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Tájékoztatási közlöny
a 2001. évi 544-es számú, utólagosan módosított és kiegészített, a közérdekű
információkhoz való szabad hozzájutásra vonatkozó törvény előírásai szerinti közérdekű
információkról
A 2002. évi 123-as számú, a 2001. évi 544-es számú, a közérdekű információkhoz való szabad
hozzájutásra vonatkozó törvény alkalmazási módszertana jóváhagyására vonatkozó
kormányhatározat 10. cikkelye 2. bekezdésének megfelelően, a hatóságok és közintézmények
kötelesek közölni, valamint évente aktualizálni egy tájékoztatási közlönyt, amely tartalmazza a
2001. évi 544-es számú törvény 5. cikkelye 1. bekezdésében meghatározott információkat.
1. pont: Hargita Megye Tanácsa megszervezését és működését szabályozó fontosabb
jogszabályok:
Románia Alkotmánya – Románia Hivatalos Közlönye 2003. október 29-i 758-as számában
újraközölt, 120 – 122 cikkelyek;
2001. évi 215-ös számú, helyi közigazgatási törvény, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel, újra közölve Románia Hivatalos Közlönye 2007. február 20-i 123-as
számában;
2001. évi 1206-os számú kormányhatározat – a 2001. évi 215-ös számú, helyi közigazgatási
törvény a helyi közigazgatásról szóló 2001. évi 215-ös számú törvénybe foglalt, a kisebbségek
anyanyelve használatának jogát szabályozó végrehajtási rendeletekre vonatkozóan, Románia
Hivatalos Közlönye 2001. november 7-i 781-es számában kiközölve, valamint a 2002. évi
1415ös számú, a Hivatalos Közlöny 2002. december 20-i 963-os számában kiközölt módosító
kormányhatározat;
1999. évi 188-as, a köztisztviselők jogállására vonatkozó törvény, újra közölve Románia
Hivatalos Közlönye 2007. május 29-i 365-ös számában, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel
2003. évi 161-es számú, a köztisztségek és közméltóságok gyakorlásának, és az üzleti
környezet átláthatóságának biztosítására, valamint a korrupciómegelőzésére és büntetésére
vonatkozó intézkedések jóváhagyására vonatkozó törvény, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel – kiközölve Románia Hivatalos Közlönye 2003. április 21-i 279-es számában;
1996. évi 115-ös számú, a közméltóságok, bírók, vezető- és ellenőrzési tisztséget betöltő
személyek és köztisztviselők vagyonának nyilatkozására és ellenőrzésére vonatkozó törvény,
az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, - kiközölve Románia Hivatalos Közlönye 1996.
október 25-i 263-as számában;
2007. évi 144-es számú, az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség létrehozására,
megszervezésére és működésére vonatkozó törvény, újra közölt, az utólagos módosításokkal
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és kiegészítésékkel – kiközölve Románia Hivatalos Közlönye 2007. május 25-i 359-es
számában;
2010. évi 176-os számú, a köztisztviselői állások és méltóságok integritására vonatkozó
törvény, a 2007 évi 144-es, az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség létrehozására,
megszervezésére és működésére vonatkozó törvény, valamint más normatívák módosítására
és kiegészítésére vonatkozó törvény, - kiközölve Románia Hivatalos Közlönye 2010.
szeptember 2-i 621-es számában;
2007. évi 6-os számú, a köztisztviselők 2007-es évi bérezésének és további jogainak
szabályozására vonatkozó kormányrendelet – kiközölve Románia Hivatalos Közlönye 2007.
január 29-i 66-os számában;
2006. évi 273-as számú helyi közpénzügyi törvény, kiközölve Románia Hivatalos Közlönye
2006. július 18-i 618-as számában; utólagosan kiegészítve: 2007. évi 46-os számú, a 2006. évi
273-as számú helyi közpénzügyi törvény 63. cikkelyének kiegészítését jóváhagyó sürgősségi
kormányrendelettel - kiközölve Románia Hivatalos Közlönye 2007. június 1-i 374-es számában;
módosítva a 2007. évi 64-es számú, a köztartozásra vonatkozó sürgősségi kormányrendelettel
– kiközölve Románia Hivatalos Közlönye 2007. június 28-i 439-os számában; valamint az
utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
2018. évi 2-es számú, a 2018-os évi állami költségvetési törvény, az utólagos módosításokkal
és kiegészítésekkel - kiközölve Románia Hivatalos Közlönye 2018. január 3-i 4-es számában;
1998. évi 213-as számú, a köztulajdonú javakra vonatkozó törvény, az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel - kiközölve Románia Hivatalos Közlönye 1998. november
24-i 448-as számában;
2004. évi 554-es számú, a közigazgatási perrendtartásra vonatkozó törvény, az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel - kiközölve Románia Hivatalos Közlönye 2004. december 7i 1154-es számában;
2002. évi 27-es számú, a kérelemmegoldási tevékenység szabályozására vonatkozó
kormányrendelet – kiközölve a Románia Hivatalos Közlönye 2002. február 1-i 84-es számában;
jóváhagyva a 2002. évi 233-as törvénnyel - kiközölve Románia Hivatalos Közlönye 2002. április
30-i 296-as számában; az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
2002. január 30-i 35-ös számú kormányhatározat – a helyi tanácsok szervezési és működési
szabályzatának elfogadására, Románia Hivatalos Közlönye 2002. február 2-i, 90-es számában
kiközölve, jóváhagyva a 2002. évi 673-es számú törvénnyel – kiközölve Románia Hivatalos
Közlönye 2002. december 24-i 953-as számában.
2001. évi 677-es számú, a személyes adatok feldolgozása védelmére és azok szabadon való
felhasználására vonatkozó törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel – kiközölve
Románia Hivatalos Közlönye 2001. december 12-i 790-es számában;
2001. évi 544-es számú, a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés biztosítására
vonatkozó törvény, kiközölve Románia Hivatalos Közlönye 2001. október 23-án 663-as
számában; az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
2003. évi 52-es számú, a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó törvény,
újraközölve Románia Hivatalos Közlönye 2013. december 3-i 749-es számában;
2007. évi 109-es számú, az információk újra felhasználására vonatkozó törvény – kiközölve
Románia Hivatalos Közlönye 2007. május 5-i 300-as számában, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel;
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1991. évi 50-es számú, az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezésére vonatkozó
törvény – kiközölve Románia Hivatalos Közlönye 2004. október 13-i 933-as számában, az
utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
2016. évi 98-as számú, közbeszerzésekre vonatkozó törvény - kiközölve Románia Hivatalos
Közlönye 2016. május 23-i 390-es számában, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
2016. évi 100-as számú, az építési és szolgáltatási koncesszióra vonatkozó törvény - kiközölve
Románia Hivatalos Közlönye 2016. május 23-i 392-es számában, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel;
2016. évi 101-es számú, a közbeszerzési, ágazati, az építési és szolgáltatásnyújtási beruházásra
irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárásokról,
valamint az óvásokat elbíráló nemzeti tanács szervezetére és működésére vonatkozó törvény kiközölve Románia Hivatalos Közlönye 2016. május 23-i 393-as számában, az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel;
2017. december 20-i 107-es számú sürgősségi kormányrendelet – a közbeszerzésekre
vonatkozó szabályozási okiratok módosítására és kiegészítésére – kiközölve Románia Hivatalos
Közlönye 2017. december 22-i 1022-es számában, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel;
2017. december 14-i 98-as számú sürgősségi rendelet – a közbeszerzési szerződések és
keretszerződések, valamint szerződések/keretszerződések koncessziója ex ante ellenőrzési
módja – kiközölve Románia Hivatalos Közlönye 2017. december 18-i 1004-es számában, az
utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
419/2018. számú kormányhatározat a 98/2017 számú rendelet rendelkezéseinek
alkalmazására vonatkozó módszertani normák jóváhagyásáról. a közbeszerzési
keretszerződések / megállapodások, az ágazati keretszerződések / megállapodások, valamint
az építési beruházási és szolgáltatási koncessziós szerződések odaítélési folyamatának
előzetes ellenőrzési funkciójáról, a Román Pénzügyminisztérium szervezéséről és működéséről
szóló, 34/2009 számú kormányhatározat módosításáról, a Nemzeti Közbeszerzési Ügynökség
felépítéséről és működéséről szóló 634/2015 számú kormányhatározat módosításáról,
valamint 99/2016 számú törvényben szereplő ágazati szerződés / keretmegállapodás
odaítéléséről szóló rendelkezések alkalmazására vonatkozó végrehajtási szabályai
módosításáról és kiegészítéséről, a közbeszerzésre vonatkozó 394/2016 számú
kormányhatározattal jóváhagyott, 98/2016 számú törvényben szereplő közbeszerzés/
keretmegállapodás odaítélésére szóló rendelkezések alkalmazására vonatkozó 395/2016
számú kormányrendeletben foglalt előírások módszertani végrehajtási utasításainak
jóváhagyásáról és a 100/2016 számú törvényben szereplő építési koncessziós szerződések és
szolgáltatási koncessziós szerződések odaítélésére vonatkozó rendelkezések alkalmazására
vonatkozó 867/2016 számú kormányrendeletben foglalt előírások módszertani végrehajtási
utasításainak jóváhagyásáról, megjelent a Hivatalos Közlönyben, a módosított, 2018. június
18-i 496. számában.
