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ELŐTERJESZTÉS
Tárgy:

Beszámoló a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi
Fejlesztési Tanács munkájáról

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke
I.
2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdése szerint
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi,
megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem
foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási,
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
II.
A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács (továbbiakban:
VVVTFT) újjáalakulása a Fejér és Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatok
Közgyűléseinek 2012. márc. 29-i határozatai alapján történt meg. Működési területe
újjáalakuláskor Fejér megyéből 27, Komárom-Esztergom megyéből 5 településre terjedt
ki, mely 2015 végén 32, illetve 5 települést ölelt fel. Ez 2016. és 2018. évben Fejér
megyéből további 5, míg Komárom-Esztergom megyéből 4 településsel bővült.
Ennek megfelelően jelenleg Fejér megyéből 37, Komárom-Esztergom megyéből 9
település tartozik a Tanács működési területéhez, melyek az alábbiak:
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Fejér megye térségéből:
Alcsútdoboz, Bakonycsernye, Baracska, Bicske, Bodajk, Bodmér, Csabdi,
Csákberény, Csákvár, Csókakő, Etyek, Felcsút, Gánt, Gárdony, Gyúró, Kajászó,
Kápolnásnyék, Lovasberény, Magyaralmás, Martonvásár, Mór, Nadap, Pákozd,
Pátka, Pázmánd, Pusztavám, Sukoró, Szár, Tabajd, Tordas, Vál, Velence,
Vereb, Vértesacsa, Vértesboglár, Zámoly és Zichyújfalu.
- Komárom-Esztergom megye térségéből:
Bajót, Bokod, Héreg, Nyergesújfalu, Oroszlány, Szárliget, Tarján, Várgesztes,
Vértessomló.
A VVVTFT 2019. december 31-ei zárással az alábbi személyi összetétellel működött:
elnök:
Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke,
alelnök:
Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke,
tagok:
Bechtold Tamás János, a Fejér Megyei Közgyűlés képviselője, Vál Község
polgármestere,
Borsó Tibor, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés alelnöke.
A VVVTFT személyi összetétele és meghívotti köre a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2020. július 1-én hatályba lépő
módosításából fakadóan az érintett minisztériumok képviselőivel bővült.
A Tanács munkáját koordinálja, támogatja Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, aki
2016. január 1-től a Szent László- és a Váli-völgy területfejlesztéséért felelős
miniszterelnöki biztosa, majd 2018. októbertől a 9/2018. (X. 17.) ME utasításban
foglaltak alapján a Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős
miniszterelnöki biztosa. Az ő tevékenysége az alábbiakra terjed ki:
„a) a Térséghez tartozó megyei fejlesztési biztossal, valamint a megyei
önkormányzat képviselőivel és a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes
Térségi Fejlesztési Tanáccsal együttműködve összehangolja a Térséget érintő
projektek előkészítését és végrehajtását;
b) részt vesz a Térség fejlesztésére vonatkozó koncepció kidolgozásában és
végrehajtásában;
c) az a) és b) pontokban foglalt feladatokkal összefüggő turisztikai kérdésekben
együttműködik a turizmusért felelős miniszterrel;
d) figyelemmel kíséri a Vörösmarty Mihály Emlékkiállítás megvalósítását;
e) ellátja a Térséghez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó fejlesztési források
terhére támogatott projektek megvalósításával összefüggő koordinációs
feladatokat;
f) az érintett szervektől, szervezetektől adatokat, információkat kérhet, a kapcsolódó
dokumentumokba – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően –
betekinthet.
A VVVTFT munkaszervezeti feladatait a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.
A VVVTFT a Szervezeti és Működési Szabályzatában legfontosabb feladatai között az
alábbiakat szerepelteti, illetve a tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít:
- a Velencei-tó és térsége, valamint a további érintett területek fejlesztését
lehetővé tevő nemzetközi és hazai erőforrások feltárására;
- a térség turisztikai fogadóképességének növelésére, új turisztikai projektek
megvalósításának segítésére;
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a térségben élők életfeltételeinek javítására, munkához jutásának elősegítésére
és a térségek jövedelemtermelésének előmozdítására;
az épített és természeti környezet fejlesztésének a fenntartható fejlődés elveivel
való megfelelő összhangjának megteremtésére, az értékek védelme
megőrzésének szem előtt tartásával;
a közúti- és vízi közlekedés, a kerékpárutak, turistautak fenntartásának és
fejlesztésének előmozdítására, elősegítésére.

