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2. függelék a 10/2022.(XII. 9.) önkormányzati rendelethez 
 

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 
 

A feladat- és hatáskör megnevezése A feladatot és hatáskört megállapító 
jogszabály 

a feladat- és hatáskör gyakorlója Átruházás 

    
I. Testület működése, képviselők, bizottságok, tisztségviselők   
    
Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 2011. évi CLXXXIX. tv. 10. § (1)-(2) bek., 14. § (1)bek., 

53. § (1) bek. 
vármegyei közgyűlés nem átruházott 

    
Döntés a képviselő döntéshozatalból való kizárásáról. 2011. évi CLXXXIX. tv. 49. § (1) bek. vármegyei közgyűlés nem átruházott 
    
Évente legalább egyszer közmeghallgatás tartása. 2011. évi CLXXXIX. tv. 54. §  vármegyei közgyűlés nem átruházott 
    
A bizottsági szervezet meghatározása, bizottságok megválasztása. 2011. évi CLXXXIX. tv. 57. §  vármegyei közgyűlés nem átruházott 
    
Azon előterjesztések meghatározása, amelyeket bizottság nyújt be, illetve amelyek bizottság 
állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 59. § (2) bek. vármegyei közgyűlés nem átruházott 

    
Döntési jog adása a bizottságoknak, a bizottságok döntéseinek felülvizsgálata, annak 
visszavonása. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 59. § (3) bek. vármegyei közgyűlés nem átruházott 

    
A közgyűlés elnöke tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása. 2011. évi CXCIX. tv. 225/A. § (1) bek. vármegyei közgyűlés nem átruházott  
    
Az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállásának megállapítása, az 
összeférhetetlenség kimondása, illetőleg döntés a hozzájárulás megadásáról. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 36-37. § vármegyei közgyűlés nem átruházott 

    
Alelnök megválasztása. Illetmény, tiszteletdíj (költségtérítés) megállapítása. 
Képviselői tiszteletdíjak megállapítása. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 35. § (1)-(2) bek., 43. § (3) bek., 
74. § (1) bek., 80. § (1)-(3) bek. 

vármegyei közgyűlés nem átruházott 

    
Eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál. 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 9. pont vármegyei közgyűlés nem átruházott 
    
Hivatal létrehozása.  2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (3) vármegyei közgyűlés nem átruházott 
    
A hivatal szervezeti és működési rendjének (Ügyrend) elfogadása. 2011. évi CLXXXIX. tv. 53. § (1) j) pont vármegyei közgyűlés Ügyrendi Bizottság 
    
II. Területfejlesztés és területrendezés     
A törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, 
valamint koordinációs feladatok ellátása. 

2011. évi CLXXXIX. tv. 27. § (1) bek. vármegyei közgyűlés nem átruházott 

A vármegyei önkormányzat területfejlesztési feladatai: 
a) a területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok ellátása keretében: 
aa) az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban - a megyei jogú 

város önkormányzatának bevonásával - kidolgozza és határozattal elfogadja a vármegyei 
területfejlesztési koncepciót, illetve - a vármegyei területfejlesztési koncepció és a vármegyei 
területrendezési terv figyelembevételével - a vármegyei területfejlesztési programot, a 
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését 
követően, 

ab) részt vesz az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, valamint az operatív 
programnak kidolgozásában, a megyei jogú város önkormányzata kötelező bevonásával 
észrevételei figyelembevétel, 

ac) előzetesen véleményezi az országos, valamint a vármegyét érintő ágazati fejlesztési 
koncepciókat és programokat a megyei jogú város önkormányzata kötelező bevonásával, 
észrevételei figyelembevételével, 

ad) előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat, 
ae) a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről, 
 

1996. évi XXI. tv. 11. § (1) bek. a) pont vármegyei közgyűlés  
 
nem átruházott 
 
 
 
 
 
vármegyei közgyűlés elnöke 
 
 
 
nem átruházott 
 
nem átruházott 
nem átruházott 
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b) a területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása keretében: 
ba) nyomon követi és értékeli a vármegyei területfejlesztési koncepció és a vármegyei 

területfejlesztési programok végrehajtását, 
bb) dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról, 
bc) monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a területi operatív 

programok irányításában, megvalósításuk végrehajtásában, 
bd) figyelemmel kíséri az operatív programok vármegyében jelentkező feladatainak 

megvalósítását, beleértve a vármegyehatáron átnyúló és más nemzetközi programok 
végrehajtását a megyei jogú város önkormányzata kötelező bevonásával, észrevételeik 
figyelembevételével, 

be) más vármegyei önkormányzatokkal és az államigazgatási szervekkel közösen, 
monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a határon átnyúló 
nemzetközi fejlesztési programok irányításában, részt vesz azok lebonyolításában, 
végrehajtásában, 

bf) dönt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a vármegyei önkormányzat 
hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, 

bg) a vármegye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében 
gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző tevékenységet lát el, aminek elősegítése érdekében 
külön szervezetet hozhat létre vagy megállapodás alapján más szervezettel működhet együtt; 

 

1996. évi XXI. tv. 11. § (1) bek. b) pont vármegyei közgyűlés nem átruházott 

c) a területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása érdekében: 
ca) összehangolja illetékességi területén az államigazgatási szervek, a települési 

