marketingtervek
kidolgozásában, részt vesz az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolásában.
3.5.1.3.3. Közreműködik az idegenforgalom fogadási feltételeit is érintő fejlesztési tervek
véleményezésében.
3.5.1.3.4. Javaslatot tesz az idegenforgalom fejlesztésével összefüggő megyei önkormányzati
célkitűzések és feladatok meghatározására, ellenőrzi azok végrehajtását.
3.5.1.3.5. Figyelemmel kíséri a megyében tevékenykedő idegenforgalmi szervezetek,
intézmények működését, velük – kiemelten a Megyei Jogú Város és más helyi
önkormányzatok illetékes bizottságaival – együttműködéseket alakít ki.

3.5.2. Átruházott hatáskörök
3.5.2.1.9 Gyakorolja a közbeszerzési törvényben, illetve a Megyei Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott ajánlatkérői jogosítványokat.
4.
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Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság

4.1. Átruházott hatáskörök
4.1.1. a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4)
bekezdése alapján határozatot hoz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
felhívásaira benyújtott támogatási kérelmek értékelése kapcsán, melyben foglalt döntési
javaslatot a megyei önkormányzat, mint területi szereplő által delegált tag képviseli a döntéselőkészítő bizottságban.
4.1.2. együttműködik az Operatív Programok Irányító Hatóságaival a döntés-előkészítési
feladatok végrehajtásában.
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Módosította 10/2016. (VI.28.) önk.rend. Hatályos: kihirdetése napján 2016.06.28.
Módosította 11/2020. (IX.25.) önk.rend. Hatályos: kihirdetését követő napon 2020.09.26.

