VELENCEI-TÓ ÉS TÉRSÉGE, VÁLI-VÖLGY, VÉRTES TÉRSÉGI
FEJLESZTÉSI TANÁCS
SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA
I.
Általános rendelkezések
1. A Fejér Megyei Önkormányzat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal
közösen – a területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény
(a továbbiakban: Tftv.) 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2000.
november 03. napján megkötött megállapodással létrehozott Velencei-tó – Vértes
Térségi Fejlesztési Tanácsot Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes
Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) néven továbbmőködteti.
A Tanács elnevezése:
Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
Rövidített neve: VVVTFT
Bankszámlaszáma:10029008-00284024-00000000
Törzskönyvi azonosító száma:592105
KSH statisztikai számjel:18491139-8413-362-07
alaptevékenységi szakágazati besorolása: 841317
alaptevékenység szakfeladata: 841325 építésügy,
területpolitika
igazgatása és szabályozása

területi

2.A.) Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács a
költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó
egyéb jogi személy (törzskönyvi jogi személy).
2.B.) A Tanács tagjai:
a Tftv. 15. § (8) bekezdés a) pontja szerint:
- a Fejér Megyei Közgyőlés elnöke
- a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke
a Tftv. 15. § (8) bekezdés b) pontja szerint:
- a Fejér Megyei Közgyőlés egy képviselıje
- a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés egy képviselıje
a Tftv. 15. § (10) bekezdése szerint:
- a Tanács munkájában való részvételre felkért egyéb szervezet vagy személy
2.C.) A Tanács tagjai – a jelen szabályzat VII. fejezetében meghatározott
delegáló szervezetek – tagdíjat fizetnek vagy támogatják a Tanács
területfejlesztési célú programjának megvalósítását.
3. A Tanács székhelye: 2484 Agárd Tópart u. 17.
4. A Tanács megalakulásának idıpontja: 2000. november 03.
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5. A Tanács törvényes képviseletét a Tanács elnöke, akadályoztatása esetén az
alelnök látja el.
6. A Tanács törvényességi képviseletét a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetıje
látja el.
7. A Tanács feladat- és hatáskörét a Tftv. alapján, jelen SZMSZ-ben
meghatározott módon gyakorolja.
8. A Tanács mőködési területe:
-

Fejér Megye térségébıl:
o Alcsútdoboz, Baracska, Bodmér, Csákvár, Felcsút, Gánt, Gárdony,
Gyúró, Kajászó, Kápolnásnyék, Lovasberény, Martonvásár, Nadap,
Pákozd, Pátka, Pázmánd, Sukoró, Szár, Tabajd, Tordas, Vál,
Velence, Vereb, Vértesacsa, Vértesboglár, Zámoly és Zichyújfalu.

-

Komárom-Esztergom Megye térségébıl:
o Bokod, Oroszlány, Szárliget, Várgesztes, Vértessomló.
II.
A Tanács feladata és hatásköre