önkormányzatok, a megyei jogú város önkormányzata, a gazdasági és civil szervezetek 
fejlesztési elképzeléseit, 

cb területileg összehangolja a politikai és a területi szerepéből, továbbá a nemzetközi és 
határon átnyúló együttműködésből adódó feladatait, biztosítja azok összhangját, 

cc) a települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi önkormányzatok 
területfejlesztési társulásainak szerveződését, 

cd) szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi 
fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat 
megalapozó tevékenységét, 

ce a térségi gazdaságfejlesztő szervezet útján koordinálja a vármegye területén az ipari 
parkok és a szabad vállalkozási zónák tevékenységét, az önkormányzatok és a gazdasági 
szervezetek fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági szereplőivel együttműködve, 

cf) vizsgálja és értékeli a vármegye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, 
adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a 
területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja, 

cg) kölcsönös információcserével segíti a területfejlesztési és területrendezési információs 
rendszer működését, információkat biztosít a területi tervek készítéséhez, valamint fogadja a 
törvényben szereplő vármegyei szintre delegált feladatok elvégzése érdekében a központi 
adatbázisok adatait, 

ch a területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása érdekében 
önkormányzati rendeletet alkot a települési önkormányzatok, a vármegye területén székhellyel 
vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek által a megye vagy a főváros területén 
uniós, központi vagy helyi önkormányzati költségvetési forrásból megvalósítandó 
fejlesztéseinek koordinációjáról. 

1996. évi XXI. tv. 11. § (1) bek. c) pont vármegyei közgyűlés nem átruházott 

Az a) pont aa) alpontja szerinti vármegyei területfejlesztési koncepció és program a 
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését követően 
fogadható el. Az állásfoglalást a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter az 
állásfoglalást kérő irat beérkezését követő 30 napon belül adja ki. Ha e határidőn belül nem 
történik meg az állásfoglalás kiadása, úgy az állásfoglalást egyetértőnek kell tekinteni. 
 

1996. évi XXI. tv.  11. § (2) bek. vármegyei közgyűlés nem átruházott 
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A vármegyei önkormányzat területrendezési feladatkörében: 

a) a tv. 6. § d) pontjában meghatározott tervvel összhangban, az érintett települési 
önkormányzatok véleményeinek kikérésével elfogadja a vármegye területrendezési tervét, 
amely – a jogszabályban rögzített egyedileg meghatározott vármegyei övezet kivételével – nem 
terjed ki a 6. § d) pontjában meghatározott kiemelt térségek területére, 

b) előzetesen véleményezi az országos, valamint a területét érintő területrendezési terveket, 
c) a vármegye területére vagy térségére - a megyei jogú városok önkormányzata kötelező 

bevonásával, észrevételeik figyelembevételével - a 6. § d) pontjával meghatározott tervvel 
összhangban területrendezési tervet készít, 

d) a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről, 
e) együttműködik a többi érintett vármegyei önkormányzattal a 6. § d pontja alá nem tartozó 

kiemelt térségek összehangolt tervezése érdekében, 
f) 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. 
 

1996. évi XXI. tv. 12. § (1) bek. vármegyei közgyűlés nem átruházott 
 
 
 
 
nem átruházott 
nemátruházott 
 
nemátruházott 
vármegyei közgyűlés elnöke 
vármegyei közgyűlés elnöke 
vármegyei közgyűlés elnöke 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) bekezdése szerinti, a Veszprém Vármegyei 
Önkormányzat Közgyűlését, mint területi szereplőt megillető döntési javaslat meghozatala a 
Korm. rend. szerinti Döntés-előkészítő Bizottság számára. 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) bekezdés vármegyei közgyűlés terület- és településfejlesztési operatív program 
bizottság 

A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. d) pont szerinti, a Veszprém Vármegyei 
Önkormányzat Közgyűlését, mint területi szereplőt megillető döntési javaslat meghozatala a 
Korm. rend. szerinti Döntés-előkészítő Bizottság számára. 

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. d.) pont, 
117. § (1)-(2), (4) bek. 

vármegyei közgyűlés terület- és településfejlesztési operatív program 
bizottság 

    
III. Vidékfejlesztési és koordinációs feladatok 
 

   

A vármegyei önkormányzat vidékfejlesztési feladatkörében: 
a) dönt a hatáskörébe utalt vidékfejlesztési források felhasználásáról, 
b) összehangolja a vidékfejlesztési stratégiákat és akciókat a vármegyei, térségi, határ menti 

és határon átnyúló fejlesztési és területfejlesztési koncepciókkal és programokkal, valamint a 
vármegyét érintő területrendezési tervekkel, 

c) egyetértési jogkört gyakorol a vidékfejlesztési stratégiák, akciók jóváhagyását 
megelőzően, 

d) a vidékfejlesztési források felhasználásával kapcsolatban közreműködői szervezeti 
feladatokat lát el, 

e) elláthatja a helyi akciócsoportok, a közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett 
szervezetek munkaszervezeti feladatait, 

f) a helyi akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek 
tevékenységében való részvétellel közreműködik azok tevékenységében, 

g) összehangolja a helyi akciócsoportok tevékenységét a fejlesztéspolitikához és a 
területfejlesztéshez kapcsolódóan, 

h) külön megállapodás szerint a vidékfejlesztési akciók végrehajtása során koordinációs és 
döntéshozatali feladatokat lát el, 

i) nyomon követi és értékeli a vidékfejlesztési akciók lebonyolítását és monitoring 
bizottsági feladatokat lát el a programok végrehajtásához kapcsolódóan, 

j) ösztönzi a települési önkormányzatok összefogását vidékfejlesztési programok 
kidolgozására és megvalósítására, 

k) a vidékfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátásáról önkormányzati 
rendeletet alkot. 
 

