„8-AS FŐÚT” TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács a területfejlesztésről és területrendezésről szóló
többször módosított 1996. évi XXI. törvény 15. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok
végrehajtására jön létre. A szervezeti és működési szabályzatát az alábbiak szerint állapítja
meg.
I.
Általános rendelkezések
1) A területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény
(továbbiakban: Tftv.) 15.§ (1) bekezdése, valamint 28. § (1) bekezdése alapján a Fejér
Megyei Önkormányzat, a Vas Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei
Önkormányzat jogutódja az „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács alapítóinak.
2) A térségi fejlesztési tanács elnevezése: „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács.
3) A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) jogi személy,
nyilvántartására vonatkozóan a Tftv. 15. § (1) bekezdésének szabályai az irányadók.
4) A Tanács székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
5) A Tanács alapításának időpontja: 2004. 12. 16.
6) A Tanács nyilvántartásba vételének száma: 2005. 09. 29.
7) A Tanács adószáma: 18929050-1-19
8) A Tanács KSH statisztikai számjele: 18929050-8413-362-19
9) A Tanács bankszámlaszáma: 10048005-00314499
10) A Tanács törzsszáma: 589266
11) A Tanács működésének törvényességi felügyeletét a Veszprém Megyei Kormányhivatal
látja el.
12) A Tanács feladat- és hatáskörét a Tftv. alapján, jelen Szervezeti és Működési
Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott módon gyakorolja.
13) 1A Tanács főtevékenysége: 841317 Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása,
alaptevékenysége kormányzati funkció szerint: 041140 Területfejlesztés igazgatása.”
14) A Tanács vállalkozási tevékenységet nem folytathat, ilyen tevékenységben részvételt nem
vállalhat.
15) A Tanács működési területe a meglévő 8-as főút és a tervezett M8-es gyorsforgalmi út
gazdasági társadalmi és települési vonzáskörzete, Fejér, Vas, és Veszprém megyék
közigazgatási területe.
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Módosította a: a 14/2013. (IX. 16.) , valamint az 5/2014. (III.6.) tanácsi határozat

II.
A Tanács célja
A Tanács célja a 8-as főút fejlesztésének és az M8-as gyorsforgalmi út előkészítésének és
megvalósításának meggyorsítása, a partnerség elvének érvényesítése érdekében az érintett
megyék célkitűzéseivel összhangban a régión belüli és a régiók közötti közlekedési
kapcsolatot javítása. Ennek érdekében feltárja és összehangolja a 8-as főút és a tervezett M8as gyorsforgalmi út vonzáskörzetében lévő települések társadalmi- gazdasági célkitűzéseit,
elősegíti az M8-as gyorsforgalmi út nemzetközi gyorsforgalmi úthálózathoz való
kapcsolódási lehetőségeit.
III.
A Tanács feladat-és hatásköre
1) A Tanács működési területén összehangolja a kormányzat, a megyék, a települések,
gazdasági szervezetek, civil szervezetek közúthálózat fejlesztési, területfejlesztési céljait.
Ennek keretében:
a) A területfejlesztési törvény alapján a Tanács, rendelkezésre álló eszközeivel
kiemelten segíti, és feladatának tekinti
- az elmaradott térségek elérhetőségének javítását,
- a kiegyensúlyozott térségi fejlődést,
- a fenntartható fejlődés környezeti feltételéinek biztosítását,
- a belső gazdasági és társadalmi kohézió erősítését.
b) Megállapodhat a megyei közgyűlésekkel, továbbá más, a térségi fejlesztési
programokban közreműködő szervezetekkel a programok és fejlesztések
finanszírozásában.
c) Dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, a fejlesztések
megvalósításáról.
d) Véleményezi az illetékességi területét érintő koncepciókat és a megyei
területrendezési terveket.
e) Forrásokat gyűjt a Tanács működéséhez és a fejlesztési programok
megvalósításához.
f) Elfogadja szervezeti és működési szabályzatát.
g) Kialakítja éves munkatervét és meghatározza középtávú munkaprogramját, évente
értékeli saját tevékenységét.
h) Elkészíti és elfogadja éves költségvetését, valamint a végrehajtásáról szóló, külön
jogszabályban meghatározott beszámolót
i) Kialakítja együttműködési kapcsolatrendszerét.
j) Elősegíti a 8-as főút és az M8 gyorsforgalmi út térsége fejlesztésben érdekelt állami,
önkormányzati, vállalkozói és civil szereplők együttműködését, a területfejlesztési
feladatok összehangolását, kiemelt figyelmet fordítva a környezet- és
természetvédelmi szempontok érvényesítésére.
k) Elősegíti a korszerű, nemzetközi területfejlesztési gyakorlat megismerését és a
területfejlesztési politika széleskörű alkalmazását.
l) Kiemelt figyelmet fordít a 8-as főút és az M8 gyorsforgalmi út térsége fejlesztését
lehetővé tevő nemzetközi és hazai erőforrások feltárására, a befektetések
ösztönzésére, elősegítésére.
m) Összehangolja a térségre vonatkozó gazdasági és társadalomszervező döntéseket.
n) Hozzájárul az ország nemzetközi elérhetőségének javításához, a térségi elérhetőség
javításának keretén belül, segíti a főúthálózat fejlesztését, a teherbíró képesség
növelő program teljesülését.