1. A Tanács a Velencei-tó és térsége, valamint a további érintett területek
vonatkozásában az alábbi feladatokat látja el:
a) vizsgálja és értékeli a Velencei-tó és térsége, valamint az érintett területek
társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a
vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a
területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja;
b) elızetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat,
területfejlesztési programokat;
c) elızetesen véleményezi a térséget érintı ágazati fejlesztési koncepciókat
és programokat, továbbá a térséget érintı területrendezési terveket;
d) közremőködik a térségben kialakult társadalmi és gazdasági
válsághelyzetek kezelésében;
e) figyelemmel kíséri az operatív programok térségben jelentkezı
feladatainak megvalósítását, külön döntés alapján közremőködik azok
végrehajtásában;
f) elızetesen véleményezi és koordinálja az illetékes területi államigazgatási
szervek térséget érintı fejlesztéseit és pályázatait;
g) megállapodásokat köthet külföldi régiókkal, részt vehet nemzetközi
együttmőködésekben;
h) közremőködik a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon
követésében és értékelésében;
i) tervezés és végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének
érvényesítésérıl;
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j) megállapodhat az érintett megyei önkormányzatokkal és a kistérségekkel,
továbbá más, a térségi fejlesztési programokkal közremőködıkkel a
programok és fejlesztések finanszírozásában.
k) elfogadja a szervezeti és mőködési szabályzatát.
l) kialakítja éves munkatervét és meghatározza középtávú munkaprogramját,
évente értékeli saját tevékenységét.
m) elkészíti és elfogadja éves költségvetését.
n) kialakítja együttmőködési kapcsolatrendszerét.
o) kiemelt figyelmet fordít a Velencei-tó és térsége, valamint a további érintett
területek gazdasági erıforrásainak, valamint környezetállapotának
fejlesztésére.
p) elısegíti a Velencei-tó és térsége, valamint a további érintett területek
fejlesztésében érdekelt állami, önkormányzati, vállalkozói és civil szereplık
együttmőködését, a területfejlesztési feladatok összehangolását.
q) hozzájárul a Velencei-tó térsége, valamint a további érintett területek
vonatkozásában az ott élık életfeltételeinek javításához, a humán
erıforrások fejlesztéséhez, térségi identitás fenntartásához.
r) elısegíti a korszerő, nemzetközi területfejlesztési gyakorlat megismerését
és a területfejlesztési politika széleskörő alkalmazását.
s) kiemelt figyelmet fordít a Velencei-tó és térsége, valamint a további érintett
területek fejlesztését lehetıvé tevı nemzetközi és hazai erıforrások
feltárására, a befektetések ösztönzésére, elısegítésére.
t) közremőködik a térségre vonatkozó gazdasági és társadalomszervezı
döntések összehangolásában.
u) elısegíti a Velencei-tó és térsége, valamint a további érintett területek
vonatkozásában az egységes, komplex társadalmi-gazdasági kezelést.
2. A Tanács – területfejlesztési koncepciója- és programja figyelembevételével –
dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, a pályázati
kiírásokról és közbeszerzési felhívásokról, valamint a fejlesztések
megvalósításáról.
3. A Tanács feladatainak ellátásában együttmőködik:
a Fejér Megyei Önkormányzattal,
a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzattal,
a mőködési területén illetékes önkormányzatokkal,
a kistérségi önkormányzati társulásokkal,
a térség fejlesztésében közvetlenül és közvetve közremőködı központi és
területi államigazgatási szervekkel, gazdasági kamarákkal és civil
szervezetekkel.
4. A Tanács a tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít – az
idegenforgalommal, valamint a környezet- és természetvédelemmel
összefüggésben – az alábbi területekre:
a) a térség természeti-, humán- és gazdasági erıforrásainak, valamint
környezetállapotának megırzése, irányított fejlesztése, a térség
népességmegtartó képességének növelése, a térségi identitás kialakítása
és fenntartása, a térséghez kötıdı kulturális hagyományok ápolása;
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b) a terület- és környezetfejlesztésben érintett szereplık együttmőködésének
elısegítése, a közös érdekek és feladatok feltárása;
c) a térségben élık életfeltételeinek javítása, munkához jutásának
elısegítése és a térségek jövedelemtermelésének elımozdítása;
d) a térség turisztikai fogadóképességének növelése, új turisztikai projektek
megvalósításának segítése;
e) a vendéglátás, a szálláslehetıségek, a víziturizmus, a termálturizmus és a
konferenciaturizmus fejlesztése;
f) az agrárgazdaság, a biogazdaság, a falusi turizmus, az ökoturizmus
fejlesztése, a helyben megtermelt termékek piacra jutásának segítése;
g) kulturális- és örökségturizmus fejlesztése, helyi identitás erısítése;
h) az épített- és természeti környezet fejlesztésének a fenntartható fejlıdés
elveivel való megfelelı összhangjának megteremtése, az értékek védelme
megırzésének szem elıtt tartásával;
i) a közúti- és vízi közlekedés, a kerékpárutak, turistautak fenntartásának és
fejlesztésének elımozdítása, elısegítése.
III.
A Tanács szervezete
1. A Tanács testületi szerve: a Tanács ülése.
2. A Tanács tagjai sorából elnököt és alelnököt választ, akik a Tanács
tisztségviselıi.
A Tanács tisztségviselıi:
- A Tanács elnöke
- A Tanács alelnöke
3. A Tanács feladati ellátásához bizottságokat és/vagy munkacsoportokat hozhat
létre.
4. A Tanács szavazati jogú tagjait a I/2.B. pont részletezi.
5. A Tanács ülésein állandó meghívottként – tanácskozási joggal – vesznek részt az
1. számú függelékben felsorolt szervezetek.
6. A Tanács tagjainak megbízatása a delegáló szerv által történı visszahívásig tart.
A delegáló szerv köteles a képviseletre jogosult személy megbízásáról,
felmentésérıl és visszahívásáról szóló határozatot, igazolást a Tanács elnökének
átadni.