Hargita Megye Tanácsa 2014. évi 272-es határozata - Hargita Megye Tanácsa
szakapparátusának szervezésére és működésére vonatkozó szabályzata, az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel (Lásd www.hargitamegye.ro);
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2. pont: Függelék a szerkezeti felépítésre, szakirányú vezérigazgatóságok hatáskörére,
működési programra, és a közintézmény személyes meghallgatási programjára
vonatkozóan:
Hargita Megye Tanácsa szakapparátusának szervezeti felépítése:
2018. évi 330-as számú határozat Hargita Megye Tanácsa 2014. évi 184-es számú, utólagosan
módosított és kiegészített, a Hargita Megye Tanácsa szakapparátusának állásai számát,
szerkezeti felépítését és tisztségjegyzékét jóváhagyó határozata 1-es és 2-es számú
mellékleteinek módosítására vonatkozóan (lásd. weboldal);
Az intézmény nyitvatartási programja:
Hétfőtől csütörtökig 8.00–16.45 óra között;
Pénteken 8.00–14.00 óra között.
Hargita Megye Tanácsa vezetőségének személyes meghallgatási programja a következő:
Vezetéknév
és
Sorsz.
Nap
Időpont
Iroda
keresztnév
1.
Borboly Csaba elnök
hétfőtől péntekig
12,00–13,00 138
hétfő-keddügyfélszolgálati
15,00–16,00
csütörtök
részleg
–
2.
Barti Tihamér alelnök
8,00–16,00
szerda
gyergyószentmiklósi
13,00–14,00
péntek
térség
ügyfélszolgálati
Bíró
Barna-Botond
részleg
–
3.
péntek
14,00–15,00
alelnök
székelyudvarhelyi
térség
4.
Egyed Árpád főjegyző
szerda
12,30–14,00 214
*Személyes meghallgatás előjegyzés alapján történik, feliratkozni az intézmény székhelyén, az
elnöki kabinetben, vagy telefonon lehet.
3. Pont: Hargita Megye Tanácsa vezetősége:
− Borboly Csaba – elnök;
− Barti Tihamér – alelnök;
− Bíró Barna-Botond – alelnök;
− Egyed Árpád – főjegyző.
4. Pont: A hatóság elérhetőségei:
Hargita Megye Tanácsa székhelye: Hargita megye, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám.
Az intézmény földszintjén három iroda található: 21., 23., 23/A.
23-as számú regisztrációs iroda.
I. emeleti irodák
15 iroda: 126–138., 141–142.
II. emeleti irodák
36 iroda: 201–229., 236–240.
III. emeleti irodák
11 iroda: 300., 330–338., 324–326.
IV. emeleti irodák
9 iroda: 400–409.
Fax- és telefonszámok:
Borboly Csaba elnök
Telefon: +40-266-207702: Fax: +40-266-207 703
Barti Tihamér alelnök
Telefon: +40-266-207 720; Fax: +40-266-207 725
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Bíró Barna-Botond alelnök
Telefon: +40-266-207 711: Fax: +40-266-207 716
Egyed Árpád főjegyző
Telefon: 0266-207704 ; Fax: 0266 – 207709
Hargita Megye Tanácsa e-mail–címe: info@judetulharghita.ro és weboldala:
https://judetulharghita.ro/, https://hargitamegye.ro/, https://harghitacounty.ro/.
Hargita Megye Tanácsa elérhető a www.e-guvernare.ro weboldalon.
1. Hargita Megye Tanácsa éves költségvetése:
Kezdőlap > Hargita Megye Tanácsa > Közérdekű információk > Költségvetés
https://hargitamegye.ro/hargita-megye-tanacsa/kozerdeku-informaciok/koltsegvetes.html
2. Éves beruházási terv
Kezdőlap > Hargita Megye Tanácsa > Közbeszerzések > Éves közbeszerzési program
http://achizitiipublice.judetulharghita.ro/documente?language=hu
Hargita Megye Tanácsa határozatai, határozat-tervezetei
Kezdőlap > Hargita Megye Tanácsa > Tanácshatározatok
Link: https://judetulharghita.ro/consiliul/hotarari.html és
https://hargitamegye.ro/testulet/tanacshatarozatok.html román nyelven;
https://judetulharghita.ro/consiliul/hotarari/proiecte-de-hotarari-si-dispozitii.html és
https://hargitamegye.ro/tanacshatarozatok/hatarozat-tervezetek.html román nyelven;
https://judetulharghita.ro/consiliul/hotarari/minutele-sedintelor-cjh.html
3. Az állami tisztségviselők és köztisztviselők vagyonnyilatkozata
Kezdőlap > Hargita Megye Tanácsa > Közérdekű információk > Vagyonnyilatkozatok
Link:https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/informatii-publice/declaratii-deavere.htm és
https://hargitamegye.ro/hargita-megye-tanacsa/kozerdekuinformaciok/vagyonnyilatkozatok.html
4. Elérhető információk Hargita Megye Tanácsa kifizetéseiről:
Kezdőlap > Hargita Megye Tanácsa > Közérdekű információk > Közadósság
https://hargitamegye.ro/hargita-megye-tanacsa/kozerdeku-informaciok/kozadossag.html
5. pont A közérdekű információk közlésére kinevezett tisztviselők névsora, Hargita Megye
Tanácsa elnöki rendelete által:
Egyed Árpád – Hargita megye főjegyzője, a Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság koordinátora
Vágássy Alpár – Vezérigazgató helyettes, a Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság
Vrîncean Klára – tanácsos, a közérdekű információk és petíciók részlegén (2006. évi 847-es
rendelet)
6. pont: Ügyfélfogadási program
Hétfő 9–16.45
Kedd 9–16.45
Szerda 9–16.45
Csütörtök 9–16.45
Péntek 9–14.00
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7. Pont - Pénzügyi források, költségvetés és könyvelési mérleg:
A 2018. december 31-i könyvelési mérleg jóváhagyás után kiközlésre kerül az intézmény
weboldalán: Hargita Megye Tanácsa 2018. évi 380-as számú határozata, Hargita megye,
2018-as évi költségvetésének kiigazítására vonatkozóan. (lásd: www.hargitamegye.ro)
8. Pont - 2018-as évi programok és projektek:
Önkéntes tűzoltó-egyesületek támogatási programja (POMPI)
Egészségügyi program (SANATATE)
Egyházi felekezetek támogatási programja (CULTE)
A Hargita megyei egyházakkal együttműködésben szervezett rendezvények támogatási
programja (ALTECULTE)
Hargita megyei néptánc és népi szokásokat támogató programja (DANSURI)
Hargita megyei kulturális programok, projektek, rendezvények támogatási programja
(CULTURA)
Sporttevékenységeket támogató program (SPORT)
Ifjúsági tevékenységeket támogató program (EDȘTIN)
Hargita Megye Tanácsa ifjúság évi programja (ZITIN)
Családprogram (CONFFAM)
Hargita Megye Tanácsa Akadémia programja (ACADEMIA)
Hargita Megye Tanácsa román élelmiszerek napja, valamint a helyi értékek népszerűsítő
programja (VALORI)
Családoknak szóló tevékenységek támogatási program (ÎNTĂRFAM)
A romák szociális és kulturális életét támogató program (ROMI)
Turisztikai programok támogatása (EXPO)
Hargita megyei, turisztikai egyesületekkel való együttműködési program (TURIS)
A lebonyolított projektek fenntarthatóságát biztosító program (SUSTENABILITATE)
9. pont: Stratégiák:
Hargita megye kulturális stratégiája
Turizmusfejlesztési stratégia
Sporttevékenységi stratégia
Szociális védelmi stratégia
Ifjúsági stratégia
10. Pont - Közérdekű információkat tartalmazó dokumentumok listája:
1. Hargita Megye Tanácsa határozataira vonatkozó előterjesztési dokumentumok,
szakvélemények, láttamozások és egyébb megalapozó dokumentumok;
2. Hargita Megye Tanácsa határozatai;
3. Hargita Megye Tanácsa és szakbizottságai összetételének, a megválasztott tanácsosok
névleges és számbeli nyilvántartása,politikai alakulathoz való tartózásuk szerint Hargita
Megye Tanácsa szervezeti és működési szabályzata;
4. Hargita Megye Tanácsának elnöki rendeletei, az azokra vonatkozó és indoklások
szakvéleményezések;
5. A központi közigazgatási hatóságok rendeletei, technikai normák, szabályzatok;
6. A megye területi-adminisztratív szervezésére vonatkozó tanulmányok és javaslatok,
történelmi és turisztikai látványosságok, valamint megyei érdekeltségű létesítmények, név
változtatása, a megyei címerek elfogadása;
7. Beérkező dokumentumok regisztrálására vonatkozó statisztikák
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8. Az állampolgárok közérdekű javaslatai, észrevételei és panaszai, a teljes dokumentációval:
elemzés, kutatás és válasz dokumentációkkal;
9. Nemzetközi küldetésekre vonatkozó jelentések
10. Együttműködési egyezmények, külső partnerekkel való testvérkapcsolat által
népszerűsített programok és stratégiák;
11. Politikai pártokkal, szakszervezetekkel, nem kormányzati szervezetekkel fenntartott
kapcsolatokra vonatkozó dokumentumok
12. Könyvelési beszámolók
13. Megyei szintű társadalmi-gazdasági fejlesztésekre vonatkozó program helyzetjelentései
14. Hargita Megye Tanácsa szakapparátusának és alintézményeinek munkaköri jegyzéke
15. A történelmi műemlékek, azok felújításáról, védelméről és állagmegőrzéséről szóló
nyilvántartás
16. Urbanisztikai bizonylatok és építkezési engedélyek kiadására vonatkozó nyilvántartás
17. Az urbanisztikai tevékenységre vonatkozó jelentések, tájékoztatások
18. A társadalmi-kulturális célok végrehajtására és finanszírozására vonatkozó projektek,
véleményezések
19. Az általános rendezési terv, zonálisrendezési terv, és a megyei tanács, valamint a helyi
tanácsok által kidolgozott részletes rendezési tervek, tanulmányok
20. Az adminisztratív területi egységek megnevezésének jóváhagyására, módosítására
vonatkozó tanulmányok, jelentések, véleményezések, és más dokumentumok, valamint az
egységek megnevezéséről szóló nyilvántartás
21. A helyi tanácsok által kidolgozott területrendezési tervek és tanulmányok
22. Munkálatok vagy javak közbeszerzési eljárásaira vonatkozó dokumentumok
23. Infrastruktúra és a megyei utak nyilvántartása, az utak és hidak karbantartási munkálataira
vonatkozó nyilvántartás
24. Helyi tanácsokkal folyatott közigazgatási levelezés
25. Javasolt stratégiák és fejlesztési programok
26. A megye közjavainak leltára és nyilvántartása
27. A megye magánjavainak leltára és nyilvántartása
28. Együttműködési megállapodások, , köztulajdonban lévő javak ügykezelésbe adására,
koncesszióbálására és bérbeadására vonatkozó szerződések végrehajtandó közmunkálatok
megrendelésére vonatkozó szerződések, szolgáltatási szerződések;
29. Hargita Megye Tanácsa által alapított kereskedelmi társaságok részvényes jogaira
vonatkozó dokumentumok;
30. Hargita Megye Tanácsa közreműködése által létrehozott kulturális tevékenységi
programok, nevelő hatású tevékenységek - tudomány, sport, vallás területén, támogatási
és fenntarthatósági céllal.