1996. évi XXI. tv. 13. §  vármegyei közgyűlés   
nem átruházott 
vármegyei közgyűlés elnöke 
 
 
vármegyei közgyűlés elnöke 
 
nem átruházott 
 
nem átruházott 
 
vármegyei közgyűlés elnöke 
 
vármegyei közgyűlés elnöke 
 
vármegyei közgyűlés elnöke 
 
vármegyei közgyűlés elnöke 
 
vármegyei közgyűlés elnöke 
 
nem átruházott 
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A vármegyei önkormányzat koordinációs feladatai körében: 

(1) A vármegyei önkormányzat koordinációs feladatkörében együttműködik a települési 
önkormányzatokkal, a vármegye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi 
államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel. 

(2) A vármegyei önkormányzat a tv. 11. § (1) bekezdés a) pont aa) és ae) alpontjában, a 11. 
§ (1) bekezdés c) pont ce) alpontjában, a 12. § (1) bekezdés a) és d) alpontjában meghatározott 
feladata végrehajtása érdekében önkormányzati rendeletet alkot. 

(3) A vármegyei önkormányzat koncepcionálisan összehangolja települései 
településfejlesztési és településrendezési tervei kidolgozását a vármegyei területrendezési 
tervhez való illeszkedésük érdekében. 

(4) A vármegyei önkormányzat előzetesen véleményezi a vármegye települései 
településfejlesztési és településrendezési terveit a vármegyei területfejlesztési koncepcióhoz és 
programhoz való illeszkedésük érdekében. 

(5) A vármegyei önkormányzat véleményezi települései településrendezési terveit, a 
vármegyei területrendezési tervvel való összhang megteremtése érdekében. 

1996. évi XXI. tv. 13/A. §  vármegyei közgyűlés 
 
 
 
vármegyei közgyűlés 
 
 
vármegyei közgyűlés 
 
 
vármegyei közgyűlés 
 
 
vármegyei közgyűlés 

 
vármegyei közgyűlés elnöke 
 
 
nem átruházott 
 
 
vármegyei közgyűlés elnöke 
 
 
vármegyei közgyűlés elnöke 
 
 
megyei főépítész 

    
Az egy régió területén működő vármegyei közgyűlések elnökei - regionális területfejlesztési 
konzultációs fórumot működtetnek. 

1996. évi XXI. tv. 14/A. § (1) bek. vármegyei közgyűlés vármegyei közgyűlés elnöke 

    
A vármegyei közgyűlés és a - vármegye területén működő - megyei jogú város közgyűlése 
vármegyei területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek. 
 

1996. évi XXI. tv. 14/B. § (1) bek. vármegyei közgyűlés nem átruházott 

A vármegyei területfejlesztési konzultációs fórumba a vármegyei közgyűlés a megyei jogú 
várost képviselők számával azonos számú képviselőt delegál. 
 

1996. évi XXI. tv. 14/B. § (2) bek. vármegyei közgyűlés nem átruházott 

A tv.-ben foglalt egyes feladatok ellátása érdekében a vármegyei önkormányzat önállóan, vagy 
a szomszédos vármegye vármegyei önkormányzatával közösen térségi fejlesztési tanács 
létrehozását kezdeményezheti.  
 

1996. évi XXI. tv. 15. § (1) bek. vármegyei közgyűlés nem átruházott 

A törvény alapján kötelezően létrehozott Balaton Fejlesztési Tanács tagjai 
a) A tanács illetékességi területén működő vármegyei közgyűlések elnökei.  

1996. évi XXI. tv. 17. § (1) bek. a) pont, (2) bek. a) pont, 15. 
§ (3) bek. 

vármegyei közgyűlés vármegyei közgyűlés elnöke 

b) Az érintett vármegyei közgyűlés egy-egy képviselője.  vármegyei közgyűlés vármegyei közgyűlés tagja 
    
A vármegyei területi folyamatok alakulásának, a vármegyei területfejlesztési koncepció és 
program megvalósulása és hasznosulása, valamint a vármegyei területrendezési terv 
érvényesülésének elősegítése érdekében a vármegyei önkormányzat 

a) elemzi és értékeli a vármegyei szintű területi monitoring rendszer működését, 
b) elemzi és véleményezi a vármegyei éves elemző értékelési jelentést, 
c) elemzi és véleményezi a vármegyei 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 vármegyei területi monitoring rendszer működéséről és a 
vármegyei értékelési jelentésekről a tárgyévet követő március 31-ig, 

e) elvégzi a vármegyei területfejlesztési koncepció felülvizsgálatát, valamint a felülvizsgálat 
alapján a koncepció módosítását, 

f) elvégzi a vármegyei területfejlesztési program előzetes, közbülső és utólagos értékelését, 
valamint az előzetes és közbülső értékelés alapján a felülvizsgálatát, 

g) elvégzi a vármegyei területrendezési terv érvényesítésének értékelését és erről évente 
tájékoztatást ad a területrendezésért felelős miniszter részére a tárgyévet követő március 
31-ig. 

