
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 

KÖZGYŰLÉSE 

HATÁROZAT 

Szám: 25/2021. (III. 19.) MÖK határozat 

Tárgy: 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 - az Irányító Hatóság 2021. 

március 10-ei megkeresése alapján - meghozandó elnöki határozatok nyilvánosságra 

hozataláról, valamint a döntési eljárás zárt ülés szabályai szerinti lebonyolításáról 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva a Veszprém 

Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján „A Döntés-

előkészítő Bizottság döntési javaslatával kapcsolatos 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) 

bekezdése szerinti egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

felhívásaira benyújtott támogatási kérelmekről – az Irányító Hatóság 2021. március 10-ei 

megkeresése alapján” tárgyú előterjesztést (a továbbiakban: Előterjesztés) megismerve az 

egyetértési jog gyakorlásával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke megismerte a 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) 

bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásra vonatkozó 

szabályokat, és megállapítja, hogy az Előterjesztésben foglalt kérelem tekintetében nem áll 

fenn vele szemben összeférhetetlenség, sem személyes érintettség, figyelemmel az EU 

Bizottság C(2015) 956 sz. határozatával jóváhagyott Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program (TOP), az 1303/2013/EU rendelet 96. cikk (3) bekezdés és (5) bekezdés c) pontja, 

valamint az 1301/2013/EU rendelet 7. cikk , valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdés 

rendelkezéseire. 
 

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke - a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 

rendelet 64. § (4) bekezdése szerint - megküldött DEB döntési javaslatot megismerte, és 

felhívásonként egy-egy határozatban dönt az egyetértési jog gyakorlásáról. Elrendeli, hogy a 

meghozott határozatai akkor hozhatók nyilvánosságra, ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 

rend. szerinti támogatási döntésről a támogatást igénylőt értesítették. 
 

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendelet 62. § (1) bekezdésére, a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján megállapítja, 

hogy az előterjesztést és a meghozott határozatokat a zárt ülés szabályai, és e határozat 2. 

pontjában foglaltak szerint kell kezelni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 

 

 

 

  Polgárdy Imre s.k. 

  a megyei közgyűlés elnöke 

 

 

A határozat kihirdetésének napja: 2021. március 19. 