5

IV.
A Testületek és tisztségviselık feladat- és hatásköre

1. A Tanács
1.1. A Tanács a tagok összessége, döntéseit a törvényben, valamint a jelen SZMSZben meghatározott rendben hozza.
1.2. A Tanács feladatait és hatásköreit a törvény és az SZMSZ tartalmazza.
1.3. A Tanács ülésére a felsoroltakon kívül a Tanács elnöke saját hatáskörében,
illetıleg az aktuális napirend elıterjesztıjének javaslatára további érintetteket
hívhat meg.
2. A Tanács elnöke
2.1. A Tanács legfıbb tisztségviselıje a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes
Térségi Fejlesztési Tanács elnöke. Az elnök irányítja és vezeti a Tanács
tevékenységét. Az elnököt a Tanács a tagjai sorából választja.
2.2. A Tanács elnökének feladatai és hatásköre:
a) a Tanács üléseinek elıkészítése, összehívása és a tanácskozás vezetése;
b) javaslattétel az ülés napirendjére;
c) érvényt szerez a Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata, valamint
ügyrendje elıírásainak;
d) gondoskodik a döntések elıkészítésérıl;
e) a Tanács munkájáról évente egyszer tájékoztatást ad az Alapítóknak;
f) a Tanács képviselete;
g) az SZMSZ és egyéb szabályzatok, valamint a Tanács határozatai
végrehajtásának irányítása és ellenırzése;
h) felügyeli a munkaszervezeti feladatok ellátását;
i) gazdasági-pénzügyi döntések végrehajtásához szükséges intézkedések
meghozatala és a kapcsolódó szerzıdések megkötése a Tanács által
elfogadott mőködési költségvetés végrehajtása érdekében, a költségvetésben
jóváhagyott elıirányzatok keretein belül. Az így meghozott döntésekrıl a
Tanácsot tájékoztatni köteles.
j) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak
a Tanács kizárólagos hatáskörébe;
k) aláírási és a Tanács döntéseinek keretei között - figyelemmel a költségvetés
alapján gazdálkodó szervekre vonatkozó szabályokra - kötelezettség vállalási
és utalványozási jogkör gyakorlása;
l) a hírközlı szervek tájékoztatása a Tanács tevékenységérıl;
m) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket az SZMSZ, illetıleg a
Tanács ülése a hatáskörébe utal;
n) indokolt esetben javaslatot tesz zárt ülésre.
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2.3. A Tanács elnökét akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.
2.4. A Tanács elnöke képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek
meghatározott csoportjára nézve a VVVTFT más tisztségviselıjére átruházhatja.
3. A Tanács alelnöke feladat és hatásköre:
a) a VVVTFT elnökének helyettesítése akadályoztatása esetén;
b) ellátja az Elnök által átruházott feladatokat.
4. A Tanács bizottságai, munkacsoportjai
A Tanács tevékenységének segítésére javaslattevı és véleményezı testületként
állandó és eseti bizottságokat hozhat létre. A bizottságok ügyrendjét a Tanács
minısített szavazati aránnyal fogadja el. A Tanács döntési jogkört nem
delegálhat bizottságra. A bizottság vezetıje mindig tanácstag. A bizottságok
összetételére és mőködésére vonatkozó részletes szabályokat a Tanács
ügyrendje tartalmazza.
V.
A Tanács mőködése
1. A Tanács ellátja mindazon feladatokat és gyakorolja mindazokat a hatásköröket,
amelyeket a jogszabályok, illetve az SZMSZ meghatároz.
2. A Tanács döntéseit tanácsülésen hozza.
3. A Tanács kizárólag hatáskörébe tartozik:
-

