1. melléklet a 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
A Heves Megyei Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
I.

Kötelező feladatok

1.

Területfejlesztési és területrendezési feladatok

1.1.

Területfejlesztési feladatok

1.1.1. Tervezés:
1.1.1.1. elkészíti a megye területfejlesztési koncepcióját és programját
1.1.1.2. elkészíti a megyei Integrált Területi Programot és annak módosításait
1.1.1.3. részt vesz operatív programok tervezésében
1.1.1.4. részt vesz a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon követésében és
értékelésében
1.1.1.5. előzetesen véleményezi az országos és a megyét érintő ágazati fejlesztési koncepciókat és
programokat
1.1.1.6. előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat
1.1.1.7. véleményezi az államigazgatási szervek megyét érintő fejlesztési elképzeléseit és pályázatait
1.1.1.8. együttműködés más megyei önkormányzatokkal tervezési feladatokban
1.1.1.9. részt vesz a határ menti megyék határon átnyúló nemzetközi fejlesztési programjainak
tervezésében, kidolgozásában
1.1.2. Végrehajtás
1.1.2.1. elfogadja a megye területfejlesztési koncepcióját és programját, nyomon követi a megyei
területfejlesztési koncepció és program végrehajtását, dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források
felhasználásáról
1.1.2.2. monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik az operatív programok
irányításában, megvalósításuk végrehajtásában
1.1.2.3. figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak megvalósítását,
beleértve a megyehatáron átnyúló és más nemzetközi programok végrehajtását
1.1.2.4. a megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési,
befektetés ösztönző tevékenységet lát el, aminek elősegítése érdekében külön szervezetet hozhat létre
vagy megállapodás alapján más szervezettel működhet együtt
1.1.2.5. dönt a megyei Integrált Területi Program elfogadásáról és módosításáról
1.1.2.6. az Integrált Területi Program végrehajtásával kapcsolatos döntéseket meghozza
1.1.2.7. felkérés esetén gondoskodik az egyes települési önkormányzatok közfeladat fejlesztési
projektjei előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódó feladatok ellátásáról
1.1.2.8. adatot szolgáltat az egyes operatív programok végrehajtás-tervezésével kapcsolatban
véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívásokat.
1.1.2.9. dönt térségi fejlesztési tanács létrehozásáról
1.1.2.10. dönt külföldi régiókkal való együttműködésről, nemzetközi programokban való részvételről
1.1.2.11. együttműködik az önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel, társadalmi és
szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel
1.1.2.12. az Észak-magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum, illetve a Heves
Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum munkaszervezeti feladatainak ellátása
1.1.3. Koordináció, együttműködés
1.1.3.1. összehangolja illetékességi területén az államigazgatási szervek, a települési önkormányzatok,
a megyei jogú város önkormányzata, a gazdasági és civil szervezetek fejlesztési elképzeléseit,
1.1.3.2. a települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi önkormányzatok
területfejlesztési társulásainak szerveződését,
1.1.3.3. szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi
fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó
tevékenységét,
1.1.3.4. koordinálja a megye területén az ipari parkok és a szabad vállalkozási zónák tevékenységét, az
önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági szereplőivel
együttműködve,

1.1.3.5. vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát,
adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi
információs rendszer rendelkezésére bocsátja,
1.1.3.6. kölcsönös információcserével segíti a területfejlesztési és területrendezési információs
rendszer működését, információkat biztosít a területi tervek készítéséhez, valamint fogadja a
törvényben szereplő megyei szintre delegált feladatok elvégzése érdekében a központi adatbázisok
adatait,
1.1.3.7. a megyei önkormányzat koordinációs feladatkörében együttműködik a települési
önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi
államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel,
1.1.3.8. válsághelyzetek kezelése,
1.1.3.9. gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről (civilszervezetek, vállalkozások
feltérképezése, együttműködés, kapcsolatok építése, javítása).
1.2.Területrendezési feladatok
1.2.1.Tervezés
1.2.1.1. elkészíti a megye területrendezési tervét
1.2.1.2. megküldi az elfogadott területrendezési tervet a dokumentációk gyűjtésére jogszabályban
kijelölt szervnek
1.2.2. Döntés
1.2.2.1. elfogadja a megye területrendezési tervét
1.2.2.2. területrendezési tervek összehangolása (megyei jogú városok és érintett települések
vonatkozásában)
1.2.3. Koordináció, együttműködés
1.2.3.1. előzetesen véleményezi az országos, valamint a megye területét érintő területrendezési
terveket
1.2.3.2. gondoskodás a partnerség elvének érvényesítéséről
1.3. Vidékfejlesztési feladatok

A megyei önkormányzat vidékfejlesztési feladatkörében:
1.3.1. dönt a hatáskörébe utalt vidékfejlesztési források felhasználásáról,
1.3.2. összehangolja a vidékfejlesztési stratégiákat és akciókat a megyei, térségi, határ menti és
határon átnyúló fejlesztési és területfejlesztési koncepciókkal és programokkal, valamint a megyét
érintő területrendezési tervekkel,
1.3.3. elláthatja a helyi akciócsoportok, a közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek
munkaszervezeti feladatait,
1.3.4. a helyi akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek
tevékenységében való részvétellel közreműködik azok tevékenységében,
1.3.5. összehangolja a helyi akciócsoportok tevékenységét a fejlesztéspolitikához és a
területfejlesztéshez kapcsolódóan,
1.3.6. külön megállapodás szerint a vidékfejlesztési akciók végrehajtása során koordinációs és
döntéshozatali feladatokat lát el,
1.3.7. nyomon követi és értékeli a vidékfejlesztési akciók lebonyolítását,
1.3.8. ösztönzi a települési önkormányzatok összefogását vidékfejlesztési programok kidolgozására és
megvalósítására.
1.4.
Környezetvédelmi és energetikai feladatok