 

37/2010. (II.6.) Korm. rendelet 7. § a)-g) pont vármegyei közgyűlés  
 
 
vármegyei közgyűlés elnöke 
vármegyei közgyűlés elnöke 
vármegyei közgyűlés elnöke 
 
vármegyei közgyűlés elnöke 
 
 
 
nem átruházott 
 
nem átruházott 
 
vármegyei közgyűlés elnöke 
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IV. Környezetvédelem és természetvédelem    
    
A vármegyei önkormányzat a környezet védelmével kapcsolatos feladatainak ellátása 
érdekében: 

1995. évi LIII. tv. 46. § (2) bek. a)-e) pont vármegyei közgyűlés  

a) a települési önkormányzatokkal és az illetékes vármegyei területfejlesztési tanáccsal 
egyeztetett környezetvédelmi programot készít, a tv. 48/D. §-ban foglalt feltételek 
szerint, melyet a vármegyei közgyűlés hagy jóvá, 

  nem átruházott 

b) előzetes véleményt nyilvánít a települési önkormányzati környezetvédelmi 
programokról, illetve kezdeményezi azok megalkotását, 

  Pénzügyi, Területfejlesztési És Területrendezési 
Bizottság 

c) állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek 
tervezeteivel kapcsolatban, 

  Pénzügyi, Területfejlesztési És Területrendezési 
Bizottság 

d) elősegíti a tv. 58. §. (7) bek. szerinti egyezség létrehozását,   vármegyei közgyűlés elnöke 
e) javaslatot tesz települési önkormányzati környezetvédelmi társulások létrehozására.   Pénzügyi, Területfejlesztési És Területrendezési 

Bizottság 
A területi környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a Program megújítását, 
illetve felülvizsgálatát követően a tv. 48/A. § (2) bekezdésének figyelembevételével – felül kell 
vizsgálni. 
 
A vármegyei közgyűlés gondoskodik a vármegyei környezetvédelmi programban foglalt 
feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek a biztosításáról, figyelemmel kíséri az 
azokban foglalt feladatok megoldását.  
 

1995. évi LIII. tv. 48/B. §. (4) bek. 
 
 
 
1995. évi LIII. tv. 48/D. §. (2) bek. 
 

vármegyei közgyűlés 
 
 
 
vármegyei közgyűlés 

nem átruházott 
 
 
 
vármegyei közgyűlés elnöke 
 

A vármegyei önkormányzat éves költségvetéséről szóló zárszámadásával egyidejűleg be kell 
számolni a vármegyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi alakulásáról. 

1995. évi LIII. tv. 48/D. §. (3) bek. vármegyei közgyűlés nem átruházott 

    
A vármegyei önkormányzat gondoskodik a vármegye területén található helyi jelentőségű 
védett természeti területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolásáról. 
 
A vármegyei önkormányzat a tv. 61. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében: 

1996. évi  LIII. tv. 61. § (1) bek. 
 
 
1996. évi LIII. tv. 61. § (2) bek. a)-c) pont 

vármegyei közgyűlés vármegyei közgyűlés elnöke 

a) Javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra.  vármegyei közgyűlés Pénzügyi, Területfejlesztési És Területrendezési 
Bizottság 

b) A települési önkormányzat felkérése alapján részt vesz a helyi jelentőségű védett 
természeti területté nyilvánítás előkészítésében. 

 vármegyei közgyűlés vármegyei közgyűlés elnöke 

c) Elősegíti a települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét. 
 

 vármegyei közgyűlés vármegyei közgyűlés elnöke 

A helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartása érdekében a települési 
önkormányzatokkal megállapodást köthet, vagy társulást hozhat létre. 

1996. évi LIII. tv. 61. § (3) bek. vármegyei közgyűlés nem átruházott 

    
V. Közszolgáltatás    
    
A vármegye területét érintő, külön jogszabályban meghatározott villamos-energiakorlátozás 
sorrendje megállapításának véleményezése. 
 

1991. évi XX. tv. 65. § (1) bek. vármegyei közgyűlés Pénzügyi, Területfejlesztési És Területrendezési 
Bizottság 

A területfejlesztési koncepció alapján a vármegye területére vonatkozó, külön jogszabályban 
meghatározott energiaellátási tanulmány készíttetése. 
 

1991. évi XX. tv. 65. § (2) bek. vármegyei közgyűlés Pénzügyi, Területfejlesztési És Területrendezési 
Bizottság 

A piaci zavarok megelőzése céljából azok figyelemmel kísérése, intézkedések 
kezdeményezése. 
 

1991. évi XX. tv. 67. § vármegyei közgyűlés vármegyei közgyűlés elnöke 

VI. Földművelésügy    
    
A vármegyei térképészeti határkiigazítás véleményezése, valamint jogszabályban 
meghatározott körben döntés a földrajzi nevek megállapításáról és megváltoztatásáról. 

1991. évi XX. tv. 39. § (2) bek.  vármegyei közgyűlés Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési 
Bizottság 
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VII. Idegenforgalom     
    

a) Összehangolja - a kiemelt üdülőkörzetek kivételével - az idegenforgalom területi 
érdekeit az országos érdekekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, 
bemutatásáról, propagálásáról. 
 

1991. évi XX. tv.  66. § a)-c) pont vármegyei közgyűlés nem átruházott 

b) Véleményt nyilvánít a kiemelt üdülőkörzetek fejlesztési koncepciójáról, programjáról.  vármegyei közgyűlés nem átruházott 
c) Összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését, és elemzi a terület 
idegenforgalmának alakulását. 
 
A vármegyét reprezentáló ismeretterjesztő és művészeti kiadványok kiadásának 
szervezése  
 

 
 
 
 

vármegyei közgyűlés 
 
 
vármegyei közgyűlés 
 

nem átruházott 
 
 
vármegyei közgyűlés elnöke 
 

    
VIII. Pénzügyi, gazdálkodási feladatok    
    
A vármegyei önkormányzat gazdasági programjának meghatározása 2011. évi CLXXXIX. tv. 116. § 

1991. évi XX. tv. 138.§ (1) bek. a.) pont 
vármegyei közgyűlés nem átruházott 

    
A vármegyei önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet megalkotása. 2011. évi CXCV. tv. 23.§, 24. § (3) bek. 

