
212/2015. (IX. 25.) közgyűlési határozat 

1.) A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának 

módosítását jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, továbbá a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot jelen határozat 2. melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja.  

 

2.) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Alapító okirat módosítása, továbbá a Heves 

Megyei Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 

15.) önkormányzati rendelet módosítása alapján a szükséges eljárást a Magyar 

Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetés 

céljából kezdeményezze.   

 

                                                       Felelős: Szabó Róbert 

        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

                                                                            Dr. Barta Viktor 

                                                                            Heves megye főjegyzője 

                                                       Határidő:  2015. szeptember 30.  

 

 

A 212/2015.(IX. 25.) számú közgyűlési határozat 1. melléklete 

 

Módosító okirat 

 

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal a Heves Megyei Közgyűlés által 2014. december 

15. napján kiadott, 182/2014. (XII.15.) számú határozatával jóváhagyott Alapító okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a 212/2015. (IX. 25.) 

számú közgyűlési határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

  

1.  Az Alapító okirat 7. pontja kiegészül a következőkkel: 

 

    „013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

     013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások” 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

 

Kelt: Eger, 2015. szeptember 25. 

 

P.H. 

 

 

 

Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

 

 

 

 

 

 



A 212/2015.(IX.25.) számú közgyűlés határozat 2. melléklete 

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

(Heves Megyei Közgyűlés 212/2015. (IX. 25.) határozatával  

módosított szövegrész dőlt betűvel szedett) 

 

1. A költségvetési szerv megnevezése: 

 

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 

 

2. A költségvetési szerv székhelye: 

 

3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. 

 

3. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 

 

Heves Megyei Önkormányzat 

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. 

 

4. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 

 

Heves Megyei Közgyűlés 

3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 

 

5. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A   Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-86. 

§-aiban, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) 

bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint a 

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben, továbbá 

egyéb ágazati jogszabályokban foglalt közfeladatok. 

 

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 841105 Helyi önkormányzatok és társulások 

igazgatási tevékenysége szakágazatba tartozik. A költségvetési szerv a gazdálkodásáért 

felelős szervezeti egységgel rendelkezik. 

 

7. Szakmai alaptevékenysége a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 

szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 1. 

mellékletébe foglalt kormányzati funkciók szerint (funkciószám és -megnevezés):    

 

011130    Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási  

tevékenysége 

011320     Nemzetközi szervezetekben való részvétel 

016010     Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz  

      kapcsolódó tevékenységek 

016020     Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

016080     Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

041140     Területfejlesztés igazgatása 



046010     Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása 

047320     Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

081041     Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

081045     Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenységek támogatás 

  013330     Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

  013360     Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

 

8. A Költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 

 

A Hivatal vállalkozási tevékenységet csak alaptevékenységéhez kapcsolódóan, annak 

ellátását elősegítő mértékben folytathat.    

 

9. Illetékessége: 

 

Heves megye 

 

10. A feladatellátást szolgáló vagyon:  

 

A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

rendelete mellékletében megjelölt vagyontárgyak, valamint a Heves Megyei 

Önkormányzat éves költségvetésében biztosított pénzösszeg. 

 

11. Vezetőjének megbízási rendje: 

 

A Hivatal vezetője a megyei főjegyző. 

A megyei főjegyzőt a Heves Megyei Közgyűlés elnöke nevezi ki pályázat útján 

határozatlan időre. 

 

12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti közszolgálati 

jogviszony, továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló  2012. évi I. törvény szerinti 

munkaviszony. 

  

Eger, 2014. december 15. 

 

        Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

 

 

 

Záradék: 

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító okiratát 2015. szeptember 25-én a Heves Megyei Közgyűlés a  212/2015. (IX. 25.) 

számú közgyűlési határozatával fogadta el. 

 

Eger, 2015. szeptember 25. 

 

                                                                                               Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

 