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o) Segíti a városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztését, a közlekedési
módok összekapcsolásának programját (a logisztikai központok, ipari parkok
bekapcsolását a főközlekedési hálózatokba önálló program keretén belül)
p) Segíti a Regionális Operatív programok útfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzéseinek a
megvalósítását.
r) Feladatának tekinti a tranzit forgalom hátrányos hatásainak csökkentését a térségi
kohézió erősítésének érdekében.
u) Véleményezi, és szükség esetén kiegészíti a területét érintő különböző szintű
fejlesztési elképzeléseket.
v) Támogatja az M8-as gyorsforgalmi út Dunaújváros – Szolnok közti szakaszának
megvalósítását és az M4-es gyorsforgalmi úthoz történő csatlakozását a kelet-nyugat
irányú közlekedési tengely mielőbbi megvalósítása érdekében.
z) Támogatja a 8-as főútért és az M8 gyorsforgalmi útért történő lobbizást
IV.
A Tanács tagjai
1) A Tanács tagjai
a) a Tanács illetékességi területén működő Fejér Megyei, Vas Megyei, és Veszprém
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökei,
b) a Fejér Megyei, Vas Megyei és Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének egyegy képviselője.
2) A tanács tagjainak száma összesen 6 fő.
3) A képviseletre jogosult szerv által delegált személyt akadályoztatása esetén a képviselt
szerv vezetője által írásban felhatalmazott helyettes szavazati joggal képviselheti.
4) A képviseletre jogosult személy és távollétében a helyettesítését ellátó(k) megbízásáról az
igazolást a megbízás kezdetekor, a visszahívásáról szóló igazolást annak esedékességekor
a tanács elnökének kell átadni.
5) A Tanács ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal vesznek részt a Tftv.-ben
meghatározott személyek, szervezetek.
6) A Tanács ülésére, illetve egyes napirendjének megtárgyalására – az előterjesztő
indítványára, az elnök döntése alapján – meghívhatók más szervek képviselői és
szakértők is.
7) A Tanács delegált tagjainak megbízatása a delegáló szerv által történő visszahívásig tart.
A delegáló szerv köteles a képviseletre jogosult személy megbízásáról, felmentéséről és
visszahívásáról szóló határozatot, igazolást haladéktalanul meg kell küldeni a Tanács
elnöke részére.
8) A Tanács tagjai díjazásra, és költségtérítésre nem jogosultak.
V.
A Tanács szervezete
1) A Tanács testületi szerve:

a Tanács tagjai ülése

2) A Tanács tisztségviselői:

a Tanács elnöke
a Tanács alelnöke
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3) A Tanács feladatai végrehajtásának előkészítését, a Tanács ülésein hozott döntések
végrehajtását a Tanács Munkaszervezete látja el.
4) A Tanács elnöke a székhely megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, alelnöke a
székhely megyei önkormányzat képviselője.
5) Az elnök és az alelnök megbízatása az önkormányzati választásokat követően a térségi
fejlesztési tanács alakuló ülésének összehívásáig tart.
VI.
A Tanács tisztségviselőinek feladat-és hatásköre
A Tanács elnöke
1) A Tanács elnöke:
a) összehívja és vezeti a Tanács ülését,
b) előterjesztést készít a Tanács ülésére,
c) képviseli a Tanácsot,
d) gazdasági-pénzügyi döntések meghozatala a Tanács által elfogadott koncepció,
programok, munkaterv, valamint költségvetés végrehajtása érdekében, egyedi
értékhatárig, mely a közbeszerzési törvény alapján megállapított összeghatárt nem
haladhatja meg,
e) aláírási és utalványozási jogkört gyakorol,
f) gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,
g) a Tanács munkájáról évente egyszer tájékoztatást ad az alapítóknak,
h) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyeket a Tanács a
hatáskörébe utal, továbbá amelyek nem tartoznak a Tanács hatáskörébe.
2) A Tanács alelnöke az elnök akadályoztatása esetén helyettesíti a Tanács elnökét, illetve
megbízása esetén képviseli a Tanácsot.
3) A Tanács elnöke képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek
meghatározott csoportjára nézve a Tanács valamely tagjára, vagy a Tanács
Munkaszervezetének vezetőjére átruházhatja.
A Tanács alelnöke
4) A Tanács alelnöke:
a) előterjesztést készítenek a Tanács ülésére,
b) akadályoztatása esetén képviselik a Tanács elnökét.
VII.
A Tanács működése
1) A Tanács ellátja mindazokat a feladatokat, és gyakorolja mindazokat a hatásköröket,
amelyeket a jogszabályok, illetve jelen szervezeti és működési szabályzat (a
továbbiakban: SZMSZ) meghatároz. A Tanács testülete működésének részletes szabályait
ügyrendjében állapítja meg.
