A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
1/2015. (II. 17.) 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) 31. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép,
és egyidejűleg az SZMSZ jelenleg hatályos 31. § (1) bekezdés b) pontja c) pontra
módosul:
31.§ (1) A jegyző:
„b) kiadmányozza a közgyűlés elnöke tekintetében a közgyűlés által a munkáltatói
jogok gyakorlása során meghozott döntések alapján kiadott munkáltatói
intézkedések dokumentumait,”
2.§ Az SZMSZ 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3.§ Az SZMSZ 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
4.§ Az SZMSZ 4. mellékletében az Ügyrendi Bizottságra, valamint a Területfejlesztési,
Területrendezési és Gazdasági Bizottságra vonatkozó szövegrész e rendelet 3. melléklete
szerint módosul.
5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A kihirdetés időpontja: 2015. február 17.

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

1. melléklet az 1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A feladat- és hatáskör megnevezése

Önként vállalt megyei önkormányzati feladatok
A feladatot és hatáskört
A feladat- és
megállapító
hatáskör gyakorlója
jogszabály

Átruházás

Jelképek megalkotása.

2/2013.
rendelet

önkormányzati

Megyei Közgyűlés

nem átruházható

Társulás
más
helyi
önkormányzatokkal,
csatlakozás területi és országos érdekképviseleti
szervekhez.
Tagság a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsban
az erre vonatkozó döntés alapján.
A Tanács munkaszervezeti feladatait a Hivatal
látja el.

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

Megyei Közgyűlés

nem átruházható

1996. évi XXI. tv. 15. § (1) bek., (8)
bek. b) pont

Megyei Közgyűlés

megyei közgyűlés elnöke

Tagság a Balatoni Szövetségben

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

Megyei Közgyűlés

nem átruházható

Tagság az Osztrák-Magyar Corvinus Körben

Megyei Közgyűlés

nem átruházható

A Tiszta és virágos Veszprém megyéért verseny
működtetése.

Megyei Közgyűlés

Területfejlesztési, Területrendezési
és Gazdasági Bizottság

Döntés fogszabályozási tevékenység ellátásáról

Megyei Közgyűlés

Részvétel a Föld Napja mozgalomban

Megyei Közgyűlés

Területfejlesztési, Területrendezési
és Gazdasági Bizottság
megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Értéktár működtetése

(II.20.)

2012. évi XXX.tv. 4. § (2) bek.