31. Szociális segítségnyújtással, védelemmel, és a vele járó közszolgáltatásokkal foglalkozó
intézmények nyilvántartása.
32. Köztisztviselői állások elfoglalására szervezett versenyvizsgák dokumentációi.
33. Hargita Megye Tanácsa saját kiadványai.
34. Weboldalak kezelésére, valamint software-ek közbeszerzésére vonatkozó tenderfüzetek és
dokumentumok.
35. Hargita Megye Tanácsa részlegeire tevékenységekre vonatkozó jelentések, tanulmányok,
helyzetjelentési dokumentumok.
36. Hargita és Kovászna megyei jogi, fizikai személyek, valamint társaságok, alapítványok
névsora, és egyéb, közreműködésre vonatkozó dokumentumok.
37. A helyi közigazgatás átalakítását szorgalmazó dokumentumok - helyi tanácsosok,
polgármesterek, alpolgármesterek irányában intézett javaslatok.
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38. Hargita Megye Tanácsa apparátusának belső rendszabályzata, kinevezésére vonatkozó
elnöki rendeletek;
39. A versenyvizsga bizottságok, valamint a fellebbezési bizottságok;
40. Intézményen belüli kollektív munkaszerződés/egészségügyi.
41. A Hargita Megye Tanácsa alintézményei által szervezett versenyvizsgákra vonatkozó
jóváhagyások;
42. A helyi tanácsosok, köztisztviselők és más, törvény által, nyilatkozatra kötelezett
személyek érdek-és vagyonnyilatkozatai.
43. A köztisztviselők, szerződéses viszonyú alkalmazottak, valamint a helyi tanácsosok
továbbképzési éves tervezet.
44. Szakképesítési programok, valamint egyéb, továbbképzésre vonatkozó ajánlatok vagy
kérvényezések.
45. Továbbképzési felhívás, beiratkozási formanyomtatványok, valamint a továbbképzésen
résztvevők költségeit jóváhagyó dokumentumok.
46. Az európai projektekben részt vevő személyzet munkaköri jegyzéke.
47. Az elnök által szervezett gyűlések meghívói, a napirend, valamint a gyűlésekhez szükséges
dokumentációk.
48. Hargita Megye Tanácsa szakapparátusának szervezeti felépítése, valamint munkaköri
jegyzéke.
49. Hargita Megye Tanácsa szakapparátusának szervezési és működési szabályzata.
50. Hargita Megye Tanácsa szakapparátusa keretén belüli köztisztviselői állások betöltésére
vonatkozó terv.
51. Köztisztviselői, és szerződéses állás betöltésére vonatkozó felhívásokra, könyvészetre,
valamint részvételi feltételekre vonatkozó dokumentumok.
52. Nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó keretprogram.
53. Sajtóközlemények, interjúk, tudósítások, bemutatói és más tömegtájékoztatási
eszközökkel kapcsolatos dokumentumok.
54. A sajtóban megjelent információkra vonatkozó nézőpontok.
55. A 2013. évi, 1086-os kormányhatározat – a belső könyvvizsgálásra vonatkozó szabályok
elfogadására vonatkozóan – sajátos követelményei alapján kidolgozott belső
könyvvizsgálásra vonatkozó sajátos szabályok.
56. Belső könyvellenőrzési kézikönyv.
57. A Belső Könyvvizsgálói Iroda éves tevékenységi beszámolói.
58. Éves, belső könyvellenőrzési tervek.
A Hargita Megye Tanácsa alelnökei által koordinált tevékenységek a Hargita Megye Tanácsa
elnöke, a 2016. évi 872-es számú elnöki rendelete, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel, valamint a 2016. évi 814-es elnöki rendelete alapján, az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel:
Barti Tihamér hatásköre alá tartozó egységek:
a) Informatikai menedzsment részleg, a Menedzsment Vezérigazgatóság keretén belül;
b) Európai uniós programok számviteli részlege, a Gazdasági vezérigazgatóság keretén belül;
c) Jövedelem- és adósságbehajtás részleg, a Gazdasági vezérigazgatóság keretén belül;
d) A főépítész hatásköre alá tartozó műemlékek, közkincsek megőrzésére irányuló részleg;
e) A gyergyószentmiklósi közösségszolgálati részleg, a Helyi közigazgatási vezérigazgatóság
keretén belül;
f) A maroshévízi közösségszolgálati részleg, a Helyi közigazgatási vezérigazgatóság keretén
belül;
g) A főépítész hatásköre alá tartozó, Hargita megyei hulladékgazdálkodási projekt
alkalmazására irányuló részleg;
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h) Európai uniós alapú beruházásokra irányuló részleg, a Műszaki vezérigazgatóság keretén
belül, kiváltképp a régiós műveleti program keretén belüli programok benyújtása. Ugyanakkor
felügyeli a részleg beruházási tevékenységét a következő projekt keretén belül:
Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város műjégpályának rehabilitálása, a 2014-2020-as régiós
műveleti program keretén belül benyújtott finanszírozási kérelmek által, a
POR/2016/3/3.1/B/1/7-es régiós, valamint a POR//3/3.1/B/1/BI.l projektek keretén belül, 3-as
prioritással, 3.1-es prioritási beruházás, középületekre vonatkozó B művelet az ADRC által
meghatározott leadási időn belül.
i) A hulladékkezelési-rendszer Hargita megyében, a szektoriális műveleti programon belül
megnevezésű projektért (SMIS-CSNR kód 38402) felelős egység
j) A Hargita megyei Harghita Business Center - Inkubátorház, gazdasági fejlesztésre irányuló
innovatív központ elnevezésű projekt (SMIS kód: 28053) végrehajtási egységének
tevékenysége, az utólagos végrehajtási tevékenységekkel együtt
k) A Dj 132-es út rehabilitációjáért felelős egység (SMIS kód: 1222), az utólagos végrehajtási
tevékenységekkel együtt
l) POSTMRDIU- a Békás-szoros-Nagyhagymás Nemzeti Park megnevezésű projekt (SMIS-CSNR
kód: 36868) végrehajtásáért felelős egység
m) A mezőgazdasági napló kezelésére tervezett informatikai rendszer, software (SMIS kód:
48427, 48429, 48432) bevezetése megnevezésű projekt végrehajtásáért felelős egység, az
utólagos végrehajtási tevékenységekkel együtt
n) A SMIS 14211 kódjelzésű E-guvernare projekt megvalósító egységének koordinálása,
valamint a megvalósítás utáni tevékenységek koordinálása
Hargita Megye Tanácsa alintézményei vagy azon intézmények, amelyek finanszírozását
Hargita Megye Tanácsa biztosítja:
a) Hargita Megye Személynyilvántartó Igazgatósága
b) Tölgyesi Pszichiátriai Kórház
c) Gyergyószárhegyi Művészeti és Kulturális Központ
d) Bélbori Inkluzív Iskolaközpont
e) Kájoni János Megyei Könyvtár
Bíró Barna Botond alelnök hatásköre alá tartozó szervezeti egységek:
a) A nemzetközi kapcsolatokért felelős részleg, a Menedzsment Vezérigazgatóság keretén
belül
“Székelyföld” részleg, a Menedzsment Vezérigazgatóság keretén belül
b) Finanszírozott szervezetek nyomon követeséért felelős részleg, a Gazdasági
Vezérigazgatóság keretén belül
c) Ügyfélszolgálati részleg, székelyudvarhelyi zóna, a Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság
keretén belül
d) Ügyfélszolgálati részleg, székelykeresztúri zóna, a Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság
keretén belül
e) ATOP titkárság és a megyék közti együttműködésért felelős részleg, a Helyi Közigazgatási
Vezérigazgatóság keretén belül
f) Programok, projektek és közbeszerzési vezérigazgatósága, a vallási felekezetekkel való
kapcsolattartásért felelős részleg kivételével
g) A Főépítész hatásköre alá tartozó környezetvédelemért felelős részleg
h) Vagyongazdálkodási vezérigazgatóság készenléti csapata.
