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A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési
Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

I.
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel,
2020. március 11. napján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány 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 a 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 területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a
továbbiakban: Tftv.) 15. § (1) bekezdése szerint „a régió határokon, illetve a
megyehatárokon túlterjedő, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatai
ellátására a megyei közgyűlések a szervezeti és működési szabályzat elfogadásával
térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak létre.”

Az Önkormányzat Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal közösen Velenceitó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács)
néven működteti és e szervezet keretében gondoskodik a Tanács működési területe
vonatkozásában jelentkező – megyehatárokon túlterjedő – a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglalt területfejlesztési feladatok
ellátásáról.
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényből a térségi
fejlesztési tanács működésére vonatkozó szabályokat a jogalkotó 2016. június 18.
napjától hatályon kívül helyezte, egyúttal felhatalmazta a Kormányt a részletszabályok
megállapítására. Ez a jogszabály nem jelent még meg. Így a Tanácsra vonatkozó
rendelkezéseket a Velencei-tó és Térsége, Váli-Völgy, Vértes Térségi Fejlesztési
Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) tartalmazza,
mely teljes körű felülvizsgálatára és elfogadására a Tanács 2019. decemberi ülésén
került sor. A Tanács által elfogadott új SZMSZ-t közgyűlésünk is jóváhagyta 246/2019.
(XII.12.) határozatával.
Figyelemmel arra, hogy a Tanács működését a Kormány által elrendelt rendkívüli
jogrendben is biztosítani szükséges, jogszabály a működésre vonatkozó
rendelkezéseket nem állapít meg, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
nem vonatkozik rá, ezért a testületi szerv működésének rendkívüli helyzetekben
történő biztosíthatósága érdekében a Tanács az elektronikus szavazás
intézményének bevezetésével ismételten módosította SZMSZ-ét 11/2020. (IV.1.)
határozatával. A rendelkezés a megyei önkormányzatok és a Pénzügyminisztérium
között, a Döntés-előkészítési Bizottság működése kapcsán alkalmazott szabályokat
veszi alapul.
Az SZMSZ fenti módosítása – a rendkívüli jogrendben - a közgyűlés elnökének
jóváhagyását igényli, melyre vonatkozó határozati javaslat az előterjesztés mellékletét
képezi.

Székesfehérvár, 2020. május 4.

Dr. Molnár Krisztián s.k.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének
/2020. (…………..) határozata

a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról

1. 2020. március 11. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
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 a 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. Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
(továbbiakban: Tanács) a veszélyhelyzeti rendkívüli jogrendre tekintettel
11/2020.(IV.1.) határozatával módosította Szervezeti és Működési Szabályzatát.
4. Az 1-3. pontban foglaltakra figyelemmel a Tanács Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását a határozat mellékletét képező – a Tanács 11/2020.
(IV.1.) határozata szerinti - tartalommal jóváhagyom.

Székesfehérvár, 2020. május 28.

megyei jegyző jogkörében eljárva:

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna
megyei aljegyző
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/2020. (……….) közgyűlési elnöki határozat
melléklete

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
11/2020. (IV. 01.) határozata
VVVTFT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
A VVVTFT megtárgyalta „Javaslat a VVVTFT Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására” c. előterjesztést, s az abban foglaltakkal egyetért.
1. a) A Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzat IV. fejezet 2.2. pontját a
következő o). ponttal egészíti ki:
„o) elektronikus döntéshozatal kezdeményezése és lebonyolítása.”
b) A Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzat V. fejezetét a következő 12.
ponttal egészíti ki:
„12.1. Rendkívüli vagy indokoltan sürgős ok esetén a Tanács tagjai
elektronikusan is szavazhatnak a meghívóban szereplő napirendekről.
12.2. a.) Rendkívüli ok különösen rendkívüli jogrend kihirdetése a Kormány által.
b.) Indokoltan sürgős ok különösen, ha az Elnök megítélése szerint a térség
érdekeit érintő okból szükséges és a következő ülés esedékessé válása
előtt kell dönteni valamely kérdésben.
12.3. Az Elnök az V fejezet 12.1. pontban meghatározott esetekben a Tanács
tagjai közötti írásos döntéshozatali eljárást is kezdeményezhet. Az Elnök
nevében a VVVTFT munkaszervezeti feladatait ellátó hivatal a határozati
javaslatot és a kapcsolódó dokumentumokat elektronikus úton küldi el a
Tanács minden tagjának, és felhívja őket, hogy véleményezzék a javaslatot
írásban (elektronikus úton, e-mail, hivatali kapu vagy fax igénybevételével).
A szavazati joggal rendelkező tagok döntési javaslatukat az Elnök által
meghatározott határidőn belül, de általánosan a küldés dátumától számított
3 munkanapon belül elküldik az Elnöknek. Az írásbeli szavazás
végeredménye a ténylegesen határidőn belül beérkezett szavazatok
alapján alakul ki, vagyis a – határidőn belül – vissza nem jelző tagok
részéről a döntési javaslat nem tekinthető automatikusan elfogadottnak,
nevük mellé a jegyzőkönyvben „nem szavazott” minősítés kerül. A döntési
folyamat szabályai az írásos döntéshozatali eljárás során minden egyéb
tekintetben megegyeznek a Tanács ülésein alkalmazott, döntési folyamatot
érintő szabályozással. Az írásos eljárás lefolytatásáról – az írásos eljárás
indokolásával együtt – jegyzőkönyv készül, melynek kötelező melléklete az V fejezet 10.3. és 10.4. pontján kívül - a tagoknak kiküldött dokumentum
tag által történő visszaigazolása arról, hogy a dokumentumot megkapta,
valamint a visszaküldött szavazólap, valamint az V fejezet 12.4. pontjában
meghatározott vélemény és annak elküldéséről szóló igazolás.
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12.4. Elektronikus döntéshozatali eljárás esetén, a III. fejezet 5. pontjában
meghatározott Tanács ülésre meghívottak írásban fejthetik ki
véleményüket legkésőbb a szavazás lezárását megelőző nap 12 órájáig
elektronikusan megküldve, az Elnöknek címezve. Az így beérkezett
véleményt az Elnök haladéktalanul megküldi a Tanács tagjainak.”
c) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának hatályba lépése 2020.
április 2. napja.
2. A Tanács felkéri Elnökét, hogy az SZMSZ módosításról a VVVTFT-t létrehozó
megyei önkormányzatok közgyűléseit tájékoztassa.
Felelős: Dr. Molnár Krisztián
a Tanács elnöke
Határidő: 2020. április 10.
Székesfehérvár, 2020. április 01.
Dr. Molnár Krisztián s.k.
a Tanács elnöke
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