A Tanács 2019-ben 3 ülést tartott és 24 határozatot, míg 2020. évben 4 ülést tartott és
32 határozatot hozott.
A VVVTFT 2019. évi költségvetését a 4/2019. (II.14.) határozatával 1.117.149 ezer
forintos bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el.
A Tanács a 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 14/2020. (VI. 30.)
határozatával fogadta el.
A VVVTFT 2020. évi költségvetését a 4/2020. (II.12.) határozatával, 2.119.171 ezer
forintos bevételi és 2.119.171 ezer forintos kiadási főösszeggel fogadta el.
A VVVTFT 2019. évi belső ellenőrzési tervét a Tanács a 28/2018. (XII.13.)
határozatával fogadta el, mely alapján az NGM_SZERZ/286/2016 iktatószámú
Támogatási Szerződés alapján támogatott Etyeki Gasztrosétány és kapcsolódó
fejlesztések II. ütemének megvalósítása című projekt került vizsgálat alá.
A VVVTFT 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentést a Tanács a
2020. júniusi ülésén a 15/2020. (VI. 30.) határozatával fogadta el.
A VVVTFT a 2020. évi belső ellenőrzési tervét a 24/2019. (XI. 29.) határozatával
fogadta el. Ez alapján a Digitális Jólét Nonprofit Kft. DJ-2019/143. számú Támogatói
okirata alapján támogatott okos város közigazgatási mintaprojektek kerültek vizsgálat
alá.
A belső ellenőrzési jelentések a kormányrendeletben meghatározottak szerinti
tartalommal és formában készültek el. Súlyos szabálytalanságot, hiányosságot –
melyek büntető, szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési felelősségre vonási eljárás
kezdeményezését tették volna szükségessé – nem állapítottak meg.
A projektek megvalósításához számos beszerzési, illetve közbeszerzési eljárás
lefolytatása volt szükséges. A Közbeszerzési Hatóság az eljárásokkal kapcsolatban
felügyeleti, jogorvoslati eljárást nem kezdeményezett.
A Tanács 2019-2020. év folyamán az alábbiakban részletezett fejlesztési
tevékenységeket folytatta.
Bicske környéki fejlesztések (Pannónia Szíve I. és II. üteme)
A Kormány 1980/2015. (XII. 23.) határozata a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezeti
kezelésű előirányzatai között területfejlesztési feladatok végrehajtására biztosított
forrást a VVVTFT részére. Ezen összeg két projekt között oszlott meg:
- Etyek településközpont fejlesztése (gasztrosétány)
- Bicske-Tarján kerékpárút építése.
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Az 1306/2016. (VI. 13.) Korm. határozat további többletforrást biztosított. Ezen
összegből az érintett önkormányzatokkal egyeztetett módon az alábbi fejlesztéseket
végezte el - döntően 2018. év folyamán - a VVVTFT:
˗ Bicske-Etyek-Tarján kerékpárút II. ütemének kivitelezése, és az ahhoz
kapcsolódó fejlesztések,
˗ Etyeki Gasztrosétány és a kapcsolódó fejlesztések II. üteme (etyeki borászati
központok útépítése, Körpincénél színpad építése, Etyek központjában vízi és
elektromos közművek kiváltása, Svábház felújítása).
Az elkészült fejlesztések az érintett önkormányzatokkal, illetve vagyonkezelőkkel történt
megállapodások értelmében használatra, fenntartásra 2019. évben – Etyeken a
Svábház 2020. június 24-én ünnepélyes keretek között - átadásra kerültek.
Magyar-kút és környékének fejlesztése
Az ehhez tartozó fejlesztések Etyek Nagyközség Önkormányzatával, az E.ON Északdunántúli Áramhálózati Zrt.-vel, illetve a Fejérvíz Zrt.-vel egyeztetett módon történtek.
Az elkészült fejlesztés Etyek Nagyközség Önkormányzatának a 2019-es megállapodás
kiegészítésével használatra, fenntartásra átadásra került.
Pannónia Szíve fejlesztések III. üteme
Az 1347/2018.(VII.26.) Korm. határozat további fejlesztési forrást biztosított a VVVTFT
részére az alábbi projektek megvalósításához.
1. Tarján – Bajót (Péliföldszentkereszt) közötti kerékpárút nyomvonalának
előkészítő munkái 118 millió Ft értékben. A projekt keretén belül elkészültek az
egyesített (engedélyezési és kiviteli) tervek. Az engedélyezési eljárás
befejeződött. A szükséges mértékű ingatlanvásárlások – egy ingatlan 2
örökléssel érintett tulajdoni hányada kivételével - megtörténtek.
A VVVTFT által tervezett út hossza mintegy 26,2 km hosszt ölel fel, melynek
során Tarján, Héreg, Nyergesújfalu és Bajót települések területén megy keresztül
és érinti az alábbi, turisztikailag meghatározó külterületi részeket: Tarjánban a
szőlőhegy,
Héregen
Királykút,
Nyergesújfalun
Jungház,
Bajóton
Péliföldszentkereszt. Innen a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés korábbi
döntése értelmében TOP-forrásból valósul meg a további kerékpárút
Esztergomig. Az előbbiekben ismertetett nyomvonalhoz tartozó tervek alapján
kb. 14-15 km új, kerékpárral bejárható, aszfaltburkolatú mezőgazdaságierdészeti út építésére kerülhet sor.
2. Szent László-patak mederrendezéséhez csatlakozó gyalogút megvalósítása
Csabdi területén. Ez csatlakozni fog az I. ütemben megépült kerékpárúthoz és a
meder partfalának rendezéséhez. Ennek értéke 70 millió Ft. A Bicske – Tarján
közti kerékpárúthoz kapcsolódva szükségessé vált a Csabdi, Szent László-patak
mentén a gyalogos forgalom biztosítása a megépült kerékpárúthoz kapcsolódva.
Ennek hossza ~700,0 méter, szélessége 2,0 méter. A tervezést követően, a
kivitelezés folyamatban van, várható befejezése 2021. február 28.
3. Az 1. sz. főút átkelési szakaszán közlekedésbiztonsági szempontból
szükséges kerékpárút építése. Érintett települések Etyek, Bicske, Mány. Az
épített kerékpárút és csatlakozó műtárgyak megvalósításához 325 millió Ft áll
rendelkezésre. Az M1 autópálya tervezett felújítása és a 2x3 nyomsávossá
tételével meginduló kivitelezések miatt a forgalom jelentős része áttevődik az 1-