1991. évi XX. tv. 138. § (1) bek. b) pont  
vármegyei közgyűlés nem átruházott 

    
Az elfogadott elemi költségvetésről a közgyűlés elé terjesztésének határidejét követő 30 napon 
belül adatszolgáltatás a kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben. 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rend.33. § (2) bek. vármegyei közgyűlés vármegyei közgyűlés elnöke 

    
Az átmeneti gazdálkodásról rendelet alkotása. 2011. évi CXCV. tv. 25. § (1)-(2) bek. vármegyei közgyűlés nem átruházott 
    
Rendelet alkotása a vármegyei önkormányzat költségvetésének módosításáról. 2011. évi CXCV. tv. 34. § 

1991. évi XX. tv. 138. § (1) bek d) pont 
vármegyei közgyűlés nem átruházott 

    
Döntés az általános és céltartalékok felhasználásáról, valamint a központi költségvetésből 
engedélyezett pótelőirányzatoknak az irányítása alá tartozó költségvetési szerv részére történő 
átcsoportosításáról. 

2011. évi CXCV. tv. 34. § (2) bek. 
1991. évi XX. tv. 138. § (1) bek. c) pont 

vármegyei közgyűlés vármegyei közgyűlés elnöke 

    
A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) készítése, 
jóváhagyása.  

2011. évi CXCV. tv. 87. §, 91. §. vármegyei közgyűlés nem átruházott 

    
Költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése. 2011. évi CXCV. tv. 8. § (1) bek. b) pont, 11. § 

1991. évi XX. tv. 138. § (1) bek. f) pont 
vármegyei közgyűlés nem átruházott 

    
A költségvetési szerv vonatkozásában a közfeladat ellátás szakmai irányítása, szervezése, 
szabályozása, ellenőrzése, valamint a gazdálkodáshoz fűződő irányító szervi feladatok ellátása.  
 

1991. évi XX. tv. 138. § (1) bek. f)-g) és r) pont vármegyei közgyűlés nem átruházott 

Az ellenőrzési tevékenység szabályozása.  2011. évi CLXXXIX. tv. 119. § (5) bek. 
2011. évi CXCV. tv. 70.§ 

vármegyei közgyűlés nem átruházott 

    
Döntés a kormányzati terület- és településfejlesztési célokat szolgáló eszközök 
igénybevételéről, és az ehhez kapcsolódó helyi feladatokról. 

1991. évi XX. tv. 138. § (1) bek. i.) pont. vármegyei közgyűlés nem átruházott 

    
A költségvetési maradvány-elszámolás készítésének szabályozása. 2011. évi CXCV. tv. 86. § (5) bek.  vármegyei közgyűlés vármegyei közgyűlés elnöke 
    
Önkormányzati biztos kirendelése az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési 
szervhez.  

2011. évi CXCV. tv. 71. §  
9/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet  

vármegyei közgyűlés nem átruházott 

    
Adósságrendezési eljárás kezdeményezése. 1996. évi XXV. tv. 4. § (1) bek. vármegyei közgyűlés nem átruházott 
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A szakmai alapfeladatok keretében a szellemi tevékenységnek szolgáltatási szerződéssel, 
számla ellenében, ill. külső személlyel, szervezettel végeztethető tevékenységek körének 
szabályozása.    

368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 50. § (2) bek.  vármegyei közgyűlés nem átruházott 

    
Köztisztviselői illetmény-kiegészítés és vezetői illetménypótlék megállapítása  2011. évi CXCIX. tv. 234. § (3), 236. § (4) vármegyei közgyűlés nem átruházott  
 
Az államháztartáson kívüli forrás átvételére, átadására vonatkozó rendelet alkotása 
 

 
2011. évi CLXXXIX. tv. 41. § (9) bek. 

 
vármegyei közgyűlés 

 
nem átruházott 

Megállapodást köt a vármegyei önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal. 2011. évi CLXXIX. tv. 80. § vármegyei közgyűlés nem átruházott 
    
    
    
IX. Vagyongazdálkodás    
    
Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályainak meghatározása, a 
vagyonrendeletben rögzített feladatok ellátása. 

1991. évi XX. tv. 138. § (1) bek. j.) pont vármegyei közgyűlés  vagyonrendelet szerint 

    
Rendeletben határozza meg azon vagyonelemeket, amelyekre a vármegyei önkormányzat 
vagyonkezelői jogot létesíthet, továbbá a vagyonkezelői jog megszerzésének, gyakorlásának, 
valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályait.  
 

2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bek. i) pont vármegyei közgyűlés nem átruházott 

Rendelkezés a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §  vármegyei közgyűlés vagyonrendelet szerint 
 

A közgyűlés a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra a nemzeti vagyonról 
szóló törvény rendelkezései szerint az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva 
vagyonkezelői jogot létesíthet. 
 

2011. évi CLXXXIX. tv. 109. § (1) bek.   vármegyei közgyűlés nem átruházott 

Rendeletében határozza meg a vagyonkezelői jog ellenértékét, az ingyenes átengedés, a 
vagyonkezelői jog gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes 
szabályait 

2011. évi CLXXXIX. tv. 109. § (4) bek. vármegyei közgyűlés nem átruházott 

 
Vagyongazdálkodásának biztosítása céljából közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervet 
készít.  
 

