
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 

KÖZGYŰLÉSE 

HATÁROZAT 

Szám: 36/2021. (IV. 27.) MÖK határozat 

Tárgy: Döntés a TOP-5.3.2-17 kódszámú, „Megyei identitás erősítése” című felhívásra a 

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” című támogatási kérelem benyújtásáról 

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.) Korm.rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető – Várpalota Város 

Önkormányzatával, Ősi Község Önkormányzatával, valamint Tés Község 

Önkormányzatával konzorciumi együttműködésben – a „Veszprém megye keleti 

kincseinek őrzői” című támogatási kérelmet nyújtja be a TOP-5.3.2-17 kódszámú, 

„Megyei identitás erősítése” című felhívásra, 50 millió forint keretösszegig. 

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke jelen határozatra 

figyelemmel jogosult 

a) a támogatási kérelem benyújtására és a vonatkozó konzorciumi együttműködési 

megállapodás aláírására, 

b) a támogatási szerződés aláírására, 

c) a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő közbeszerzési eljárás(ok) 

megindítására és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések és szolgáltatás 

megrendelések esetében az eljárások lefolytatására, a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény, valamint A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém 

Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatában 

foglaltak alapján. 

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a projekt tartalmáról, annak 

megvalósításával összefüggésben a szükséges intézkedések megtételéről a közgyűlést a 

veszélyhelyzet megszűnését követő ülésen részletesen tájékoztatja. 
 

Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal 

 2. a) pont tekintetében: a támogatási kérelem benyújtásának határnapja 

 2. b) pont tekintetében: a támogatási szerződés aláírására rendelkezésre álló 

határidő utolsó napja 

 2. c) pont tekintetében: a közbeszerzési eljárás(ok) megindításának határnapja 

 3. pont tekintetében: a veszélyhelyzet megszűnését követően összehívásra 

kerülő közgyűlés időpontja 

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 

 
 

 

 

  Polgárdy Imre s.k. 

  a megyei közgyűlés elnöke 
 

 

A határozat kihirdetésének napja: 2021. április 27. 