5

es főútra, közvetve pedig a régi 1-es (8101) útra. Emiatt az utóbbi két út
kereszteződésének átkelési szakaszán az Etyek-Bicske közötti kerékpáros
közlekedés, az 1-es főúton való kerékpáros áthajtás biztonságossá tétele
érdekében új kerékpáros nyomvonal létesítése, valamint a főútvonalat érintő
szintbeli csomópont alagúttal való kiváltása szükséges. A tervezést és annak
engedélyezési eljárását követően, a kivitelezés várhatóan ebben az évben
befejeződik.
4. Etyek, Újhegy Gasztrosétány alsó útján elkészült az I. ütemben megvalósult
kőzúzalék kiegészítéseként a kiskockakő- és aszfaltburkolat, melyhez a
csapadékvíz elvezetése is társult. A megépítéshez 166 millió Ft állt
rendelkezésre. Ez a beruházás szorosan kapcsolódik a Magyar-kút és
környékének korábban már említett szennyvíz-rekonstrukciós, bővítési
munkáihoz. A beruházás átadása Etyek Nagyközség Önkormányzatának
megtörtént.
5. Etyek, Öreghegyen közút és buszparkoló építése: Ennek megvalósításához
biztosított összeg a szükséges ingatlanvásárlást is lehetővé teszi,
mindösszesen 179 millió Ft értékben. A tervezést és annak engedélyezési
eljárását követően, a kivitelezés várhatóan 2021. május 31-éig befejeződik.
Pannónia Szíve fejlesztések IV. üteme
A Kormány az 1740/2019. (XII. 19.) határozatával döntött a Pannónia Szíve Program
keretében a Váli Örökség turisztikai célú fejlesztéséről, egyúttal 1.412.476.000 Ft
hozzárendelésével biztosította annak előkészítését.
A fejlesztés központját Válon a műemléki védettségű, jelenleg üresen álló, leromlott
műszaki állapotú, azonban jelentős értékeket magába foglaló Ürményi-Dreher-kastély
jelenti. Jelen ütemben a kastély és a hozzá tartozó park, valamint a korábbi történeti
állapotnak megfelelő ingatlanegyüttes hasznosításához, új funkcióval való
kialakításához, a kastélypark minél teljesebb mértékű helyreállításához, az eredeti
állapothoz közelítő nagyságrendűvé való visszaalakításához szükséges kutatási,
tervezési munkák elvégzését, a beruházások megvalósítását célzó feltételes
közbeszerzési eljárások lefolytatását irányozzák elő. Ezeket az előkészítési feladatokat
2021. november 30-ig szükséges megvalósítani több ágazati minisztériummal
együttműködve.
Ezen Korm. határozat részét képezi a Vereb-Vál-Gyúró-Etyek közötti új úthálózati elem
létesítésének előkészítése is, melynek megvalósítása 2026. évre tervezett.
A szükséges uniós, nyílt közbeszerzési eljárások lefolytatása folyamatban van.
Székesfehérvár, 2020. november 26.