Veszprém Megyei
Értéktár Bizottság

nem átruházható
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2. melléklet az 1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A megyei közgyűlés elnökének feladat- és hatásköre
A közgyűlés által átruházott feladat- és hatáskörök
Döntés az általános és céltartalékok felhasználásáról, valamint a jóváhagyott költségvetési
előirányzatok közötti esetleges átcsoportosításokról.
A költségvetési rendeletben meghatározott módon és értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról,
döntéséről tájékoztatja a közgyűlést.
A kincstár területileg illetékes szervének tájékoztatása az elfogadott költségvetésről.
A költségvetési beszámoló és pénzmaradvány-elszámolás szabályozása és felülvizsgálata.
A piaci zavarok megelőzése céljából a megye ellátási helyzetének figyelemmel kísérése, a
szükséges intézkedések haladéktalan kezdeményezése.
Együttműködés a megye gazdasági szereplőivel.
A rendőrfőkapitány felkérése az éves beszámolója megtartására.
A bűnmegelőzési és a közbiztonsági bizottság és a rendőri szerv vagy a közgyűlés elnöke
között véleményeltérés esetén kérheti a felettes rendőri szerv vezetőjének állásfoglalását.
Részvétel a területi információs rendszer kialakításában és működtetésében, információk
nyújtása a területi tervek készítéséhez.
Részvétel a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítás előkészítésében.
A települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységének elősegítése.
Gondoskodás a megye területére vagy térségére vonatkozó rendezési terv elkészítéséről.
A megyei önkormányzat elősegíti a megyei területfejlesztési koncepció és a területrendezési
tervek, valamint a településfejlesztési koncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák és a
településrendezési eszközök összhangjának megteremtését, ennek érdekében véleményezi és
figyelemmel kíséri azokat.
Együttműködés a megyei jogú város önkormányzatával és az érintett települések
önkormányzataival a területrendezési tervek városkörnyéki összehangolása érdekében.
A hosszú távú előrejelzések alapján a megyei önkormányzat kötelező feladatainak területi
összehangolása, az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos, valamint az
idegenforgalmi feladatok összhangjának biztosítása a megyei gazdaságfejlesztési és
foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal.
A megszűnt regionális és megyei területfejlesztési tanács feladatainak ellátása.
A területfejlesztésért felelős miniszter és az érintett megyei önkormányzatok, a főváros
esetében a fővárosi önkormányzat gondoskodnak arról, hogy a regionális fejlesztési
ügynökségek vagy a régióban működő más szervezetek alkalmasak legyenek a regionális
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innovációs funkciók fejlesztésének és az e körbe tartozó tevékenységek koordinálására,
beleértve a szolgáltatást nyújtó szervezetek hálózatszerű együttműködésének elősegítését is.
Az Országos Területfejlesztési Tanács munkájában szavazati joggal rendelkező tagként részt
vesznek a megyei közgyűlések elnökei.
Koordinálja a megye települési önkormányzatai felkérése alapján a települések fejlesztési
tevékenységét.
A települési önkormányzatok felkérése alapján
területfejlesztési társulásainak szerveződését.

elősegíti

a

helyi

önkormányzatok

Megküldi az elfogadott területrendezési terv kihirdetésétől számított 15 napon belül a terv
elfogadásáról szóló rendeletet a rajzi munkarészek vektoros állományaival együtt a
dokumentációk gyűjtésére jogszabályban kijelölt szervnek.
A megyei önkormányzat feladatainak ellátásában együttműködik a települési
önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi
államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel.
A megyei önkormányzat a megye területén összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok és
a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, ennek keretében:
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.
Szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi
fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat
megalapozó tevékenységét.
Közreműködik a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében.
Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak megvalósítását,
külön döntés alapján közreműködik azok végrehajtásában.
Előzetesen véleményezi és koordinálja az illetékes területi államigazgatási szervek megyét
érintő fejlesztéseit és pályázatait.
Közreműködik a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon követésében és
értékelésében.
A tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről.
Az egy régió területén működő megyei közgyűlések elnökei - regionális területfejlesztési
konzultációs fórumot működtetnek.
A törvény alapján kötelezően létrehozott Balaton Fejlesztési Tanács tagjai a tanács illetékességi
területén működő megyei közgyűlések elnökei.
A területi környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a Program megújítását,
illetve felülvizsgálatát követően a 48/A. § (2) bekezdésének figyelembevételével – felül kell
vizsgálni.
A megyei közgyűlés gondoskodik a megyei környezetvédelmi programban foglalt feladatok
végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek a biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban

3

foglalt feladatok megoldását. A megyei közgyűlés a végrehajtásról legalább kétévente
tájékoztatja a 40. § (6) bekezdésben meghatározott közreműködő szervet.
Részvétel a Föld Napja mozgalomban.
A piaci zavarok
kezdeményezése.