Hargita Megye Tanácsa alintézményei vagy azon intézmények, amelyek finanszírozását
Hargita Megye Tanácsa biztosítja:
A. Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság
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B. Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont
C. Oklándi Inkluzív Iskolaközpont
11. pont: Hargita Megye Tanácsa részlegei által kiállított és
dokumentumok kategóriának listájá:

kezelt közérdekű

Menedzsment Vezérigazgatóság:
Kiadványok részleg: Hargita Megye Tanácsa saját kiadványai.
Task feladatkövető rendszerért felelős részleg: nem érvényes.
Események szervezése és programok alkalmazásáért felelős részleg: Hargita Megye Tanácsa
vagy elnökének határozat-tervezetei, részlegnek megfelelően, indoklási, motivációs
dokumentumokkal együtt.
Arculati részleg: nem érvényes.
Nemzetközi kapcsolatokért felelős részleg: Határozattervezetek szerződések, együttműködési
megállapodások megkötésére vonatkozóan, Hargita Megye Tanácsa és más országok
hatóságai, testvérmegyék, európai szervezetek között, amelyek közé tartozik a megyei
közigazgatási hatóság, az AER, Kárpátok Eurórégiói stb. Prezentációs anyagok (brosúrák,
iratcsomók stb.), nézőpontok és más dokumentumok, amelyek szükségesek a külföldi
hatóságokkal és közintézményekkel való kapcsolattartásban. A nemzetközi kommunikációs
nyelveken írt anyagok fordítása román és magyar nyelvre, vagy a román és magyar nyelvű
dokumentumok fordítása nemzetközi kommunikációs nyelvekre, amelyek közérdekű
információkat tartalmaznak.
Sajtókapcsolatokért felelős részleg: Sajtóközlemények, interjúk, tájékoztatók, meghívók,
bemutató anyagok és más a sajtóval kapcsolatos kommunikációs eszközök. Sajtóban közölt
információk véleményezése. A sajtó képviselőinek meghatalmazása. Sajtó intézményekkel
kötött szerződések. Hargita Megye Tanácsa határozattervezetei, valamint elnöki rendeletei a
részleg tevékenységét illetően, az indokolási dokumentumokkal együtt.
Informatikai menedzsment részleg: nem érvényes.
Székelyföld részleg: Hargita Megye Tanácsa határozattervezetei, valamint elnöki rendeletei a
részleg tevékenységét illetően, az indokolási dokumentumokkal együtt.
Humánerőforrás részleg: Hargita Megye Tanácsa szakapparátusa munkaköri jegyzéke és
szervezeti felépítése, valamint szervezési és működési szabályzata. Hargita Megye Tanácsa
szakapparátusa köztisztviselő állásai elfoglalására vonatkozó terv. Köztisztviselői, és
szerződéses állás betöltésére vonatkozó felhívásokra, könyvészetre, valamint részvételi
feltételekre vonatkozó dokumentumok. A versenyvizsgákra vonatkozó elnöki rendeletek, a
vizsgabizottság, valamint a fellebbezési bizottság által. Intézményen belüli kollektív szerződés.
Jóváhagyási dokumentumok, Hargita Megye Tanácsa alintézményei által szervezett
versenyvizsgákra vonatkozóan. A fizetett, szabadságra vonatkozó éves terv. A helyi
tanácsosok, köztisztviselők és más, törvény által, nyilatkozatra kötelezett személyek érdek-és
vagyonnyilatkozatai. A vizsgabizottság, valamint a fellebbezési bizottság által kiállított
dokumentumok, közérdekű információkkal, a személyes adatok védelmének tiszteletben
tartásával. Hargita Megye Tanácsa szakapparátusának összes tisztségére vonatkozó listája a
2017. évi, 153-as törvény, 33. cikkelyének első bekezdésének megfelelően, a közpénzből
fizetett alkalmazottak bérezésére vonatkozóan. Európai projektekben résztvevő alkalmazottak
munkaköri jegyzéke. Európai projektekben résztvevő alkalmazottak besorolására,
módosítására vagy megszüntetésére vonatkozó rendeletek.
Továbbképzési részleg: A köztisztviselők, szerződéses viszonyú alkalmazottak, valamint a
helyi tanácsosok továbbképzési éves tervezete. Szakképesítési programok, valamint egyéb,
továbbképzésre vonatkozó ajánlatok vagy kérvényezések. Továbbképzési felhívás,
beiratkozási formanyomtatványok, valamint a továbbképzésen résztvevők költségeit
jóváhagyó dokumentumok.
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Menedzsment részleg: nem érvényes.
Belső szabályzat részleg: Jegyzőkönyvek, indokolási dokumentumok, szabályozó eljárásokra
vonatkozó jóváhagyó és módosító dokumentumok.
II. A Belső Könyvvizsgálói Iroda
A 2013. évi, 1086-os kormányhatározat – a belső könyvvizsgálásra vonatkozó szabályok
elfogadására vonatkozóan – sajátos követelményei alapján kidolgozott belső könyvvizsgálásra
vonatkozó sajátos szabályok.
Belső könyvellenőrzési kézikönyv.
A Belső Könyvvizsgálói Iroda éves tevékenységi beszámolói.
Éves, belső könyvellenőrzési tervek.
A belső könyvellenőrzés rendeltetési iratcsomója, amely a következőket tartalmazza:
Szolgálati parancsok
Függetlenségi nyilatkozatok;
Belső könyvellenőrzési eljárások elindítására vonatkozó tájékoztatás
Problémaazonosítási és elemzési jegyzék
Szabálytalanságok megállapítási és jelentési adatlap
Audit programok;
Nyitó gyűlések jegyzőkönyve;
Egyeztetési gyűlések jegyzőkönyve;
Zárógyűlések jegyzőkönyve;
Tudomásulvételi kérdőív;
Belső ellenőrzési kérdőív;
Belső ellenőrzés és ellenőrzési tematika előzetes értékelése;
Auditált egységekkel folytatott levelezés;
Alkalmazott szabályok, szabályzatok és törvények;
Az auditált egységekről készült feljegyzések;
Igazoló dokumentumok másolatai
A helyszíni tevékenységek előzetes programja
Munkadokumentumok összesítő jegyzéke;
Az audit jelentések tervezete
A végleges audit jelentések;
Az audit jelentések kiközlésére vonatkozó dokumentumok;
A dokumentumok jóváhagyására vonatkozó jegyzék;
Az ajánlások megvalósításának követési jegyzékei;
A vizsgált entitás által be nem tartott ajánlásokat igazoló átiratok és dokumentumok
A Belső Ellenőrzés Központi Harmonizációs Egységeknek a vizsgált entitás által be nem
tartott ajánlásokat igazoló átiratok és dokumentumok átküldését igazoló
dokumentumok
Belső ellenőrzési részleg
Szolgálati parancsok, a Hargita Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó, vagy Hargita megye
költségvetéséből finanszírozott intézményeknél, a törvényes hatáskörébe tartozó
tevékenységeknél a szabálytalanságok (hiányosságok, kihágások, működési zavarok)
kivizsgálására vonatkozó átiratok
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Az ellenőrzött struktúrával folytatott levelezés
Alkalmazott szabályok, szabályzatok és törvények;
Az auditált egységekről készült feljegyzések;
Igazoló dokumentumok másolatai
A vizsgálat következtetéseit rögzítő jelentés
A belső ellenőrzési részleg éves tevékenységjelentése
III. Gazdasági vezérigazgatóság
Költségvetési részleg
Hargita Megye Tanácsa és alárendelt intézményeinek saját költségvetése
Hargita Megye Tanácsa, valamint a Hargita Megyei Prefektus által kiadott határozatok,
rendeletek és más szabályozó, vagy tájékoztató jellegű dokumentumok, a költségvetési részleg
feladatkörére vonatkozóan.
Különböző szervezetek és intézmények elérhetőségeinek nyilvántartása, a költségvetési
részleg által.
A központi közigazgatási hatóságok által kiadott utasítások, technikai normák, szabályzatok és
módszertani körlevelek.
Központi szervezetek által kiadott utasítások, módszertani körlevelek a költségvetés
kidolgozására.
A személyzeti költségek monitorizálása – havi, évharmadi, évi
A köztartozás helyzete
A megyei tanács határozatai indítványai, szakjelentései, és más megalapozó dokumentumai
A helyi tanácsokkal költségvetési kérdésekben folytatott levelezés
A megyei tanács határozattervezetei és elnökének rendelettervezetei és azok megalapozó
dokumentumai.
Könyvelési részleg:
Hargita Megye Tanácsa éves és havi könyvelési mérlege
Pénzeszközök, kifizetési/bevételezési nyugták, kassza regiszter
A megyei tanács határozatainak indoklásai, szakjelentései, és más megalapozó dokumentumai
A megye közjavainak leltára és nyilvántartása
A megye magánjavainak leltára és nyilvántartása
Éves pénzügyi jelentés és mellékletei;
Havi pénzügyi jelentés
Bérezési részleg
Alkalmazottak számára kiállított igazolások
Bérelszámolás és más személyes járandóságok
Kifizetési részleg
Kifizetési kötelezettségvállalások.