Dr. Molnár Krisztián s.k.
a VVVTFT elnöke
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Határozati javaslat
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének
…./2020. (XI….) határozata
a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
munkájáról szóló beszámolóról
1. 2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben
a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.”
3. Az 1.-2. pontban foglaltakra figyelemmel a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy,
Vértes Térségi Fejlesztési Tanács munkájáról szóló beszámoló benyújtására
vonatkozó kötelezettséget teljesítettnek tekintem.

Székesfehérvár, 2020. november 26.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
2019. évi határozatai
Határozat száma
1/2019. (II.14.)
2/2019. (II.14.)
3/2019. (II.14.)
4/2019. (II.14.)
5/2019. (II.14.)
6/2019. (V.15.)
7/2019. (V.15.)
8/2019. (V.15.)
9/2019. (V.15.)
10/2019. (V.15.)
11/2019. (V.15.)
12/2019. (XI.29.)
13/2019. (XI.29.)
14/2019. (XI.29.)
15/2019. (XI.29.)
16/2019. (XI.29.)
17/2019. (XI.29.)
18/2019. (XI.29.)
19/2019. (XI.29.)
20/2019. (XI.29.)
21/2019. (XI.29.)
22/2019. (XI.29.)
23/2019. (XI.29.)
24/2019. (XI.29.)

Határozat címe
A VVVTFT 2019. február 14-i ülésének napirendjéről
A VVVTFT 2018. évi költségvetésének módosításáról
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési
kötelezettségről
A VVVTFT 2019. évi költségvetéséről
A VVVTFT 2019 évi összesített közbeszerzési tervének
jóváhagyásáról
A VVVTFT 2019. május 15-i ülésének napirendjéről
A VVVTFT 2019. évi munkatervének módosításáról
A VVVTFT 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóról
A VVVTFT 2018. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés
elfogadásáról
A Pannónia Szíve program VVVTFT-vel kapcsolatos
fejlesztéseinek helyzetérő szóló beszámolóról és a szükséges
intézkedések megtételének javaslatáról
A VVVTFT 2019. évi összesített közbeszerzési tervének
módosításáról
A VVVTFT 2019. november 29-i ülésének napirendjéről
Tanácsi tagságból történő visszahívásról
A Tanács Elnökének megválasztásáról
A Tanács Alelnökének megválasztásáról
A Tanács személyi összetételéről
A VVVTFT Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint
Ügyrendjének módosításáról
A VVVTFT 2019. évi munkatervének módosításáról
A VVVTFT 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójáról
hozott 8/2019. (V.15.) határozatának módosításáról
A Pannónia Szíve program VVVTFT-vel kapcsolatos
fejlesztéseinek helyzetéről szóló beszámolóról és a szükséges
intézkedések megtételének javaslatáról
Ingatlan tulajdonátruházási szerződés megkötéséről
A Fejér Megyei Területrendezési Terv véleményezéséről
A Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv
véleményezéséről
A VVVTFT 2020. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyásáról

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
2020. évi határozatai
Határozat száma
1/2020. (II. 12.)
2/2020. (II. 12.)
3/2020. (II. 12.)
4/2020. (II. 12.)
5/2020. (II. 12.)
6/2020. (II. 12.)