megelőzése

céljából

azok

figyelemmel

kísérése,

intézkedések

Létesítendő kikötő működtetéséhez szükséges és megfelelő parti terület kijelölése, az
igénybevétel feltételeinek tervezhető módon, hosszú távra történő meghatározása, a megyei
önkormányzat bevonásával történik.
A szakminisztérium a címzett támogatás iránti önkormányzati igényt megalapozó beruházási
koncepciót – az érintett megyei önkormányzatoknak javaslatai figyelembevételével –
véleményezi.
A területi monitoring rendszerrel kapcsolatos feladatok tekintetében, a megyei területi
folyamatok alakulásának, a megyei területfejlesztési koncepció és program megvalósulása és
hasznosulása, valamint a megyei területrendezési terv érvényesülésének elősegítése érdekében
a) elemzi és értékeli a megyei szintű területi monitoring rendszer működését,
b) elemzi és véleményezi a megyei éves elemző értékelési jelentést,
c) elemzi és véleményezi a megyei területi folyamatok alakulását bemutató több éves
jelentést,
d) évente tájékoztatást ad a területfejlesztés stratégiai tervezéséért, valamint a
területfejlesztésért felelős miniszter, valamint a területileg érintett kiemelt térségi
fejlesztési tanács részére a megyei területi monitoring rendszer működéséről és a megyei
értékelési jelentésekről a tárgyévet követő március 31-ig,
e) elvégzi a megyei területrendezési terv érvényesítésének értékelését és erről évente
tájékoztatást ad a területrendezésért felelős miniszter részére a tárgyévet követő március
31-ig.
A közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett jogosult:
a) a közgyűlés hatáskörébe tartozó vagyonhasznosítási jogügyletek előkészítésére,
b) 5.000.000.-Ft forgalmi értékhatár alatt a megyei önkormányzat vagyonrendelete szerinti
üzleti vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozatok megtételére,
c) a behajthatatlan követelések törlésére 1 millió forint értékhatárig,
d) az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának, és üzleti vagyonának
értékesítésével, hasznosításával kapcsolatos versenytárgyalás eredményességéről dönteni, a
szerződést megkötni,
e) az önkormányzati tulajdoni hányaddal működő többszemélyes gazdasági társaságok
legfőbb szervének ülésein az Önkormányzatot, mint tulajdonost képviselni,
f) az önkormányzat vagyonkezelésbe adott vagyonával kapcsolatos tulajdonosi ellenőrzési
jog gyakorlására,
g) az SZMSZ-ben meghatározott lakossági fórum összehívására, azon a közgyűlés
képviseletére.
Az önkormányzat tényleges vagy várományosi vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli
egyezség megkötése, követelés elismerése 1 millió forint értékig.
Felelős a közbeszerzési eljárások szabályszerű és határidőre történő lefolytatásáért.
Gondoskodik a közbeszerzési szabályzat elkészíttetéséről és közgyűlés elé terjesztéséről.
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Az önkormányzati közbeszerzések előkészítése és végrehajtása során:
a) jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet, a terv módosítására, a tervből való törlésre
vonatkozó javaslatokat, a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervek
kérésére gondoskodik a közbeszerzési terv megküldéséről,
b) jóváhagyja az előzetes összesített tájékoztatót és az éves statisztikai összegezést, valamint
gondoskodik azok megküldéséről a Közbeszerzési Hatóság részére,
c) elrendeli a közbeszerzési eljárás megindítását,
d) kijelöli a közbeszerzési munkacsoport tagjait és megbízza a bírálóbizottság tagjait,
e) dönt a hivatalos közbeszerzési tanácsadást, a közbeszerzési eljárás lebonyolítását végző
személyekről, szervezetekről,
f) aláírja a közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges megbízási szerződéseket,
g) jóváhagyja a közbeszerzési eljárás felhívását, dokumentációját,
h) dönt a felhívás módosításáról, az ajánlattételi határidő kiegészítő tájékoztatás megadása
miatti módosításáról
A bírálóbizottság javaslata, véleménye alapján:
i) jóváhagyja a felhívásban, dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban adott kiegészítő,
értelmező tájékoztatást,