1.4.1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
előírásainak megfelelően megyei környezetvédelmi programot alkot
1.4.2. előzetesen véleményezi a települési önkormányzatok által a Heves Megyei
Önkormányzathoz megküldésre kerülő települési környezetvédelmi programokat
1.4.3. véleményezi a települési önkormányzatok által a Heves Megyei Önkormányzathoz
megküldésre kerülő, környezetvédelmet érintő települési önkormányzati rendeletek tervezetét

1.4.4. javaslatot tesz a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján helyi
jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra;
1.4.5. a települési önkormányzat felkérése alapján részt vesz a helyi jelentőségű védett
természeti területté nyilvánítás előkészítésében
1.4.6. elősegíti a települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét
1.4.7. megyei önkormányzat a helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartása
érdekében a települési önkormányzatokkal megállapodást köthet, vagy társulást hozhat létre
1.4.8. a megyei területfejlesztési koncepció alapján elkészítteti a megye energiaellátási
tanulmányát
1.5. Egyéb fejlesztési feladatok
1.5.1. Döntés
1.5.1.1. akcióterv és operatív program módosításának előterjesztése
1.5.1.2. dönt a regionális területfejlesztési konzultációs fórum, illetve a megyei területfejlesztési
konzultációs fórum által előzetesen egyeztettet közös álláspont, döntési javaslat elfogadásáról
1.5.1.3. ellátja az átvett hazai támogatási szerződésekkel kapcsolatos feladatokat a megszűnt Északmagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács és a megszűnt Heves Megyei Területfejlesztési Tanács
jogutódjaként
1.5.1.4. projektgyűjtés, projektfejlesztés, projektgenerálás
1.5.2. Koordináció, együttműködés
1.5.2.1. közreműködik a TEIR (Területi Információs Rendszer) működtetésében
1.5.2.2. együttműködik adatgyűjtésekben
1.5.2.3. együttműködés az Új Széchenyi terv, illetve a Széchenyi 2020 eredményeinek egységes
kommunikációjában
1.6.

A Tisza-tó térségét érintő területfejlesztési feladatok

1.6.1. A Heves Megyei Közgyűlés a Tisza-tó térségével kapcsolatos területfejlesztési feladatait a
Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács bevonásával látja el.
2.

Sport feladatok

2.1. Sportfejlesztési koncepció kialakítása és megvalósítása
2.2. Együttműködés a helyi sportszervezetekkel és szövetségekkel
2.3. Sportszövetségek működésének biztosítása
2.4. Sportági és iskolai, területi versenyrendszerek kialakítása
2.5. Sportinformációs adatszolgáltatás
2.6 Az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartása és működtetése
2.7. Az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartása és működtetése
2.8. Az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek megteremtése

3.

Idegenforgalmi feladatok

E feladatok ellátása a helyi önkormányzatok feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 66. §
alapján kötelező feladat.
II.

Önként vállalt feladatok

Mindazon feladatok, amelyek nem szerepelnek a kötelező feladatok között nevesítve:

1. Nemzetközi kapcsolatok
2. Különféle szervezetekben való önkormányzati közreműködés
3. Szakmai és egyéb rendezvények bonyolítása
4. Szervezetek működéséhez hozzájárulás
5. Alapítványok és egyéb szervezetek működéséhez hozzájárulás
6. Sport célokra támogatási forrás biztosítása
7. Heves Megyei Értéktár
8. Civil feladatok
9. A megyei önkormányzat és a települési önkormányzatok között létrejövő megbízási szerződés
alapján a megyei főépítész közreműködési lehetőségét biztosítja több település térségi főépítészi
feladatainak ellátására
10. Területfejlesztési és területrendezési feladatok ellátásához kapcsolódó reklám- és piackutatási
tevékenység végzése
11. Területfejlesztési és területrendezési feladatok ellátásához kapcsolódó folyóirat, időszaki kiadvány
kiadása
12.2,3 A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. §-a szerint a
közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társaséletre szerveződő
közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása; valamint a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti
kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása
és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése, a magyar kulturális örökség
megőrzése, annak gazdagítása és korszerű formában való továbbművelése, a felnövekvő
nemzedékekkel való élő kapcsolat folyamatos fenntartása, a nemzetmegtartó pozitív magatartásminták
átörökítése, valamint a közösségi létforma aktív megélésének elősegítése.
III.1

A kötelező és önként vállalt feladatoknak megfeleltetett, a kormányzati funkciók
osztályozási rendje szerinti funkciószámok és megnevezések

013330 Pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
041140 Területfejlesztés igazgatása
081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
083030 Egyéb kiadói tevékenység
3
082030 Művészeti tevékenység
4
084031 civil szervezetek működési támogatása
4
084032 civil szervezetek programtámogatása
5
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
5
074052 Kábítószermegelőzés – programjai, tevékenységei

Módosította: 10/2015. (IX.25.) önk. rend. Hatályos: kihirdetését követő napon (2015.09.26.)
Módosította: 4/2017. (IV.28.) önk. rend. Hatályos: kihirdetését követő napon (2017.04.29.)
3 Módosította: 2/2020. (I.31.) önk. rend. Hatályos: kihirdetését követő napon (2020.02.01.)
4 Módosította: 6/2020. (VI.26.) önk. rend. Hatályos: kihirdetését követő napon (2020.06.27.)
5 Módosította: 1/2021. (I.14.) önk. rend. Hatályos: kihirdetését követő napon (2021.01.15.)
1
2