az SZMSZ elfogadása,
a Velencei-tó és térségét érintı hosszú távú területi fejlesztési koncepció,
fejlesztési program és egyes alprogramok elfogadása,
a fejlesztési programok megvalósítását szolgáló pénzügyi terv
jóváhagyása,
az érintett tárcákkal megállapodást köt a fejlesztési programok
finanszírozásáról,
véleményezi az illetékességi területét érintı területfejlesztési koncepciót,
a területfejlesztési koncepciók figyelembevételével dönt a hatáskörébe
utalt pénzeszközök felhasználásáról,
dönt a Tanács éves költségvetésérıl és elfogadja a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót,
dönt a Tanács tagjai közül az elnök, alelnök megválasztásáról,
visszahívásáról, felmentésérıl,
bizottságot hoz létre,
jóváhagyja a munkaszervezeti feladatok ellátására vonatkozó megbízási
szerzıdéseket.
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4. A Tanács üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente az elızetesen
jóváhagyott munkaterv szerinti programmal tartja. A munkatervben meg kell
határozni az ülés tervezett idıpontját és napirendjeit.
a) A Tanács ülését akkor is össze kell hívni, ha azt legalább három tag az ok
és cél megjelölésével kéri. Az ülést az indítvány kézhezvételétıl számított
30 napon belüli idıpontban kell megtartani.
b) A Tftv. 16. § (5) bekezdése értelmében az SZMSZ elfogadásához az
összes tag egyhangú szavazata szükséges. Ennek hiányában a Tanács 30
napon belül megismételt ülésén a tagok minısített többségének jóváhagyó
szavazata is elegendı az SZMSZ elfogadásához.
c) A Tanács határozatképes, ha az ülésen a tagoknak több mint a fele jelen
van. Döntéseit – az egyhangú döntést igénylı esetek kivételével – nyílt
szavazással, egyszerő szótöbbséggel (a jelenlevı tagok 50%-a plusz 1 fı)
hozza meg. Minden tagnak egy szavazata van.
d) A tagokat megilletı jogokat – ideértve a szavazás jogát is – csak a testület
ülésén jelenlévı tag gyakorolhatja.
e) Minısített többséghez a Tanács szavazati joggal rendelkezı tagjai több
mint 2/3-ának szavazata szükséges.
f) A Tanács minısített többségének jóváhagyó szavazata kell:
o az ügyrendjének elfogadásához,
o a Tanács elnökének és alelnökének megválasztásához,
visszahívásához, felmentéséhez,
o a Velencei-tó és térsége, valamint a további érintett területek hosszú
távú területfejlesztési koncepciójának, programjának és egyes
alprogramoknak elfogadásához,
o a fejlesztési programok megvalósítását szolgáló pénzügyi terv
jóváhagyásához,
o a Tanács hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásához,
o a Tanács költségvetésének elfogadásához.
5. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt.
6. A szavazati jogú tagok és a tanácskozási joggal rendelkezı meghívottak számára
a tanácsülés meghívójával együtt a döntés-elıkészítı elıterjesztéseket – a
Tanács ülését megelızıen legalább 5 nappal, elektronikus úton – meg kell
küldeni. A tanácskozási joggal rendelkezı meghívottak a napirendi pontokkal
kapcsolatban az általuk képviselt álláspontot szóban, vagy írásban kifejthetik,
szavazásra azonban nem jogosultak.
7. A Tanács ülései nyilvánosak. Személyi- és a Tanács alapvetı gazdasági érdekeit
érintı ügyben zárt ülés is elrendelhetı. Zárt ülés elrendelésére a Tanács elnöke
javaslata alapján a jelenlévı tagok többségének (50% plusz 1 fı) egyetértésével
kerülhet sor.
8. A Tanács tagjai díjazásra nem jogosultak.
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9. Amennyiben a Tanács tagja, vagy közeli hozzátartozója (Ptk. szerinti) valamely a
Tanács által tárgyalt/kezelt ügyben érintett, köteles az érdekeltségét bejelenteni.
Az összeférhetetlenséggel érintett ügyben, annak vitájában és a döntésben nem
vehet részt, a napirendi pont tárgyalásánál nem lehet jelen.
10. A Tanács üléseirıl jegyzıkönyvet kell vezetni. A jegyzıkönyvet a Tanács elnöke
és a jegyzıkönyvvezetı írja alá.
11. A Tanács a Tftv.
kötelezettségeiket.