j) jóváhagyja a hiánypótlás, indokolás, felvilágosítás, tájékoztatás kérés dokumentumait,
k) az eljárásokban dönt az ajánlatok érvényességéről, az ajánlattevők kizárásáról,
alkalmatlanságáról,
l) meghosszabbítja a részvételi, illetve az ajánlattételi határidőt,
m) tárgyalásos eljárások esetében jogosult tárgyalni az ajánlattevőkkel,
n) meghozza a közbeszerzési eljárási szakaszokat, illetve eljárásokat lezáró döntéseket,
o) aláírja az írásbeli összegezést,
p) jóváhagyja a jogorvoslati eljárás során készített előterjesztéseket, dokumentumokat,
q) aláírja a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződést, annak módosítását.
A közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági
Bizottság véleménye alapján hozza meg.
Legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig tájékoztatást ad a közgyűlés részére a
megyei önkormányzat éves közbeszerzéseiről, mely tartalmazza a közbeszerzési eljárásokban
részt vett külső lebonyolítók tevékenységéről szóló értékelést is.
Elrendeli a közbeszerzési eljárások szabályszerű lefolytatásának ellenőrzését.
Egyéb feladat- és hatáskörök:
Az SZMSZ 30. § (3) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása.
A gazdasági programtervezet, a költségvetési rendelet, valamint a zárszámadási rendelet
tervezetének a közgyűlés elé terjesztése. Gondoskodás a megyei önkormányzat
költségvetésének végrehajtásáról.
A közgyűlés tájékoztatása a megyei önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési
előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről.
Az önkormányzat egyes vagyontárgyaira vonatkozó biztosítási szerződések megkötése a
Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság előzetes egyetértése mellett.
A megyei önkormányzat nevében kötelezettségvállalás utalványozás, követelés előírása, a
kiadások teljesítésének, a bevételek beszedésének, elszámolásának elrendelése.
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A nettó 5 millió forintot elérő vagy meghaladó szerződések közzététele.
A megyei önkormányzat költségvetési tartaléka felhasználásáról, a hiány (többlet) alakulásáról,
valamint a költségvetés teljesüléséről tájékoztatja a közgyűlést.
A közgyűlés elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását, ha év közben a körülmények oly
módon változnak meg, hogy azok a költségvetés teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
Kezdeményezi önkormányzati biztos kirendelését, amennyiben a megyei önkormányzati
hivatal tartozásállománya eléri az önkormányzat rendeletében meghatározott mértéket, és
időtartamot. A közgyűlés döntése alapján megbízza az önkormányzati biztost.
Felelős a pénzügyi információs rendszer keretében szolgáltatott adatok valódiságáért, a
számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért.
A hivatal irányítása.
Egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a megyei önkormányzat alelnöke tekintetében.
Megyei jegyző, aljegyző kinevezése.
Munkáltatói jogok gyakorlása a megyei jegyző tekintetében.
Kapcsolattartás a megye országgyűlési képviselőivel, valamint a megyében működő
közigazgatási és egyéb szervezetekkel.
Kapcsolattartás a helyi önkormányzatokkal, részükre szakmai segítségnyújtás.
Feljelentéstétel hatóság, vagy hivatalos személy megsértése miatt, ha a sértett a megyei
közgyűlés, annak bizottsága, vagy ezen testület tagja.
Az idegenforgalmi és sportfeladatok belföldi és külföldi rendjének meghatározása, döntés a
költségvetési rendeletben e célra szolgáló források felhasználásáról.
Eskü kivétele a választási bizottság tagjaitól.
A megyét reprezentáló ismeretterjesztő és művészeti kiadványok kiadásának szervezése.
Közigazgatási- és jogi szakkönyvtár működtetése, időszaki lapok és kiadványok
szerkesztésével, lektorálásával, nyomdai előkészítésével kapcsolatos kiadói tevékenység.
A törvényen alapuló, önkormányzatot megillető tulajdonjog bejegyzésének kérelmezése.
Bejelenti a közgyűlésnek a népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést és előterjeszti a
népi kezdeményezéseket.
Döntés a Pro Comitatu megyei díj odaítéléséről a közgyűlés illetékes bizottsága egyetértése
mellett.

