A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
3/2019. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: SZMSZ) 3., a megyei közgyűlés elnökének feladat- és hatáskörét tartalmazó
mellékletének „A közgyűlés által átruházott feladat- és hatáskörök” felsorolását tartalmazó
része az alábbi szöveggel egészül ki:
„Elhunyt személynek a Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítása.”

2.§
Az SZMSZ 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3.§
Az SZMSZ 4.A melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

A kihirdetés időpontja: 2019. április 26.

Dr. Imre László
megyei jegyző

1. melléklet a 3/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt megyei önkormányzati feladatok
A feladat- és hatáskör megnevezése

A feladatot és hatáskört megállapító
jogszabály

A feladat- és hatáskör
gyakorlója

Átruházás

Jelképek megalkotása.

2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet

Megyei Közgyűlés

nem átruházható

Társulás más helyi önkormányzatokkal, csatlakozás
területi és országos érdekképviseleti szervekhez.

2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 5. pont,
87. §

Megyei Közgyűlés

nem átruházható

Tagság a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsban az
1996. évi XXI. tv. 15. § (1) bek., (8)
erre vonatkozó döntés alapján.
bek. b) pont
A Tanács munkaszervezeti feladatait a Hivatal látja el.

Megyei Közgyűlés

megyei közgyűlés elnöke

Tagság a Balatoni Szövetségben

Megyei Közgyűlés

nem átruházható

Tagság az Osztrák-Magyar Corvinus Körben

Megyei Közgyűlés

nem átruházható

A Tiszta és virágos Veszprém megyéért verseny
működtetése.

Megyei Közgyűlés

Döntés fogszabályozási tevékenység ellátásáról

Megyei Közgyűlés

Területfejlesztési, Területrendezési
és Gazdasági Bizottság

Részvétel a Föld Napja mozgalomban

Megyei Közgyűlés

2/1995. (V. 9.) sz. Somogy – Veszprém
- Zala Megye Közgyűlései együttes
határozata 2011. évi CLXXXIX. tv. 42.
§ 5.-6. pont, 87. §

A Veszprém Megyei Értéktár működtetése

2012. évi XXX.tv. 4. § (2) bek.

Veszprém Megyei
Értéktár Bizottság

Elhunyt személynek a Veszprém Megyei
Önkormányzat saját halottjává nyilvánítása

5/2019. (IV.26.) önkormányzati
rendelet

Megyei Közgyűlés

Területfejlesztési, Területrendezési
és Gazdasági Bizottság
megyei közgyűlés elnöke
nem átruházható

megyei közgyűlés elnöke

2. melléklet a 3/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

A megyei jegyző feladat- és hatásköre
A közgyűlés által átruházott feladat- és hatáskörök
1. A Veszprém Megyei Önkormányzatot képviselve, a megyei jegyző – a Veszprém Megyei
Önkormányzati Hivatal közreműködésével – részt vesz a 2014-2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. pontjában hivatkozott projektmenedzsment, valamint
a 3.12. 1. pontjában hivatkozott további tevékenységek ellátásában.
2.

A Magyarország kormánya által az 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozattal elfogadott Magyar
Falu Program keretében megvalósuló egyes alprogramok vonatkozásában a meghirdetett
kiírásokhoz kiadott Általános Útmutatóban meghatározott önkormányzatok felkérése alapján a
megyei jegyző a Veszprém Megyei Önkormányzatot képviselve – a Veszprém Megyei
Önkormányzati Hivatal közreműködésével – részt vesz a meghirdetett pályázatok benyújtásában,
a projektmenedzseri feladatok ellátásában.

