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Előterjesztés 
a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról 

és a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 

 

 

A Vas Megyei Önkormányzat az AOFK_T/92-1/2020. számú támogatói okirattal 139.000.000 forint 

támogatásban részesült térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítésére az Aktív- és Ökoturisztikai 

Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól. A támogatás értelmében a megyei 

önkormányzat a térségi jelentőségű kerékpárutak tervezését (tanulmányterv, engedélyes terv, kiviteli 

terv), az elkészült tervek hatósági egyeztetését és jogerős építési engedély beszerzését valósítja meg, 

valamint kisajátítási tervek elkészítését és záradékoltatását. 

 

A 9/2014 (XII.15.) önkormányzati rendelet szól a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-

bályzatáról. Ennek 1. számú melléklete tartalmazza azokat a feladatokat, amelyeket önkormányza-

tunk önként vállalt. Itt szükséges feltüntetni a turizmusfejlesztési támogatásokat és tevékenységeket.  

Annak érdekében, hogy a Hivatal ezen tevékenységet gyakorolhassa, szükséges továbbá a Hivatal 

Alapító Okiratának módosítása.  

A/ Rendeletalkotás 

 

I. A Vas Megyei Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosító rendelet-tervezeté-

nek előzetes hatásvizsgálata 

 

A Vas Megyei Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete módosításának ter-

vezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai az alábbiak szerint összegezhetők:  

  

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen:  

 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai  

A jelenlegi társadalmi, gazdasági, költségvetési viszonyokat jelentősen nem befolyásolja, nem 

teremt hátrányosabb helyzetet. Társadalmi egyeztetést folytat le a Hivatal. Gazdasági, költ-

ségvetési következménye a projekt vonatkozásában merül fel. 

 

b) környezeti és egészségi következményei  

 

A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.  

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  

 

Az adminisztratív terhek érdemben nem növekednek a rendelet-alkotás által.  

 

2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek 

vizsgálata:  

 

A megyei közgyűlés a rendelet módosításával lehetőséget biztosít Hivatala számára, hogy az 

turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységeket nyújtson. A rendelet módosításának hiá-

nyában ezen tevékenységet nem folytathatná. 

 

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
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A Tervezet elfogadása esetén a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti 

feltételre nem lesz szükség.  

 

 

A rendelet tervezete 

VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS .../2021 (...) önkormányzati rendelete 

a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 15.) önkor-

mányzati rendelete módosításáról 

 

A Vas Megyei Közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogal-

kotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirde-

téséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú kormányrendeletre tekintettel a Vas Megyei Közgyűlés Elnöke 

a következőket rendeli el: 

1. § 
 

 

A megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról (továbbiakban: SzMSz) szóló 

9/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete a következő 14.) ponttal egészül ki: 

 

„14.) turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek.” 

 

 

2. § 

 

 

(1)  E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Szombathely, 2021. ... 

 

 

Majthényi László dr. Balázsy Péter 

elnök megyei jegyző 

 

 

II. Általános indokolás 

 

Az 1. § a melléklet módosítását tartalmazza, míg az 2. § a hatályba lépésről rendelkezik. 
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B/ Határozathozatal 

 

Határozati javaslat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés Elnöke a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát a melléklet-

nek megfelelően jóváhagyja. 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdeté-

séről szóló 478/2020. (XI.3.) számú kormányrendeletre tekintettel a fenti döntést hoztam. Az állás-

pont kialakítása a Vas Megyei Közgyűlés tagjaival folytatott konzultáció útján történt. 

 

Felelős:     a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

 

 
Melléklet a .../2021. (...) számú  elnöki határozathoz 

 

Okirat száma: VM/…….-1/2021. 

Módosító okirat 

 
A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal a Vas Megyei Közgyűlés által 2020. október 19. napján kiadott, 

VM/304-2/2020. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a 

alapján – a Vas Megyei Közgyűlés Elnökének ………………… számú határozatára figyelemmel – a kö-

vetkezők szerint módosítom: 

 

 

1. Az alapító okirat 4.3 pontja az alábbi francia bekezdéssel egészül ki: 

- turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

 

2. Az alapító okirat 4.4 pontja az alábbi sorral egészül ki: 

 

 

 
kormányzati funk-

ciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

8 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.  

Kelt: Szombathely, 2021………. 

P.H. 

Majthényi László 

a Vas Megyei Közgyűlés elnöke 
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A módosításokat követően a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának egységes szer-

kezete: 

 
Okirat száma: VM/…….-2/2021. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Vas Megyei Önkormányzati 
Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. szeptember 30. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Vas Megyei Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Vas Megyei Illetékhivatal 9700 Szombathely, Szily János u. 42. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
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3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Vas Megyei Közgyűlés 

3.1.2. székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Vas Megyei Közgyűlés működésével, valamint az államigazgatási 
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos közhatalmi feladatok ellátása, to-
vábbá területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Vas Megyei Közgyűlés, annak bizottságai és tisztségvi-
selői döntés előkészítő munkájának segítése, a döntések szakmai előkészítése, végrehajtásának 
szervezése és ellenőrzése, önkormányzati, jogi és igazgatási, valamint gazdasági tevékenység. E 
tevékenység keretében feladatai különösen: 

 

- a területrendezés, területfejlesztés, környezetvédelem, 

- az idegenforgalom, 

- az állami, társadalmi és civil kapcsolatok szervezése, koordinálása, 

- a vidékfejlesztés, koordinációs feladatok, 

- a pénzügyi igazgatás, 

- a választás, népszavazás, népi kezdeményezés, 

- a sport, 

- művészeti tevékenységek (kivéve: színház), 

- könyvkiadás,   

- munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások, 

- turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

 

területén a döntés előkészítés és végrehajtás a mindenkori hatályos szervezeti és működési sza-
bályzatban és ügyrendben foglalt szabályok szerint. 

 

A roma, horvát és német területi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, azok bizottságai 
és tisztségviselői döntés előkészítő munkájának segítése, a döntések szakmai előkészítése, végre-
hajtásának szervezése és ellenőrzése. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati funk-
ciószám 

kormányzati funkció megnevezése 
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1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

2 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

3 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztá-

sokhoz kapcsolódó tevékenységek 

4 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

5 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház) 

6 083020 Könyvkiadás 

7 095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 

8 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Vas megye 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Vas Megyei Önkormányzati Hivatalt a me-
gyei jegyző vezeti, akit a megyei közgyűlés elnöke – pályázat alapján, a jogszabályban megállapí-
tott képesítési követelményeknek megfelelően – nevez kihatározatlan időre.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-

vény 

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 
választott tisztségviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 

4 megbízási jogviszony a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 
 
 
 
 

 

 

Szombathely, 2021. január ….. 

 

Majthényi László sk. 