3. melléklet az 1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.)
önkormányzati rendelet 4. mellékletében az Ügyrendi Bizottságra, valamint a Területfejlesztési,
Területrendezési és Gazdasági Bizottságra vonatkozó szövegrész helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Ügyrendi Bizottság
Általános feladatköre:
Előkészíti és véleményezi a megyei önkormányzat közgyűlése és bizottságai ügyrendi jellegű,
valamint a közgyűlés igazgatási ügyeivel kapcsolatos közgyűlési döntéseket, valamint
megszervezi és ellenőrzi az ilyen témában hozott döntések végrehajtását.
Figyelemmel kíséri a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának és
mellékleteinek hatályosulását.
Gyakorolja a közgyűlés által a bizottságra átruházott hatásköröket, ellátja a közgyűlés által
átruházott feladatokat, dönt a közgyűlés által átruházott kérdésekben, és ezekről a közgyűlés
legközelebbi ülésén számot ad a testületnek.
Ügyrendjét (működési szabályait) – a jogszabályi keretek között, valamint a megyei
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának rendelkezéseivel összhangban – maga
határozza meg.
Kapcsolatot tart a megyében működő nemzetiségek szervezeteivel, a nemzetiségi
önkormányzatok képviselőivel. Részükre igény szerint szakmai segítséget nyújt, illetve
információcserét biztosít. Támogatja és elősegíti a nemzetiségek nyelvének, kultúrájának,
történelmi hagyományainak ápolását, az anyaországgal való kapcsolattartását.
A közgyűlési döntés előkészítéssel kapcsolatban:
A közgyűlés – elsősorban éves munkatervében – határozza meg azokat az előterjesztéseket,
amelyeket a bizottság nyújt be, továbbá, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók
be a közgyűlésnek.
Előterjesztéssel élhet a közgyűlés felé, a közgyűlés munkaterve, illetve saját elhatározása
alapján.
Előterjeszti a feladatkörét érintő önkormányzati rendelettervezeteket.
Előterjesztést tesz a közgyűlés elnöke, alelnöke illetményének (tiszteletdíjának), jutalmának
meghatározására.
Véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseknek a bizottság feladatkörét érintő részét.
Véleményezi a megyei önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendelettervezetet, biztosítja
a törvényekkel való összhangját, javaslatot tesz évközi módosítására.
Véleményt nyilvánít a közgyűlés hatáskörébe tartozó kinevezések eldöntése előtt.
Minősíti a megyei jegyző mellett a közgyűlési előterjesztéseknek a megyei önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatának való megfelelését és tárgyalásra való alkalmasságukat.
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Kivizsgálja az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló
kezdeményezést.
Nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselő és a vele közös háztartásban élő házasvagy élettársa, valamint gyermeke vagyonnyilatkozatát.
Javaslatára a közgyűlés albizottságot választhat.
A közgyűlési döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatban:
A feladatkörében szervezi és ellenőrzi a közgyűlési, valamint a bizottsági döntések
végrehajtását.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei önkormányzati hivatal szakmai munkáját és
ellenőrzi a közgyűlési döntések végrehajtásának megszervezését. Ha a bizottság a hivatal
tevékenységében a közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek
sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a közgyűlés elnökének
intézkedését kezdeményezheti.
A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörökben:
A települési önkormányzatok érdekében érdekvédelmi feladatok ellátása.
Javaslatot tesz a közgyűlésnek a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés, Tiszteletbeli
Polgára cím adományozására.
Megállapítja a közgyűlés elnökének és alelnökének tartós akadályoztatásának tényét.
Elfogadja a hivatal szervezeti és működési rendjét (Ügyrend).„
„Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Általános feladatköre:
Működésével elősegíti a megyei önkormányzat területfejlesztési, területrendezési,
környezetvédelmi, természetvédelmi, idegenforgalmi, sport és ifjúsági feladatainak ellátását,
