
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGYŰLÉSE 

HATÁROZAT 

Szám: 37/2020. (VII. 9.) MÖK határozat 
Tárgy: Döntés a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott elnöki döntések tudomásul vételéről 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Döntés a veszélyhelyzet ideje 
alatt meghozott elnöki döntések tudomásul vételéről” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megismerte a Veszprém Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése Elnöke által - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 
(III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni rendelt a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján - meghozott 
alábbi elnöki döntéséket: 
 

Megyei Közgyűlés hatáskörében megalkotott rendeletek: 
 

a) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 4/2020. (IV. 8.) 
önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
b) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 5/2020. (V. 25.) 

önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Megyei Közgyűlés hatáskörében meghozott határozatok: 
 

c) 24/2020. (IV. 29.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata 
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva - A 
megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatására pályázat benyújtása 
 

d) 25/2020. (V. 11.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata 
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva - 
Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti 
összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség 
okán döntéshozatalból való kizárásról, a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program felhívásaira benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában 2020. május 11. 
napján meghozandó elnöki határozatok nyilvánosságra hozataláról, valamint a döntési 
eljárás zárt ülés szabályai szerinti lebonyolításáról 
 

e) 26/2020. (V. 11.) - 32/2020. (V. 11.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Elnökének zárt ülés szabályai szerint meghozott határozatai (melyek a „Tájékoztatás a 
veszélyhelyzet során kialakult rendkívüli jogrendben 2020. május hónapban meghozott 
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elnöki döntésekről” tárgyú (Iktatószám: 02/79-4/2020.) tájékoztató levél mellékleteként 
kiküldésre kerültek 2020. június 5. napján). 

 
f) 33/2020. (V. 20.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata 

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva – A 
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi közbeszerzéseiről szóló 
tájékoztató tudomásul vétele  

 
g) 34/2020. (V. 20.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata 

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva – A 
Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi közbeszerzéseiről szóló tájékoztató 
tudomásul vétele 

 
h) 35/2020. (V. 25.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata 

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva – A 
Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal új 
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának elfogadása 
 

Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság hatáskörében 
meghozott határozatok: 

 
i) 25/2020. (IV.15.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének határozata 

a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság feladat és hatáskörében 
eljárva - Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének „a 
környezetvédelemről, és a környezetvédelmi alapról szóló 7/2016. (VI. 10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról” szóló önkormányzati rendelettervezetével 
kapcsolatos állásfoglalás 

 
j) 26/2020. (IV.17.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének határozata 

a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság feladat és hatáskörében 
eljárva - Felsőörs Község Önkormányzatának „az avar és kerti hulladékok égetéséről 
szóló 15/2012. (VI.06.) önkormányzati rendeletének módosításáról” szóló 
önkormányzati rendelet-tervezetével kapcsolatos állásfoglalás 

 
k) 27/2020. (IV.20.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének határozata 

a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság feladat és hatáskörében – 
eljárva Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (III.24.) 
önkormányzati rendelete a környezetvédelemről szóló 16/2016. (XI.25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
l) 28/2020. (V.8.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének határozata a 

Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság feladat és hatáskörében 
eljárva - Köveskál Község Önkormányzata Polgármesterének „Köveskál Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet védelméről szóló 14/2015. (X. 12.) 
önkormányzati rendelete módosításáról” szóló önkormányzati rendelet-tervezettel 
kapcsolatos állásfoglalás 

 
m) 29/2020. (V.25.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének határozata a 

Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság feladat és hatáskörében 
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eljárva - „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési verseny 2020. 
évi versenykiírása  
 

n) 30/2020. (VI.10.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének határozata 
a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság feladat és hatáskörében 
eljárva -Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-
testületének/Polgármesterének „Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a 
közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló 10/2015. (VI. 30.) önkormányzati 
rendelete módosításáról” szóló önkormányzati rendelet-tervezettel kapcsolatos 
állásfoglalás 
 

Veszprém Megyei Értéktár Bizottság hatáskörében meghozott határozat: 

 
o) 8/2020. (V. 15.) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata a 

Veszprém Megyei Értéktár Bizottság feladat és hatáskörében eljárva - Döntés az Agóra 
Veszprém Kulturális Központ „Világraszóló Hungarikumaink a hétköznapokban” című 
pályázatával kapcsolatos támogató nyilatkozatról 

 
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozat 1. pontjában szereplő elnöki 

döntéseket tudomásul veszi, azokat változatlanul hagyja.  
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 
 
 

 Polgárdy Imre s.k. Dr. Imre László s.k. 
 megyei közgyűlés elnöke megyei jegyző 
 
A kiadmány hiteléül: 
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