Uniós programok könyvelési részlege
Uniós programok negyedévi és évi pénzügyi jelentései
Külső, vissza nem térítendő támogatások költségvetési megvalósításának
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A költségek, kifizetések és bevételek igazoló dokumentumai
A strukturális alapokból finanszírozott közbeszerzési eljárások igazoló dokumentumai
A Menedzsment hatóság által kért végrehajtási jelentések
Alárendelt intézmények követési részlege
Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megye Tanácsa elnöke, Hargita Megye Prefektusi intézménye
által kiadott tájékoztató vagy szabályzó határozatok, rendeletek, amelyek az alintézményekre
vonatkoznak
Különböző szakrészlegekkel folytatott levelezés
Központi szervezetek által kiadott utasítások, módszertani körlevelek a költségvetés
kidolgozására Hargita Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó intézménye tevékenységnek
követésére, elemzésére, valamint költségvetési végrehajtására vonatkozó jelentések,
tájékoztatások
Alárendelt intézmények költségvetése
A központi közigazgatási hatóságok által kiadott utasítások, technikai normák, szabályzatok és
módszertani körlevelek.
A megyei tanács határozatainak indoklásai, szakjelentései, és más megalapozó dokumentumai
Költségvetési kérdésekben folytatott levelezések;
A megyei tanács határozattervezetei és elnökének rendelettervezetei és azok megalapozó
dokumentumai
A hitelnyitásokra vonatkozó dokumentáció
Külső levelezések
Jövedelem- és adósságbehajtás részleg:
A központi közigazgatási hatóságoktól kapott útmutatók, technikai normák, szabályzatok,
módszertani körlevelek.
A megyei tanács határozatainak indoklásai, szakjelentései, és más megalapozó dokumentumai
Negyedévi és éves pénzügyi jelentések és mellékleteik
Helyi tanácsokkal folyatott levelezés
A megyei tanács határozattervezetei és elnökének rendelettervezetei és azok megalapozó
dokumentumai
Hargita Megye Tanácsa vagy a Hargita Megye Prefektusi Hivatala által, jövedelem és
adósságbehajtás témájában kibocsájtott határozatok, rendeletek, valamint más tájékoztató
vagy szabályzási dokumentumok
Szakintézményekkel folytatott levelezések
Jelentések, tájékoztatók, tevékenységi szintézisek
Adós lista
Belső hitelutalványozási végrehajtás havi jelentése
A helyi költségvetésen kívüli költségek és jövedelmek végrehajtása – havi jelentés
A külső, vissza nem térítendő alapokból finanszírozott költségek végrehajtása – havi jelentés
Hargita Megye Tanácsa nevében és védelmében kezdeményezett polgári eljárások ügyiratai
Külső levelezés
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IV. Vagyongazdálkodási vezérigazgatóség
Vagyongazdálkodási részleg
A megye köz- és magántulajdonába tartozó ingatlanokat érintő szolgáltatások, munkálatok és
eszközbeszerzések közbeszerzési eljárásainak dokumentumai.
Vagyongazdálkodással kapcsolatos határozattervezetek, rendeletek, szakjelentések
Helyi tanácsokkal, közintézményekkel folytatott levelezés
Hargita megye vagyonát érintő javak bérbeadásával, ügykezelésével kapcsolatos
dokumentumok.
A megyei tanács határozatainak indoklásai, szakjelentései, és más megalapozó dokumentumai
Hargita megye köz- és magánvagyonába tartozó javakkal kapcsolatos dokumentumok
Sürgősségi esetek részleg
A részleg tevékenységével kapcsolatos jelentések, dokumentumok, tanulmányok
A megyei tanács határozatainak indoklásai, szakjelentései, és más megalapozó dokumentumai
Gazdálkodási részleg
Szolgáltatások, munkálatok, javak közbeszerzésével kapcsolatos dokumentációk
A megyei tanács határozattervezetei és elnökének rendelettervezetei és azok megalapozó
dokumentumai
Bérleti-, használatba adási és szolgáltatási szerződések
A részleg tevékenységével kapcsolatos jelentések, dokumentumok, tanulmányok
V. Programok, projektek és közbeszerzési vezérigazgatóság
Programok, projektek és közbeszerzési vezérigazgatóság által 2018-ban lebonyolított
programok listája:
Önkéntes tűzoltó-egyesületek támogatási programja (POMPI)
Egészségügyi program (SANATATE)
Egyházi felekezetek támogatási programja (CULTE)
A Hargita megyei egyházakkal együttműködésben szervezett rendezvények támogatási
programja (ALTECULTE)
Hargita megyei néptánc és népi szokásokat támogató programja (DANSURI)
Hargita megyei kulturális programok, projektek, rendezvények támogatási programja
(CULTURA)
Sporttevékenységeket támogató program (SPORT)
Ifjúsági tevékenységeket támogató program (EDȘTIN)
Hargita Megye Tanácsa ifjúság évi programja (ZITIN)
Családprogram (CONFFAM)
Hargita Megye Tanácsa Akadémia programja (ACADEMIA)
Hargita Megye Tanácsa román élelmiszerek napja, valamint a helyi értékek népszerűsítő
programja (VALORI)
Családoknak szóló tevékenységek támogatási program (ÎNTĂRFAM)
A romák szociális és kulturális életét támogató program (ROMI)
Turisztikai programok támogatása (EXPO)
Hargita megyei, turisztikai egyesületekkel való együttműködési program (TURIS)
A lebonyolított projektek fenntarthatóságát biztosító program (SUSTENABILITATE)
Egészségügyi részleg
Hargita Megye Tanácsa szakapparátusával, valamint a Hargita Megye
alárendeltségébe tartozó egészségügyi intézményekkel folytatott levelezés;

Tanácsa
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Más intézményekkel folytatott levelezés – egészségügyi intézmények, Egészségügyi
Minisztérium
A Hargita Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó egészségügyi intézmények menedzserei
tevékenységének kiértékelése kapcsán folytatott levelezések
Helyi tanácsokkal és a prefektusi intézménnyel folytatott levelezés
Az egészségügyi intézményeket érintő dokumentumok, határozatok másolatai
Oktatási részleg
Alegységekkel,
helyi
tanácsokkal,
Hargita
Megye
Prefektusi
Hivatalával,
tanügyminisztériummal, Hargita megyei tanintézményekkel folytatott levelezés
Hargita Megye Tanácsa és a tanintézmények közötti, programok, projektek kivitelezésére
vonatkozó dokumentumok (kérvények, határozatok, elszámolások)
Iskolai olimpiászokkal kapcsolatos dokumentumok másolatai
Iskolai és felsőoktatási intézményekkel folytatott partnerségekre vonatkozó dokumentumok
Más, előbbiekben meg nem határozott intézményekkel vagy magánszemélyekkel oktatási
témában folytatott levelezés
Egyházi felekezetek részlege
Egyházi felekezetekkel folytatott levelezés
Hargita Megye Tanácsa és a felekezetek közötti, programok, projektek kivitelezésére
vonatkozó dokumentumok (kérvények, határozatok, elszámolások)
Hargita Megye Tanácsa által a felekezetek számára biztosított támogatásokra vonatkozó
dokumentumok (kérvények, határozatok, elszámolások)
Programok részleg
Programok, projektek és közbeszerzési vezérigazgatóság által 2018-ban lebonyolított
programok listája
Pályázati űrlap a Hargita Megye Tanácsa és a Helyi közigazgatási vezérigazgatóság által kezelt
civilszervezetek közötti együttműködésre
Programok projektek módosítására vonatkozó szakjelentések
Program partnerekkel és más intézményekkel folytatott levelezés
Hargita Megye Tanácsa programjaira vonatkozó határozatok, szerződések, elszámolások
Lebonyolított programok tevékenységi beszámolója
Saját vagy civil szervezetekkel közösen lebonyolított programokra vonatkozó dokumentumok,
szerződések, elszámolások.