koordinálja egyes térségi feladatok feltárását és megvalósítását, előkészíti és véleményezi az
ezekkel kapcsolatos közgyűlési döntéseket, valamint az ilyen témában hozott döntések
végrehajtását megszervezi és ellenőrzi.
Javaslatot tesz a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási ügyeivel kapcsolatos közgyűlési
döntésekre, ezeket előkészíti, valamint az ilyen témájú meghozott döntések végrehajtását
megszervezi és ellenőrzi.
Gyakorolja a közgyűlés által a bizottságra átruházott hatásköröket, ellátja a közgyűlés által
átruházott feladatokat, dönt e körben, és ezekről közgyűlés legközelebbi ülésén számot ad a
testületnek.
Ügyrendjét, működési szabályait – a jogszabályi keretek között, valamint a megyei
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának rendelkezéseivel összhangban – maga
határozza meg.
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A közgyűlési döntés előkészítéssel kapcsolatban:
A közgyűlés – elsősorban éves munkatervében – határozza meg azokat az előterjesztéseket,
amelyeket a bizottság nyújt be, továbbá, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók
be a közgyűlésnek.
Előterjesztéssel élhet a közgyűlés felé, a közgyűlés munkaterve, illetve saját elhatározása
alapján.
Előterjeszti a szakterületét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket.
Véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseknek a bizottság szakterületét érintő részét.
Véleményezi a megyei önkormányzat éves költségvetési tervének szakterületét érintő részét,
javaslatot tesz évközi módosítására.
A közgyűlés döntése előtt véleményezi a megyei önkormányzat vagyonrendeletében
meghatározott:
- korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elidegenítésére, megterhelésére, gazdasági
társaságba apportálására vonatkozó döntési javaslatot,
- 5.000.000.-Ft feletti üzleti vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó
döntési javaslatot.
E hatásköreit a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsággal együtt gyakorolja.
Előzetesen megtárgyalja a megyei önkormányzat vagyonának hasznosítására vonatkozó
javaslatokat.
Javaslatára a közgyűlés albizottságot választhat.
Véleményezi a területszervezési eljárással összefüggő közgyűlési előterjesztést.
A közgyűlési döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatban:
A feladatkörében szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei önkormányzati hivatal szakmai munkáját és
ellenőrzi a közgyűlési döntések végrehajtásának megszervezését. Ha a bizottság a hivatal
tevékenységében a közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek
sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a közgyűlés elnökének
intézkedését kezdeményezheti.
A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörökben:
Az illetékes állami főépítész megkeresésére véleményezi a területrendezési hatósági eljárásban
foglaltakat.
Előzetes véleményt nyilvánít a települési önkormányzati környezetvédelmi programokról,
illetve kezdeményezi azok megalkotását.
Állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezeteivel
kapcsolatban.
Javaslatot tesz települési önkormányzati környezetvédelmi társulások létrehozására.
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Javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra.
A megye területét érintő, külön jogszabályban meghatározott villamos-energiakorlátozás
sorrendjének véleményezése.
A területfejlesztési koncepció alapján a megye területére vonatkozó, külön jogszabályban
meghatározott energiaellátási tanulmány készíttetése.
A megyei térképészeti határkiigazítás véleményezése, valamint jogszabályban meghatározott
körben döntés a földrajzi nevek megállapításáról és megváltoztatásáról.
Dönt a közgyűlés által a bizottság hatáskörébe utalt pénzeszközök, megyei támogatási alapok
elosztásáról, azok felhasználását ellenőrzi.
Működteti a Tiszta és virágos Veszprém megyéért versenyt.
Véleményt nyilvánít a közbeszerzési eljárás keretében árubeszerzés és szolgáltatás
megrendelése esetén a nettó 25 millió Ft-ot, építési beruházás esetén a nettó 150 millió Ft-ot
meghaladó értékű közbeszerzéseknél a közgyűlés elnökének a közbeszerzési eljárást lezáró
döntése előtt.”

