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Szám: 02/29-3/2020. 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben  

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága 

feladat- és hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 

részére 

 

 

Tárgy:  Döntés az Agóra Veszprém Kulturális Központ „Világraszóló Hungarikumaink 

a hétköznapokban” című pályázatával kapcsolatos támogató nyilatkozatról 

 

 

 

Az előterjesztés előkészítését koordinálta: 

 

  Dr. Imre László, megyei jegyző 

 

 

Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy: 

 

  Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 

Önkormányzati Iroda 

  Halmi-Tóth Mónika, önkormányzati referens 
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Tisztelt Elnök Úr! 
 

Az Agóra Veszprém Kulturális Központ (8200 Veszprém, Táborállás park 1.) „Világraszóló 

Hungarikumaink a hétköznapokban” címmel pályázatot nyújt be az Agrárminisztérium 

„HUNG 2020”, a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 

megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt felhívására. A pályázat 

Hungarikumokhoz kapcsolódó rendezvényeket és programelemeket tartalmaz: előadássorozat 

általános és középiskolás diákok részére, gasztronómiai ismeretterjesztő programsorozat, 

többfordulós vetélkedő gyerekeknek, valamint fiataloknak szóló filmes pályázat. A 

rendezvények lebonyolítási helyszíne Veszprém, azonban a programok során több, a megyei 

értéktárban is szereplő nemzeti érték bemutatásra kerül. 

A pályázati felhívás 11.2 ai) pontjában foglaltak alapján rendezvény szervezése esetén a 

pályázat elbírálásánál előnyt jelent a rendezvény helyszíne alapján területileg illetékes helyi 

értéktár bizottság támogató nyilatkozata. Az intézmény – a megvalósítási helyszín tekintetében 

illetékes Veszprémi Települési Értéktáron kívül – 2020. május 11. napján elektronikusan 

megküldött megkeresésében a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság, mint a Veszprém 

megyében fellelhető, megyei értékké nyilvánított nemzeti értékek gyűjteményét kezelő 

területileg illetékes értéktár bizottság támogatását, egyúttal a felhívás mellékletét képező 

„Támogatói nyilatkozat” dokumentum megküldését kérelmezte. 
 

A Kormány a koronavírus járvány miatt 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 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel, a kihirdetés napján 15.00 órától. 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.véd. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint: 

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, 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.” 
 

Általános jogrendben fő szabály szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) foglaltak alapján a megyei közgyűlés 

Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága a feladatkörében szervezi és ellenőrzi a bizottsági 

döntések végrehajtását, azonban a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel az SZMSZ 29. § (13) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, 

mely kimondja, hogy: 

„A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján veszélyhelyzetben a közgyűlés 

bizottságainak valamennyi feladat- és hatáskörét – a veszélyhelyzet megszűnéséig – a közgyűlés 

elnöke gyakorolja.”  
 

Fentiekre figyelemmel, az Agóra Veszprém Kulturális Központ „Világraszóló Hungarikumaink 

a hétköznapokban” című pályázati programja megvalósításának támogatására vonatkozó 

döntést a bizottság helyett a megyei közgyűlés elnökének kell meghozni. 

A „Támogató nyilatkozat” dokumentumot a határozati javaslat melléklete tartalmazza. 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

Kérem Tisztelt Elnök Urat, hogy egyetértése esetén az alábbi határozati javaslatról dönteni 

szíveskedjen! 
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.../2020. (V. ….) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének határozata 

a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága 

hatáskörében eljárva a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, figyelemmel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati 

rendelet 29. § (13) bekezdésére az alábbi határozatot hozta: 
 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke az Agóra Veszprém Kulturális 

Központ „Világraszóló Hungarikumaink a hétköznapokban” című, az Agrárminisztérium 

„HUNG 2020” nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 

megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt 2020. évi felhívására 

benyújtani tervezett pályázati programjának megvalósítását a határozat mellékletében szereplő 

„Támogató nyilatkozat” megküldésével támogatja. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke  

 

 

Veszprém, 2020. május 14. 

 

 

 

Dr. Imre László s.k. 

megyei jegyző 
 



…/2020. (V….) Elnöki határozat melléklete 
3. sz. melléklet 

 
TÁMOGATÓ NYILATKOZAT  
A HUNG-2020 PÁLYÁZATHOZ 

 
 

 

Alulírott Polgárdy Imre Lajos a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, a 

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága (I. 

célterület esetében támogató szervezet) feladat- és hatáskörében eljárva nyilatkozom, hogy a 

HUNG-2020 pályázaton az Agóra Veszprém Kulturális Központ (pályázó szervezet) 

„Világraszóló Hungarikumaink a hétköznapokban” című pályázati programjának 

megvalósítását támogatom. 

 
 
Kelt: Veszprém, 2020. május „….” 
 
 
  ..............................................  
    aláírás 
 
 

 