 
2011. évi CXCVI. tv. 9. § (1) bek. 

 
vármegyei közgyűlés 

 
nem átruházott 

X. Rendőrség, tűzvédelem    
    
Vármegyei rendőrfőkapitány kinevezését megelőzően véleményt nyilvánít.  1994. évi XXXIV. tv. 8. § (2) bek. vármegyei közgyűlés nem átruházott 
    
Felkéri a vármegyei rendőrfőkapitányt éves beszámolója megtartására. 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bek.  vármegyei közgyűlés közgyűlés elnöke 
    
Amennyiben másodszor sem fogadja el a vármegyei rendőrfőkapitány beszámolóját, az 
országos rendőrfőkapitányhoz fordulhat. 

1994. évi XXXIV. tv. 8. § (5) bek. vármegyei közgyűlés nem átruházott 

    
A bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság működési költségeit a rendőrséggel kötött külön 
megállapodásban rögzített arányban viseli. 

1994. évi XXXIV. tv. 10. § (2) bek. vármegyei közgyűlés nem átruházott 

    
A bűnmegelőzési és a közbiztonsági bizottság és a rendőri szerv vagy a vármegyei közgyűlés 
elnöke között véleményeltérés esetén kérheti a felettes rendőri szerv vezetőjének 
állásfoglalását. 

1994. évi XXXIV. tv. 10. § (3) bek. vármegyei közgyűlés vármegyei közgyűlés elnöke 

    
XI. Egyéb feladatok    
    
A települési önkormányzat megkeresése alapján részt vesz a településrendezési eszközök 
készítésénél és elfogadásánál a létesítendő kikötő működtetéséhez szükséges és megfelelő parti 
terület kijelölésében, az igénybevétel feltételeinek tervezhető módon, hosszú távra történő 
meghatározásában.  

2000. évi XLII. tv. 3. § (1) bek. b) pont   vármegyei közgyűlés vármegyei közgyűlés elnöke 
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A sporttörvényben a helyi önkormányzatokra ruházott feladatok ellátása.  

 
2004. évi I. tv 55. § (3) bek. 
 

 
vármegyei közgyűlés 

 
vármegyei közgyűlés elnöke 

A sportról szóló rendelet megalkotása. 2004. évi I. tv. 55. § (6) bek. vármegyei közgyűlés nem átruházott 
    

    
A területi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása. 2013. évi XXXVI. tv. 21. § . vármegyei közgyűlés nem átruházott 

    
Döntés helyi népszavazás elrendeléséről 2013. évi CCXXXVIII. tv. 33. § vármegyei közgyűlés nem átruházott 

Az önkormányzati jogok védelme, eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál, illetőleg 
a vármegyei önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben a hatáskörrel 
rendelkező állami szerv vezetőjének megkeresése.  

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bek. j) pont 
2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 9. pont 

vármegyei közgyűlés nem átruházott 

Állásfoglalás település másik vármegyéhez történő átcsatolására irányuló kezdeményezésről 2011. évi CLXXXIX. tv. 103. § (3) bek. vármegyei közgyűlés nem átruházott 
 
Ajánlatkérőként a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos feladatok 
ellátása a közbeszerzésekről szóló törvényben és a vármegyei önkormányzat Közbeszerzési és 
Beszerzési Szabályzatában rögzítettek szerint  
 

2015. évi CXLIII. tv.  vármegyei közgyűlés Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat szerint  

Vármegyei kitüntetések és elismerő címek alapítása és adományozása, valamint az 
együttműködés külföldi önkormányzatokkal, belépés nemzetközi önkormányzati 
szervezetekbe 
 

2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 3., 6. pont 
5/2013. (II. 20.) önk. rendelet 

vármegyei közgyűlés nem átruházható 

Területi szereplőként képviseli a Veszprém Vármegyei Önkormányzatot a 2014-2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben hivatkozott döntés-
előkészítő bizottságban. 
 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bek. 63. pont, 19. 
§ d) pont, 57. § (1) bek., 57/A. § (2) bek. 

vármegyei közgyűlés vármegyei közgyűlés elnöke 

Területi szereplőként képviseli a Veszprém Vármegyei Önkormányzatot a 2021-2027 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Komr. rendeletben hivatkozott döntés-
előkészítő bizottságban.  
 
A Veszprém Vármegyei Önkormányzatot képviselve, a vármegyei jegyző – a Veszprém 
Vármegyei 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, továbbá a 2021-2027 programozási időszakra való felkészülés keretében a 
256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet alapján a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót erősítő 
kezdeményezések elősegítésében, koordinációjában.  
 
A vármegyei önkormányzat gondoskodik a falu- és tanyagondnoki képzés megszervezéséről. 
 

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 29. § (2) bek., 117. § (2) 
bek. 
 
 
 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. pont 
és 3.12. 1. pont 
256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 
 
 
 
 
 
 
81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet 1.§ c) pont, 2/A. § (2)-
(4) bekezdés. 

vármegyei közgyűlés 
 
vármegyei közgyűlés 
 
 
vármegyei közgyűlés 
 
 
 
 
 
 
 
 
vármegyei közgyűlés  

vármegyei közgyűlés elnöke  
 
 
 
 
vármegyei jegyző a Veszprém Vármegyei 
Önkormányzati Hivatal közreműködésével 
 
 
 
 
 
 
 
vármegyei közgyűlés elnöke 
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3. függelék a 10/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez 
 
 

A VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS ÜLÉSÉRE MEGHÍVOTTAK 
 
A tanácskozási joggal meghívottak négy csoportba sorolhatók. Az első csoportba tartozók a 
teljes közgyűlési anyag letölthetőségéről kapnak értesítést, a második csoport a teljes 
közgyűlési anyagot papíralapon kapja, a harmadik csoport a rájuk vonatkozó meghatározott 
témával kapcsolatos előterjesztést és meghívót, továbbá a negyedik csoportba soroltak csupán 
meghívót kapnak: 
 