7/2020. (II. 12.)
8/2020. (IV. 01.)
9/2020. (IV. 01.)
10/2020. (IV. 01.)
11/2020. (IV. 01.)
12/2020. (VI. 30.)
13/2020. (VI. 30.)
14/2020. (VI. 30.)
15/2020. (VI. 30.)
16/2020. (VI. 30.)
17/2020. (VI. 30.)
18/2020. (VI. 30.)
19/2020. (VI. 30.)
20/2020. (VI. 30.)
21/2020. (VI. 30.)
22/2020. (VI. 30.)

Határozat címe
A VVVTFT 2020. február 12-i ülésének napirendjéről
A VVVTFT 2020. évi munkatervének elfogadásáról
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési
kötelezettségről
A VVVTFT 2020. évi költségvetéséről
A VVVTFT 2020. évi összesített közbeszerzési tervének
jóváhagyásáról
A Pannónia Szíve Program keretében a Váli Örökség
turisztikai célú fejlesztéséről című, 1740/2019. (XII. 19.) Korm.
határozatban foglaltak végrehajtásáról
A "Beszámoló a Pannónia Szíve Program VVVTFT-vel
kapcsolatos fejlesztések helyzetéről, és javaslat a szükséges
intézkedések megtételéről"szóló 20/2019. (XI. 29.) határozat
módosításáról
A VVVTFT 2020. április 01-i ülésének napirendjéről
Ingatlan tulajdon-átuházására vonatkozó szükséges döntések
meghozataláról
A Pannónia Szíve program beruházásaira vonatkozó
szükséges intézkedések meghozataláról
A VVVTFT Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
A VVVTFT 2020. június 30-i ülésének napirendjéről
A VVVTFT 2020. évi munkatervének módosításáról
A VVVTFT 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóról
A VVVTFT 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés
elfogadásáról
A VVVTFT számviteli politika (3/2020. (I.29.) együttes utasítás)
című szabályzatainak elfogadásáról
A VVVTFT eszközök és források leltárkészítési és leltározási
szabályzat (4/2020. (I.29.) együttes utasítás) elfogadásáról
A VVVTFT eszközök és források értékelési szabályzata
(5/2020. (I.29.) együttes utasítás) elfogadásáról
A VVVTFT pénzkezelési szabályzat (6/2020. (I.29.) együttes
utasítás) elfogadásáról
A VVVTFT számlarend (7/2020. (I.29.) együttes utasítás)
elfogadásáról
A VVVTFT szervezeti integritást sértő események, valamint a
közérdekű bejelentések, panaszok kezelésére vonatkozó
szabályzat (8/2020. (I.29.) együttes utasítás) elfogadásáról
A VVVTFT integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló

23/2020. (VI. 30.)
24/2020. (VI. 30.)
25/2020. (VI. 30.)
26/2020. (VI. 30.)
27/2020. (VI. 30.)
28/2020. (VI. 30.)
29/2020. (VI. 30.)

30/2020. (IX. 22.)
31/2020. (IX. 22.)
32/2020. (IX. 22.)

szabályzat (9/2020. (I.29.) együttes utasítás) elfogadásáról
A VVVTFT tervezéssel, gazdálkodással, az ellenőrzési,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével
kapcsolatos szabályzat (12/2020. (I.29.) együttes utasítás)
elfogadásáról
A VVVTFT kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés
és érvényesítés rendjének szabályozásának elfogadásáról
A VVVTFT beszerzési szabályzatának elfogadásáról
A VVVTFT 2020. évi költségvetésének módosításáról
A Pannónia Szíve Program keretében a Váli Örökség
turisztikai célú fejlesztésekkel kapcsoaltos szükséges
intézkedések megtételéről
A VVVTFT 2020. évi összesített közbeszerzési tervének
módosításáról
Beszámoló a Pannónia Szíve Programmal kapcsolatos
fejlesztések helyzetéről, és javaslat a szükséges intézkedések
megtételére
A VVVTFT Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról, valamint a VVVTFT munkaszervezete
ügyrendjének megalkotásáról
A VVVTFT Ügyrendjének elfogadásáról
Az „Adatvédelmi tájékoztató a beszerzési, közbeszerzési
eljárásokkal kapcsolatos adatkezelésről” szóló dokumentum
megalkotásáról