Ifjúsági és sport részleg
Hargita Megye Tanácsa határozatai
Támogatási szerződések
Pályázatok
Pályázatok elbírálási jegyzőkönyve
Hargita Megye Tanácsa elnökének rendeletei
Szintézisek;
Külső és belső levelezés;
Elszámolások
Kultúra és turizmus részleg
Hargita Megye Tanácsa határozatai
Támogatási szerződések
Együttműködési szerződések
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Társulási szerződések
Pályázatok
Pályázatok elbírálási jegyzőkönyve
Hargita Megye Tanácsa elnökének rendeletei
Szintézisek;
Külső és belső levelezés;
Elszámolások
Roma kisebbség részleg
Hargita Megye Tanácsa szakapparátusával, valamint szociális közintézményekkel folytatott
levelezés
Közegészségügyi hatóságokkal és intézményekkel, Hargita Megye Prefektusi Hivatalával,
Hargita Megye Tanfelügyelőségével, helyi roma közösségi vezetőkkel folytatott levelezés
A romák szociális és kulturális életét támogató program dokumentumainak másolatai
Európai Uniós projektek részleg
Konferenciák szervezésével kapcsolatos dokumentumok
Projektekkel kapcsolatos dokumentumok;
A részleg tevékenységével kapcsolatos jelentések;
Központi hatóságokkal folytatott levelezés;
Strukturális alapokból finanszírozott projektek;
Projektek elszámolására vonatkozó dokumentumok;
A megye fejlődését célzó nemzetközi pályázatok megalapozására és kivitelezésére vonatkozó
dokumentumok;
Regionális vagy nemzetközi tapasztalatcseréken való részvételi beszámolók;
Hargita Megye Tanácsa és szakapparátusával és szakszolgálataival folytatott levelezések;
Projektpartnerekkel folytatott levelezések;
Projektekre vonatkozó határozatok és rendeletek;
Projektek tevékenységi és pénzügyi beszámolói;
Projektek keretében megvalósított közbeszerzések dokumentációi;
Európai uniós projektek és partnerségek részleg
Pályázatok dokumentációi
Menedzsment hatóságok által kért dokumentumok;
Alegységekkel, helyi tanácsokkal és Hargita Megye Prefektusi Hivatalával folytatott levelezés;
Projektekkel kapcsolatos dokumentumok;
A részleg tevékenységével kapcsolatos jelentések;
Központi hatóságokkal folytatott levelezés;
Strukturális alapokból finanszírozott projektek;
A megye fejlődését célzó nemzetközi pályázatok megalapozására és kivitelezésére vonatkozó
dokumentumok;
Konferenciákon, tanfolyamokon való részvételi beszámolók;
Hargita Megye Tanácsa és szakapparátusával és szakszolgálataival folytatott levelezések;
Projektpartnerekkel folytatott levelezések;
Projektekre vonatkozó határozatok és rendeletek;
Projektek tevékenységi és pénzügyi beszámolói;
Európai Uniós projektek szolgálata Projektmegvalósítási részleg
Konferenciák szervezésével kapcsolatos dokumentumok
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Projektekkel kapcsolatos dokumentumok;
A részleg tevékenységével kapcsolatos jelentések;
Központi hatóságokkal folytatott levelezés;
Strukturális alapokból finanszírozott projektek;
Projektek elszámolására vonatkozó dokumentumok;
A megye fejlődését célzó nemzetközi pályázatok megalapozására és kivitelezésére vonatkozó
dokumentumok;
Regionális vagy nemzetközi tapasztalatcseréken való részvételi beszámolók;
Hargita Megye Tanácsa és szakapparátusával és szakszolgálataival folytatott levelezések;
Projektpartnerekkel folytatott levelezések;
Projektekre vonatkozó határozatok és rendeletek;
Projektek tevékenységi és pénzügyi beszámolói;
Projektek keretében megvalósított közbeszerzések dokumentációi;
Közbeszerzési részleg
Éves közbeszerzési stratégia;
Közbeszerzési dokumentációk;
Közbeszerzési eljárások jelentései;
Közbeszerzési szerződések;
Szerződés követési részleg
Hargita Megye Tanácsa által hazai és külföldi partnerekkel kötött kereskedelmi szerződések;
Közbeszerzési hatáskörrel rendelkező hatóságokkal folytatott levelezés;
Közbeszerzési dokumentációk.
Ellenőrző részleg
A menetrendszerinti és különjáratok ellenőrzésére vonatkozó dokumentumok.
Közszállítási részleg
Menetrendszerinti személyszállítási útvonalak megyei listája;
Új, igény szerint megállapított menetrendszerinti útvonalak és időpontok listája;
Helyi közszállítási szolgáltatások odaítélési eljárás dokumentációja;
Különjáratok licenszei;
VI. Főépítész
Urbanisztikai részleg:
Közérdekű javaslatok, panaszok dokumentációja (panasz/igénylés, elemzés, válasz)
Urbanisztikai tevékenységre vonatkozó jelentések, tájékoztatások;
Urbanisztikai bizonylat;
Speciális szerkezetépítés jóváhagyása;
Építkezési engedély;
Bontási engedély;
Urbanisztikai bizonylatok, építkezési/bontási engedélyek nyilvántartása;
Helyi tanácsokkal urbanisztikai kérdésekben folytatott levelezés
Területrendezési és térképészeti részleg:
Közérdekű javaslatok, panaszok dokumentációja (panasz/igénylés, elemzés, válasz);
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A Hargita megyei települések és területek rendezési terve és a helyi tanácsok és a megyei
tanács által jóváhagyott szabályzások;
Általános rendezési terv;
Zonális rendezési terv;
Megyei rendezési terv;
Helyi tanácsokkal folytatott levelezés;
Műemlékvédelmi részleg
Műemlékek és védelmi munkálatok nyilvántartása;
Műemlékvédelmi témában helyi hatóságokkal folytatott levelezés;
VII. Műszaki vezérigazgatóság
Beruházási részleg
Helyi fejlesztések finanszírozására kiutalt költségvetési tételek;
Állami költségvetésből lehívott összegek éves elszámolása;
Beruházások műszaki dokumentációja;
Állami költségvetésből finanszírozott munkálatok helyzetjelentései;
Finanszírozási javaslatok;
Havi és negyedévi beszámolók;
Helyi tanácsokkal kötött munkálati szerződések;
A megyei tanács határozattervezetei és elnökének rendelettervezetei és azok megalapozó
dokumentumai;
Szerződések (tervezés, felügyelet, kivitelezés);
Helyi tanácsokkal, finanszírozó intézményekkel, minisztériumokkal és szakintézményekkel
folytatott levelezés;
Projektek, programok megvalósulási beszámolói;
Munkálatok kivitelezési és átvételi dokumentációk;
Helyi hatóságokkal folytatott szakirányú együttműködés;
Költségvetésből teljesen vagy részleges finanszírozott beruházások listája
Más beruházási költségek listája;
Beruházások megalapozó dokumentumai, Hargita Megye Tanácsa határozatai;
Megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki tervek és a beruházások által igényelt más
tanulmányok, dokumentációk;
Műszaki-gazdasági bizottsághoz benyújtott engedélykérések, jóváhagyási jegyzőkönyvek,
jóváhagyások és ezek regisztere;
Folyamatban lévő infrastrukturális beruházások listája;
Tájékoztatók a folyamatban lévő infrastrukturális és közszolgálati beruházásokról;
Finanszírozás céljából benyújtott dokumentumok;
Állami költségvetésből támogatott szociális lakásépítési finanszírozások;
Hargita megyei közüzemi szolgáltatások adatbázisa;
Helyi tanácsok számára közszolgálati témában nyújtott tanácsadás;
Uniós és hazai törvénykezési irányelvek alkalmazása megyei szinten;
Központi hatóságok által igényelt dokumentumok (beruházásokra vonatkozó jelentések,
tájékoztatók);
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Közérdekű információk elküldése hazai és külföldi, jogi és természetes személyek kérvényeire;
A megyei tanács határozattervezetei és elnökének rendelettervezetei és azok megalapozó
dokumentumai;
Belső szervezésre vonatkozó szabályzatok módosítási javaslatai.
Megyei utak beruházási részleg
A megyei tanács határozattervezetei és elnökének rendelettervezetei és azok megalapozó
dokumentumai;
Szerződések (tervezés, felügyelet, kivitelezés);
Munkálatok kivitelezési és átvételi dokumentációk;
Beruházások megalapozó dokumentumai, Hargita Megye Tanácsa határozatai;
Helyi tanácsokkal, finanszírozó intézményekkel, minisztériumokkal és szakintézményekkel
folytatott levelezés;
Műszaki-gazdasági bizottsághoz benyújtott engedélykérések, jóváhagyási jegyzőkönyvek,
jóváhagyások és ezek regisztere;
Megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki tervek és a beruházások által igényelt más
tanulmányok, dokumentációk;
Munkálati jelentések;
Kifizetési bizonylatok;
Építőtelep engedélyezés;
Munkaülési jegyzőkönyvek;
Kivitelezőkkel, építkezési felügyelővel folytatott levelezés;
Pályázatok, finanszírozási igénylések;
Megyei utak és földi kommunikációs vonalak nyilvántartása;
Utak és hidak karbantartási munkálatainak nyilvántartása;
Európai uniós beruházások részlege
Hargita megye fejlődését célzó nemzetközi pályázatok megalapozására és kivitelezésére
vonatkozó dokumentumok;
Hargita Megye Tanácsa beruházási projektjei pályázati dokumentációi;
Műszaki tanácsadás a helyi tanácsnoknak a hazai és nemzetközi finanszírozású pályázati
felhívásokra, partnerség esetén;
A pályázatok benyújtásának jóváhagyására vonatkozó határozattervezetek;
Együttműködés a Gazdasági vezérigazgatósággal A pályázatok társfinanszírozásához szükséges
pénzalapok biztosítására;
Műszaki és beruházás megalapozási dokumentációk, a Hargita Megye Tanácsa
szakapparátusának együttműködésével;
Megyei, megyeközti, és regionális fejlesztési stratégiák, programok;
Szomszédos megyékkel folytatott, közös projekteket célzó levelezés;
A Központ Régió Fejlesztési Ügynökségével, a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai
Alapok Minisztériumával, további minisztériumokkal, helyi tanácsokkal és szakintézményekkel
folytatott levelezés;
Időközi jelentések és kifizetés támogatások igénylési jelentései;
Menedzsment hatóságok által igényelt dokumentációk;
Sajtótájékoztatók, sajtóközlemények, közviták és népszerűsítő tevékenységek dokumentációi.