I. Teljes közgyűlési anyag letölthetőségéről értesítést kapnak e-mailben: 
 
1. a vármegyei közgyűlés tagjai  
 
2. Veszprém vármegye településeinek polgármesterei  
 
3. a Veszprém Vármegyei Napló főszerkesztője 

 
4. a Veszprém TV igazgatója 

 
 
 
II. Teljes közgyűlési anyagot kapnak papíralapon: 

 
1. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója 

 
2. Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Vármegyei Levéltára  
 
 
III. Meghatározott témával, előterjesztéssel kapcsolatban anyagot és meghívót kapnak 

e-mailben: 
 
1. a napirenddel összefüggésben érdekelt szervezetek képviselői 
 
2. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Vármegyei Szervezete elnöke 
 
3. Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 
 
4. Pannon Egyetem rektora 
 
5. Balaton Fejlesztési Tanács elnöke 

 
6. Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület elnöke 
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IV. Csak meghívót kapnak e-mailben: 
 
1. Állami Számvevőszék 

2. Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatóság igazgatója 

3. Veszprém Vármegyei Német Önkormányzat elnöke 

4. Veszprém Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

5. Veszprém vármegye egyéni választókerületeinek országgyűlési képviselői 

6. Veszprém vármegye főispánja 

7. Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya 

8. Veszprém Vármegyei Főügyészség főügyésze 

9. Veszprémi Törvényszék elnöke 

10. Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója 

11. Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumi elnöke 

12. Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége elnöke 

13. Nyugdíjasok Veszprém Megyei Képviselete elnöke 

14. Nyugdíjasok „Életet az Éveknek” Veszprém Megyei Egyesülete elnöke 

15. Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége elnöke 

16. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége  

17. Magyar Távirati Iroda 

 
V. A minden évben december hónapban a vármegyei önkormányzat - 1990. december 

15-én megtartott – első alakuló ülését ünneplő megemlékezésre a fentiekben 
felsoroltakon kívül meghívást kapnak:  

 
1. Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetettjei 

 
2. Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára kitüntetettjei 



4. függelék a 10/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez 

A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSRENDJE (Szent István terem) 

 

  



A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSRENDJE (Egry József terem) 
 

 



5. függelék a 10/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez 
 
 

A KÉPVISELŐCSOPORTOK NÉVJEGYZÉKE 

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG – KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 

Vezetője: Dr. Áldozó Tamás Róbert 
Vezető helyettese: Tábori Ferenc 

Horváth Ernő József 
Ihász Norbert Benjamin 

 Kis Virág Enikő 
 Nagyné Bátor Alexandra 
 Papp Tamás 

Polgárdy Imre Lajos 
Ravasz Tibor Zsolt 

 Vörösmarty Éva 

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ – JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM. – 
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 

 
Vezetője: Szöllősi János László 
Vezető helyettese: Dobó Zoltán 
 Benedek Szilveszter 
 Deák Istvánné 
 Grőber Attila 
 
 



6. függelék a 10/2022.(XII. 9.) önkormányzati rendelethez 
 

A VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK  
 BIZOTTSÁGAI 

 
A VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 
ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI ÉS TAGJAI 
 
Ügyrendi Bizottság: 
A bizottság elnöke: Tábori Ferenc 
Alelnök: Ihász Norbert Benjamin 
Tagjai: Deák Istvánné  
 Grőber Attila 
 Horváth Ernő József 
 Nagyné Bátor Alexandra 
 Ravasz Tibor Zsolt 
 
Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság: 
Elnök:  Dr. Áldozó Tamás Róbert 
Alelnök: Dobó Zoltán 
Tagjai: Benedek Szilveszter 
 Deák Istvánné 
 Eszli István 
 Ihász Norbert Benjamin 
 Kis Virág Enikő 
 Papp Tamás 
 Ravasz Tibor Zsolt 
 
Veszprém Vármegyei Értéktár Bizottság: 
Elnök:  Nagyné Bátor Alexandra 
Alelnök:  Szöllősi János László 
Tagjai: Benedek Szilveszter 
 Eszli István 
 Horváth Ernő József 
 Kis Virág Enikő 
 Papp Tamás 
 Tábori Ferenc 
 
A VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 
IDEIGLENES BIZOTTSÁGA ÉS TAGJAI 
 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság 
A bizottság elnöke: Horváth Ernő József 
Alelnök:  Nagyné Bátor Alexandra 
Tagjai:   Benedek Szilveszter 

Grőber Attila 
   Ihász Norbert Benjamin 



7. függelék a 10/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

A VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEINEK 
 FOGADÓNAPJAI 

 
 
 
 

Polgárdy Imre Lajos, a vármegyei közgyűlés elnöke: 
 

Minden hónap első szerdáján 9:00 – 12:00 óráig 
 

 
 

Vörösmarty Éva, a vármegyei közgyűlés alelnöke:  
 

Minden hónap második szerdáján 9:00 – 12:00 óráig 
 
 
 

Dr. Imre László vármegyei jegyző: 
 

Minden hónap negyedik keddjén 8:30 – 15:30 óráig 
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8. függelék a 10/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Az önkormányzati képviselő és a vele közös háztartásban élő házas-, vagy élettársa, 
valamint gyermeke(i) vagyonnyilatkozatának nyilvántartási szabályai 

 
I.  
 