2) A Tanács döntéseit tanácsülésen hozza, melyeket szükség szerint, de legalább évente két
alkalommal, az előzetesen jóváhagyott munkaterv szerinti programmal tartja. A
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munkatervben meg kell határozni az ülés tervezett időpontját és napirendjeit, valamint az
előterjesztő személyét.
3) A Tanács ülését akkor is össze kell hívni, ha azt legalább két tag az ok és cél
megjelölésével kéri. Az ülést az indítvány kézhezvételétől számított 30 napon belüli
időpontban kell megtartani.
4) A Tanács határozatképes, ha az ülésen a tagoknak több mint a fele jelen van. Döntéseit
nyílt szavazással, – az egyhangú, illetve minősített többséggel meghozott döntést igénylő
esetek kivételével – egyszerű szótöbbséggel (a jelenlévő tagok 50%-a + 1 fő) hozza meg.
Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
5) A tagokat megillető jogokat - ideértve a szavazás jogát is - csak a testület ülésén jelenlévő
tag gyakorolhatja.
6) Minősített többséghez a Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai 2/3-ának támogató
szavazata szükséges. Minősített többséget kizárólag törvény írhat elő.
7) A Tanács ülései nyilvánosak. Személyi- és a Tanács alapvető gazdasági érdekeit érintő
ügyben zárt ülés is elrendelhető. A zárt ülés megtartását a Tanács tagjai
kezdeményezhetik.
8) Amennyiben a Tanács tagja vagy közeli hozzátartozója (Ptk. szerinti) valamely, a Tanács
által tárgyalt/kezelt ügyben érintett, a tag köteles az érdekeltséget bejelenteni. Az
összeférhetetlenséggel érintett ügyben, annak vitájában és a döntésben az érintett tag nem
vehet részt.
9) A Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a Tanács elnöke (az
ülést levezető elnök) és a Munkaszervezet vezetője hitelesíti.
10) A Tanács üléséről készült jegyzőkönyv rögzíti mindazon körülményeket, amelyekből
megállapítható, hogy az ülés összehívása, lebonyolítása, határozatainak elfogadása,
határozata jogszerű-e. A jegyzőkönyv tartalmi követelményeit az Ügyrend szabályozza.
11) A Tanács döntése határozat formájában kerül rögzítésre. A határozatokat minden évben
1-től kezdve, folyamatos arab számozással kell ellátni. Ennek megfelelően a jelölés:
sorszám/év (hó és nap megjelölése) „8-as főút” TFT határozat. A határozatban meg kell
jelölni a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személyt.
VIII.
A Tanács munkaszervezete
1) A Tanács munkaszervezeti feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el
az Együttműködési megállapodásban meghatározottak szerint.
2) A Tanács Munkaszervezetének székhelye: 8200 Veszprém, Megyeháza tér 1.
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IX.
A Tanács gazdálkodása és működési költségviselésének rendje
1) A Tanács működésével kapcsolatos gazdálkodására a költségvetési szervek
gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az együttműködési megállapodás
figyelembevételével.
2) A Tanács működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a pályázatokon elnyert források,
valamint a székhelye szerinti megyei önkormányzat biztosítja.
3) A Tanács gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat a Veszprém Megyei
Önkormányzati Hivatallal, mint munkaszervezettel kötött együttműködési megállapodás
tartalmazza.
4) A Tanács megállapodhat a térségi fejlesztési programokban közreműködőkkel, a
működés és a programok fejlesztésének finanszírozásáról.
X.
Bélyegzőhasználat
1) A Tanács hivatalos körbélyegzőjének felirata: „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács.
2) A Tanács bélyegzőinek őrzéséről és a használatra jogosultaknak történő átadásáról a
Munkaszervezet vezetője gondoskodik.
XI.
A kiadmányozási jog
1) A kiadmányozási jog a Tanács tekintetében a Tanács elnökét illeti meg. A Tanács elnöke
az általa kiadmányozott ügyiratot nyilvántartásra és intézkedésre a munkaszervezetnek
átadja.
A Munkaszervezet vezetője a működés során adminisztratív, közbenső intézkedések
tekintetében saját kiadmányozási és aláírási joggal rendelkezik.
2) Az iratok kezelésének, nyilvántartásának, irattározásának, selejtezésének rendjét
Iratkezelési és Selejtezési Szabályzat tartalmazza.
XII.
Záró rendelkezés
Jelen SZMSZ-t a Tanács a 2013. április 18-án tartott ülésén hagyta jóvá. Az SZMSZ a
jóváhagyást követően lép hatályba, egyúttal hatályát veszti a 2011. szeptember 30-án
elfogadott SZMSZ.
Az SZMSZ-t a Tanács az 5/2013. (IV.18.) tanácsi határozatával jóváhagyta.
Veszprém, 2013. április 18.
Lasztovicza Jenő s.k.
a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke
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