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Útkarbantartási részleg
A munkálati szerződések pénzügyi és műszaki dokumentációja;
Hargita Megye Tanácsa határozatainak megalapozó dokumentumai;
Megyei utak és földi kommunikációs vonalak nyilvántartása;
Utak és hidak karbantartási munkálatainak nyilvántartása;
Különböző alapokból finanszírozott karbantartási munkálatok ütemterve
Különböző alapokból finanszírozott karbantartási munkálatok ütemterv-javaslata
Megyei utak gazdálkodási részleg
Megyei utak és földi kommunikációs vonalak nyilvántartása;
Utak és hidak karbantartási munkálatainak nyilvántartása;
Megyei utak gazdálkodása, közlekedésbiztonság és építkezési fegyelem betartása céljából a
helyi hatóságokkal folytatott levelezés;
Megyei utak besorolását célzó határozattervezetek előkészítése;
Helyi hatóságokkal, szakminisztériummal, rendőrfelügyelőséggel és más intézményekkel
folytatott együttműködések dokumentációja és levelezés;
Hargita Megye Tanácsa határozatainak megalapozó dokumentumai;
Közlekedési biztonsági és jóváhagyási részleg
Megyei utak szomszédságába történő építkezése előzetes engedélyezése;
Elhelyezési és csatlakozási engedély a megyei utak szomszédságában történő építkezések
esetében;
Megyei utak felső/alsó kereszteződésének engedélyezése;
Megyei utak forgalomkorlátozása
Megyei utak gazdálkodása, közlekedésbiztonság és építkezési fegyelem betartása céljából a
helyi hatóságokkal folytatott levelezés
Helyi hatóságokkal, szakminisztériummal, rendőrfelügyelőséggel és más intézményekkel
folytatott együttműködések dokumentációja és levelezés;
Hargita Megye Tanácsa határozatainak megalapozó dokumentumai;
Beruházási részleg
Megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki tervek és a beruházások által igényelt más
tanulmányok, dokumentációk;
Hargita Megye Tanácsa határozattervezetei és Hargita Megye Tanácsa elnökének
rendelettervezetei;
Munkálatok kivitelezési és átvételi dokumentációk;
Hargita Megye Tanácsa határozatainak megalapozó dokumentumai;
Műszaki-gazdasági bizottsághoz benyújtott engedélykérések, jóváhagyási jegyzőkönyvek,
jóváhagyások és ezek regisztere;
Munkaülések jegyzőkönyvei;
Megyei utak gazdálkodása, közlekedésbiztonság és építkezési fegyelem betartása céljából a
helyi hatóságokkal folytatott levelezés
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Helyi hatóságokkal, szakminisztériummal, rendőrfelügyelőséggel és más intézményekkel
folytatott együttműködések dokumentációja és levelezés;
VIII. Helyi közigazgatási vezérigazgatóság
Jogi részleg
A polgári-vagy közigazgatási bíróságokon zajló polgári, bűntetőjogi, gazdasági, munkajogi,
közigazgatási jellegű eljárások ügyiratai, ezek nyilvántartói, határidők és ítéletek, határozatok
nyilvántartói;
Adós kereskedelmi társaságok csődvédelemi és felszámolásával, fizetésképtelenségekel
kárpótolás peres eljárása ügyiratcsomói;
A 2001. évi 10-es törvény szerinti értesítések nyilvántartása és az Értesítési elemző belső
bizottság jegyzőkönyveinek nyilvántartói;
Hargita Megye Tanácsa által készített Kormányhatározat tervezet indoklásai;
Hargita Megye Tanácsa határozattervezetei és Hargita Megye Tanácsa elnökének
rendelettervezetei (indoklásai, szakjelentései);
A Hargita Megye Tanácsa szakapparátusát érintő jogi szabályozások;
Társadalmi partnerekkel fenntartott intézményes kapcsolatokra vonatkozó dokumentációk –
hatáskörök, feladatok, teljesítmény;
Saját administrativ akták végrehajtásainak nyilvántartói;
Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megye Prefektusi Hivatala határozatai, rendelkezései,
tájékoztató azon szabályzó rendeletei, melyet a jogi részleg számára feladatokat tartalmaznak;
A megyei főjegyző vagy a helyi közigazgatási vezérigazgatóság javaslatára ajánlatára
kezdeményezet határozattervezetek;
Az intézmény jogi könyvtárának ügykezelésére vonatkozó dokumentumok
A megyei költségvetés kintlévőségeire vonatkozó dokumentáció;
Az urbanisztikai bizonylatok és építkezési engedélyek kibocsájtásával kapcsolatos
szakjelentések;
Új jogi normatívákról szóló tájékoztatás(Törvények, dekrétumok, kormányrendeletek,
határozatok, útmutatások, szabályzások és rendelkezések, módszertani normatívák és más,
központi hatóságok által hozott, Románia Hivatalos Közlönye I. részében megjelent
normatívák);
A belső közigazgatási rendelkezések, valamint Hargita Megye Tanácsa vagyonkezelési
felelősségét érintő dokumentumok, valamint közbeszerzési dokumentációk;
Kiutalt feladatokkal kapcsolatok dokumentációk – jelentések, tájékoztatások, feljegyzések;
Hargita megye magán és közvagyoni leltárjával kapcsolatos levelezések.
Irattár részleg
Hargita Megye Tanácsa archívumának jegyzéke;
Irattári nyilvántartás.
Beadványok és közérdekű információk részlege
Magán és jogi személyek által küldött beadványok nyilvántartása, válaszok, valamint a
közérdekű információigénylések és válaszok nyilvántartása;
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Hargita Megye Tanácsa szakapparátusával folytatott levelezések
A 2002. évi 27-es számú kormányrendelet 7. cikke szerint lezárt beadványok;
Tájékoztató közlöny;
A 2001. évi 544-es számmű, a közérdekű információkra vonatkozó törvény gyakorlatba
ültetésére vonatkozó jegyzék;
A 2002. évi 27-es számú kormányrendelet és A 2001. évi 544-es számmű, a közérdekű
információkra vonatkozó törvény alkalmazására vonatkozó éves és negyedévi jelentés
Megyei tanácsosok vagyon- és érdeknyilatkozatok nyilvántartása
A vagyon- és érdeknyilatkozatokra vonatkozó törvénykezés, és formularisztika nyilvántartása.
Megyei tanácsosok vagyon- és érdeknyilatkozatok nyilvántartása eredetiben és az Országos
Feddhetetlenségi Ügynökséggel való kapcsolattartás;
Hivatalos közlöny részleg:
A Hargita Megye Hivatalos közlönyeinek nyilvántartása;
Hargita Megye Hivatalos közlönyét igénylők nyilvántartása;
M Hargita Megye Hivatalos közlönyeinek intézményen beüli átadásának nyilvántartása;
Hargita Megye Tanácsa határozatai, rendeletei, és más szabályzó vagy tájékoztató jellegű
átiratai.
Megyei gyámhatósági részleg
Esetenként törvényes intézkedésekre vonatkozó iratok nyilvántartása;
Hargita Megye Tanácsa elnökének rendelettervezetei és más jogi, a gyermek személyét és
javait érintő dokumentumok;
A Hargita Megyei Személyi Nyilvántartó Igazgatósággal és a Megyei Gyermekjogi Bizottsággal
folytatott levelezés;
A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósággal folytatott levelezés;
Kommunikáció és rendeletek nyilvántartása
Szakrészlegekkel folyatott levelezések nyilvántartása
Negatív véleményezések, vagy az megyei főjegyző által ellenjegyzés megtagadására vonatkozó
nyilvántartás
A Hargita Megye Tanács elnöke rendeleteinek statisztikai nyilvántartása;
A megyei főjegyző által tartott közmeghallgatások nyilvántartása
A Hargita Megye Tanácsa elnökének rendeleteinek eredeti példányainak nyilvántartása
A rendeletek a Hargita Megye Prefektusi Intézményéhez való kiközléseinek átiratai, valamint
más intézményeknek a megyei főjegyző által küldött átiratok nyilvántartása.
Hargita Megye Tanácsa Kancelláriája
Hargita Megye Tanácsa 2017-es évi határozatai
Hargita Megye Tanácsa soros és rendkívüli üléseinek feljegyzései
Hargita Megye Tanácsa üléseinek jegyzőkönyvei
Hargita Megye Tanácsa szakbizottságai üléseinek jegyzőkönyvei
A 2003. évi 52-es számú törvény alkalmazási jegyzéke;
Más tanácsülési anyagok.
Helyi közigazgatási osztály
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A szolgálatra érkező kérvények, levelek, beadványok;
A közösségi életre vonatkozó lakossági javaslatok, amelyek a Hargita Megye Tanácsa
szakapparátusának továbbítódnak;
Zonális polgármestertalálkozók dokumentációi ;
Megyei tanácsokkal való együttműködések dokumentációi;
Hargita Megye Tanácsa szakapparátusával való együttműködés dokumentációi.
Csíki területi iroda
Udvarhelyi területi iroda
Keresztúri területi iroda
Gyergyói területi iroda
Maroshévízi területi iroda
Jogi és fizikai személyekkel való együttműködések dokumentációja;
Zonális gazdasági, pénzügyi és társadalmi jelentések;
Zonális eseményösszesítők;
Hargita Megye Tanácsa pályázataival kapcsolatos tanácsadás dokumentációja;
Megyei együttműködési részleg és Területi Közrendészeti Hatóság titkárság (TKH)
TKH külső és belső levelezése;
THK ülés anyagai;
TKH három bizottsága anyagai;
TKH számára címzett panaszok;
TKH meghallgatások nyilvántartása;
Lakossági meghallgatások dokumentációja;
Sajtóanyagok;
Pct.12. A közérdekű hozzáférés alól mentes információk listája
Minden olyan információ, amely a 2001. évi 677-es számú, utólagosan módosított és
kiegészített, a személyi adatok védelmére vonatkozó törvény hatálya alá esik, valamint
minden olyan információ, amely által egy adott személy azonosítható.