A vagyonnyilatkozatok benyújtása, átvétele 
 

1. A vagyonnyilatkozatokat a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2022. (XII. 9) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1.2.10 
pontjában kapott felhatalmazás alapján az Ügyrendi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 
tartja nyilván és gondoskodik azok törvényben meghatározott őrzéséről. 

 
2. A kitöltéskori állapotnak megfelelő adatokat tartalmazó képviselői és hozzátartozói 

vagyonnyilatkozatokat két-két példányban kell a Bizottság elnökének benyújtani – a 
vonatkozó jogszabályban előírt határidőn belül –, melyből egy-egy példány az átvevő 
aláírásával ellátva visszaadásra kerül.   

 
3. A vagyonnyilatkozatokat az azok őrzésével és a nyilvántartással kapcsolatos 

adminisztrációs feladatok ellátásával a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal e 
célra – a Bizottság elnökének egyetértésével – kijelölt köztisztviselője veszi át és igazolást 
állít ki az átvételről. 
a.) A képviselői vagyonnyilatkozat átvétele a névvel ellátott (vagyonnyilatkozatokat 

kezelő Bizottság példánya megnevezésű) nyitott borítékban történik. 
b.) A hozzátartozói vagyonnyilatkozat átvétele a névvel ellátott lezárt 

(vagyonnyilatkozatokat kezelő Bizottság példánya megnevezésű) a 
vagyonnyilatkozatra kötelezett képviselő aláírásával, a Bizottság elnökének 
egyetértésével kijelölt köztisztviselője által lepecsételt borítékban történik.  

 
II. 

 
A vagyonnyilatkozatok kezelése, nyilvántartása 

 
1. A képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozatok őrzése a vármegyei jegyző által 

kijelölt helyiségben az egyéb iratoktól elkülönítetten lemezszekrényben külön erre a célra 
kialakított részben történik. Ezen lemezszekrényrészt az őrzés biztonságossága érdekében 
két kulccsal kell ellátni, melyből az egyiket a Bizottság elnöke, a másikat a kijelölt 
köztisztviselő őrzi. Ezen kulcsok egy-egy másolati példányait lezárt borítékban a hivatal 
pénztárhelyiségében lévő páncélszekrényben kell őrizni. 

 
2. A vagyonnyilatkozatokról a Bizottság nyilvántartást vezet oly módon, melyből 

megállapítható nyilatkozattevőként külön-külön a vagyonnyilatkozatok leadásának, 
lezárásának pontos időpontja, a vagyonnyilatkozatok felnyitásának ténye, időpontja, oka 
és a vagyonnyilatkozatokba betekintő személye.  

3. A vagyonnyilatkozat nyilvánossága: 
a.) a képviselői vagyonnyilatkozat nyilvános (kivéve az ellenőrzéshez szolgáltatott 

azonosító adatok) 
b.) a hozzátartozói vagyonnyilatkozat nem nyilvános, abba csak a Bizottság tagjai 

tekinthetnek be ellenőrzés céljából. 
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4. A képviselői vagyonnyilatkozatokat a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal arra 
kijelölt helyiségében – hivatali munkaidő alatt – bárki megtekintheti.  

 
5. A Bizottság felel azért, hogy a vagyonnyilatkozatokat az adatvédelmi szabályoknak 

megfelelően őrizzék, kezeljék, és hogy az azokban foglaltakat – a nyilvános 
vagyonnyilatkozatok kivételével – más ne ismerhesse meg.  

 
III. 

 
Ellenőrzési eljárás 

 
1. A képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat a Bizottság ellenőrzi. 
 
2. Az ellenőrzési eljárást a Bizottságnál bárki írásban kezdeményezheti. 
 
3. A Bizottság eljárására a közgyűlés zárt ülésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 
 
4. Az ellenőrzési eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó 

tényállítás esetén van helye. A képviselő hozzátartozója vagyonnyilatkozatának 
felbontásához az Ügyrendi Bizottság határozata szükséges.  

 
A képviselő hozzátartozója vagyonnyilatkozatának felbontását követően a 
vagyonnyilatkozatot tartalmazó boríték lezárását a Bizottság elnöke igazolja aláírásával. 
Ha a képviselő hozzátartozója vagyonnyilatkozatának felbontását a nyilatkozattevő vagy 
az érintett képviselő kérte, a boríték ismételt lezárását a felbontást kérő igazolja 
aláírásával. 
Ha az eljárásra irányuló kezdeményezést nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat 
kifogásolt részét és tartalmát a Bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány 
pótlására. 
Ha a kezdeményező 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a 
kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a Bizottság az eljárás lefolytatása nélkül 
elutasítja a kezdeményezést.   

 
5. A Bizottság a kezdeményezés érdemi vizsgálata esetén a képviselőt, illetve 

hozzátartozóját felszólítja a vagyonnyilatkozatban feltüntetett adatokra vonatkozó 
azonosító adatok 8 napon belüli írásban történő bejelentésére. Ezeket az azonosító 
adatokat csak a Bizottság tagjai ismerhetik meg, ezeket az eljárás lezárását követő 8 
napon belül törölni kell. 

 
6. Az ellenőrzési eljárás eredményéről a Bizottság a közgyűlés soron következő ülésén 

tájékoztatást ad.  
 
7. Az ellenőrzési eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak 

akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállást (adatot) tartalmaz. Az 
ellenőrzési eljárásra irányuló új tényállítás nélkül ismételt kezdeményezést a Bizottság az 
eljárás lefolytatása nélkül elutasítja.  

 
A Bizottság eljárása során köteles betartani és betartatni az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírását. 
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