rendelkezéseinek

megfelelıen

teljesítik

beszámolási

VI.
A Tanács munkaszervezete

1. A munkaszervezeti feladatokat a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.
2. A munkaszervezet székhelye: 8000 Székesfehérvár Szent István tér 9.
VII.
A Tanács mőködési költségei
A Tanács mőködéséhez szükséges pénzügyi fedezetet
- pályázatokon elnyert források,
- a térség rehabilitációjában és fejlesztésében érintettek/érdekeltek esetleges
hozzájárulásai és
- a Tanácsban szavazati joggal rendelkezı szervezetek befizetései biztosítják.
VIII.
A gazdálkodás és utalványozás rendje
1. A Tanács éves költségvetés alapján a költségvetési szervek gazdálkodására
vonatkozó szabályok szerint gazdálkodik.
2. A Tanács köteles elkészíteni a gazdálkodására vonatkozó hatályos jogszabályi
elıírásoknak megfelelı szabályzatait, melyek az Ügyrend függelékét képezik.
3. A Tanács nevében kötelezettségvállalásra vagy egyéb jognyilatkozat megtételére
az elnök a Tanács felhatalmazása alapján jogosult. A kötelezettségvállalásról
vagy egyéb jognyilatkozatról az elnöknek beszámolót kell készítenie a Tanács
felé.
4. Kötelezettségvállalási, utalványozási és egyéb pénzgazdálkodási jogköröket
egyéb szabályzat tartalmazza.
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IX.
A kiadmányozási jog
A kiadmányozási jog a Tanács elnökét illeti meg.
X.
Felelısségi rendszer
A Tanács elnöke és alelnöke felelısek az SZMSZ-ben meghatározott – valamint
rájuk bízott – feladatok végrehajtásáért, a saját hatáskörben hozott döntéseikért.
Felelısségre vonásuk az elkövetett jogsértés súlyához mérten visszahívás, vagy
polgári-, illetve büntetı jogi következmények kezdeményezését jelentheti.

XI.
Képviseleti jog
A Tanács képviseletére az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a Tanács elnöke,
akadályoztatása esetén az alelnök jogosult.
XII.
Bélyegzıhasználat
1. A Tanács bélyegzıjének használatára a Tanács elnöke jogosult.
2. A Tanács bélyegzı lenyomata: Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi
Fejlesztési Tanács, közepén Magyarország címere.
3. A Tanács bélyegzıinek ırzésérıl és a használatra jogosultaknak történı
átadásáról a Tanács elnöke gondoskodik.
XIII.
Záró rendelkezések
A Tanács az SZMSZ-t a 2012. április 24-én tartott ülésén elfogadott 4/2012. (IV.24.)
VVVTFT számú határozatával elfogadta, ezzel egyidejőleg a Velencei-tó – Vértes
Térségi Fejlesztési Tanács 2005. november 29-i ülésén jóváhagyott SZMSZ-t
hatályon kívül helyezi.

Székesfehérvár, 2012. április 24.
……………………………….
L. Simon László
Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy,
Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
elnöke
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1. sz. függelék

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
Ülésein állandó meghívottként résztvevık

1.

A területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. tv.15. § (11)
bekezdésében megjelölt személyek és szervezetek képviselıi

2.

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
mőködési területéhez tartozó települések országgyőlési képviselıi:
Tessely Zoltán országgyőlési képviselı (Fejér megye)
Törı Gábor országgyőlési képviselı (Fejér megye)
Czunyiné Bertalan Judit országgyőlési képviselı (KomáromEsztergom megye)

3.

Tóth István, Gárdony Város Polgármestere,