Menedzsment vezérigazgatóság
Kiadványok részleg: Nincs.
Feladatkövető rendszerért felelős részleg: Jelentések és szintézisek saját tevékenységét
illetően.
Események szervezése és programok alkalmazásáért felelős részleg
Jelentések és szintézisek saját tevékenységét illetően.
Protokoll események meghívott listái
Protokoll események szükségletei, igénylések, árajánlatok, beszerzési szerződések, számlák
Arculati részleg
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Protokoll eseményekre készített promóciós anyagok, bemutatók.
Nemzetközi kapcsolatokért felelős részleg:
Hargita Megye Tanácsa által, megyei közigazgatási hatóságnak megfelelő külföldi
hatóságokkal, európai szervezetekkel aláírt együttműködési egyezményei;
A nemzetközi kapcsolatok nyilvántartása, külföldi partnerekkel közösen szervezett
tevékenységek és programok, meghívók.
A nemzetközi kapcsolatok keretprogram;
Hargita Megye Tanácsa képviselőinek a különböző szervezetekben betöltött képviseleti
munkájának előkészítése;
A külföldi utazásokra vonatkozó, Hargita Megye Tanácsa elnökének rendelettervezetei és azok
megalapozó dokumentumai;
Hargita Megye Tanácsát külföldön képviselő személyek mandátumai.
Sajtókapcsolatokért felelős részleg
Jelentések és szintézisek saját tevékenységét illetően.
Informatikai menedzsment részleg:
A szoftverek és a weboldalakkal kapcsolatos közbeszerzési dokumentációk
Jelentések és szintézisek saját tevékenységét illetően.
Hargita Megye Tanácsa elnökének a részleg munkájával kapcsolatos rendelettervezetei;
Különleges Távközlési Szolgálat rendszerén kódolt dokumentumok.
Székelyföld részleg
Magán és jogi személyekkel való együttműködések révén keletkezett levelezések
Maros és Kovászna megyei helyi hatóságokkal és intézményekkel, egyesületekkel és
alapítványokkal folytatott levelezés;
Közigazgatási reform népszerűsítését célzó dokumentumok – javaslatok polgármesterek,
alpolgármesterek és helyi tanácsosok számára.
Humánerőforrás részleg
Hargita Megye Tanácsa határozat-, valamint Hargita Megye Tanácsa elnökének a tisztségbe
helyezésre, felfüggesztésre, módosításra vagy megszüntetésére vonatkozó rendelettervezetei,
a Hargita Megye Tanácsa szakapparatusára és az alárendelt intézmények vezetőire
vonatkozóan.
Munkaszerződések;
A köztisztviselők szakmai dossziéja, a szerződéses közalkalmazottak személyzeti dossziéja;
A jóváhagyás igénylés és a jóváhagyás az állások elfoglalására vagy szakmai előremenetel
céljából szervezett versenyvizsgák szervezésére;
Hargita Megye Tanácsa szakapparátusában dolgozó személyek nyugdíjazási aktái;
Hadkötelességi nyilvántartás
Jelentések és szintézisek saját tevékenységét illetően.
Hargita Megye Tanácsa szakapparátusában dolgozó személyek Munkaköri leírásai;
Románia kormányával és Köztisztviselők Országos Hatóságával folytatott levelezés
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A versenyvizsgák és fellebbezések bizottságai kinevezésére vonatkozó elnöki rendeletek;
Versenyvizsgák dokumentumai;
Régiségigazolások
A projektmegvalósító egységekben dolgozó személyzet fizetésére alkalmazott emelések
jóváhagyására vonatkozó elnöki rendeletek;
Továbbképzési részleg: Nincs.
Management részleg
A Hargita Megye Tanácsa elnöki rendeleteinek nyilvántartása;
Hargita Megye Tanácsa elnöke meghallgatási nyilvántartása és azok jegyzőkönyvei
A megyei tanács elnöke által szervezett gyűlések meghívottjai, napirendje, valamint a
gyűlésanyagai
Belső szabályzat részleg
Szakmai továbbképzők közbeszerzési dokumentációja;
Belső ellenőrzési rendszer helyzetére vonatkozó jelentések, levelezések.
Belső Könyvvizsgálói Iroda
Könyvvizsgálatai küldetések dokumentációja.
Gazdasági vezérigazgatóság
Személyi adatok feldolgozására tárolására vonatkozó adatok;
Ellenőrzési dokumentumok, jegyzőkönyvek;
Kereskedelmi társaságoknak küldött levelek, felszólítások, végrehajtások;
Költségvetési tartozás behajtására vonatkozó levelek, iratok.
Műszaki vezérigazgatóság
Jelentések és szintézisek saját tevékenységét illetően.
Havi, negyedévi tevékenységbeszámolók;
Helyi tanácsokkal aláírt szerződésekben szereplő vagy azonosítást lehetővé tevő személyi
adatok;
Tervezési, felügyeleti és kivitelezési szerződésekben szereplő vagy azonosítást lehetővé tevő
személyi adatok;
Fejlesztési tervek mentén, helyi tanácsokkal, minisztériumokkal, finanszírozókkal,
szakintézményekkel, tanácsadókkal folytatott levelezés;
A munkálatok elvégzését és átvételét követő dokumentumok
A helyi tanácsokkal folytatott együttműködés tárgyát képező levelezések, vagy szaktanácsadás
Saját beruházások megvalósíthatósági tanulmányai, műszaki tervei, és más szükséges
dokumentációi;
Engedélyekhez benyújtott dokumentációk;
Finanszírozásokhoz benyújtott dokumentációk;
Kifizetési bizonylatok;
Építőtelep engedélyezés;
Munkaülési jegyzőkönyvek;
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Kivitelezőkkel, építkezési felügyelővel folytatott levelezés;
A Központ Régió Fejlesztési Ügynökségével, a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai
Alapok Minisztériumával, további minisztériumokkal, helyi tanácsokkal és szakintézményekkel
folytatott levelezés;
Hargita megye fejlődését célzó nemzetközi pályázatok megalapozására és kivitelezésére
vonatkozó dokumentumok;
Menedzsment hatóságok által igényelt dokumentációk;
Főépítész
Közérdekű javaslatok, panaszok dokumentációja (panasz/igénylés, elemzés, válasz)
Urbanisztikai tevékenységre vonatkozó jelentések, tájékoztatások;
Belső feljegyzések
Munkálati szerződések lebonyolítását célzó műszaki és pénzügyi dokumentumok
A munkálatokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos nézeteltérésekre vonatkozó dokumentumok,
beleértve a bírósági eljárási fázist
Kihágások, szabálysértéseket megállapító jegyzőkönyvek
Hargita Megye Tanácsa szakapparátusával folytatott belső jellegű levelezés
Helyi közigazgatási vezérigazgatóság
Jogi osztály
Közigazgatási, polgári, munkajogi és büntetőjogi perek anyagai, a jogerős ítélet meghozataláig.
Beadványok közérdekű információk részlege
Iktatott beadványok és azok válaszai
Hargita Megye Tanácsa szakapparátusával folytatott levelezés;
Megyei tanácsosok személyi érdekeltségeire vonatkozó nyilatkozatai
Megyei gyámhatósági részleg
Megyei gyámhatósági részleg
Esetenként törvényes intézkedésekre vonatkozó iratok nyilvántartása;
Hargita Megye Tanácsa elnökének rendelettervezetei és más jogi, a gyermek személyét és
javait érintő dokumentumok;
A Hargita Megyei Személyi Nyilvántartó Igazgatósággal és a Megyei Gyermekjogi Bizottsággal
folytatott levelezés;
A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósággal folytatott levelezés;
13. pont Fellebbezési lehetőségek a közintézmény vagy hatóság által közérdekű információhoz való
jog hozzáférésének korlátozása esetén

A 2001. évi 544-es számú törvény 21. cikkelye 1. bekezdésében szabályozott visszautasítás
ellen az érintett személy panaszt tehet az adott hatóság vagy közintézmény vezetőjénél, a
tudomásul vételtől számított harminc napon belül. Amennyiben a közigazgatási vizsgálat után
a panasz jogosnak minősül, az érintett személynek 15 napon belül rendelkezésére kell
bocsájtani a kért információkat, valamint a jogsértés elkövetőjére kiszabott büntetésről való
tájékoztatást.
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Az előbbiekben nevesített törvény 22. cikkely 1. bekezdése értelmében, amennyiben egy
személy jogainak sérelmet vélelmezi, panaszt tehet az adott hatóság közintézmény területén
található közigazgatási bíróságon. A panaszt a 2001. évi 544-es számú törvény 7. cikkelye által
meghatározott határidő lejártától számított 30 napon belül kell benyújtani. A közigazgatási
bíróság ítéletét a Táblabíróságon lehet megtámadni. A táblabíróság döntése jogerős.

Jóváhagyva:
Egyed Árpád
megyei főjegyző

Jóváhagyásra javasolva
Vágássy Alpár
aligazgató

Összeállította,
Vrîncean Klára
közinformációért felelős személy
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