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A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés bizottságainak 

ötéves munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2019. szeptember 13. 

 

Felelős: Méri Attila, az Ügyrendi Bizottság elnöke, 

Grubits Ferenc, a Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottság elnöke, 

Hámori György, a Területfejlesztési Bizottság elnöke, 

Molnár Rita, a Pénzügyi Bizottság elnöke, 

dr. Gulyás Zoltán, az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilat-tételt ellenőrző 

Bizottság elnöke. 



Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 57. § (1) bekezdése 

úgy rendelkezik, hogy meghatározott feladatainak ellátása érdekében szabadon alakíthat 

bizottságokat. Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése - Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 32. § (1) bekezdésében foglaltak szerint - 5 állandó bizottságot hozott létre. 

 

Ügyrendi Bizottság: 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 83/2014. (X.21.) határozatával 

hozta létre az Ügyrendi Bizottságot 4 fővel és megválasztotta a bizottság elnökét. A 4 tagú 

bizottság 3 külsős taggal egészült ki. 

 

Az Ügyrendi Bizottság - a közgyűlés munkatervéhez igazodóan - éves munkaterv alapján 

végzi a munkáját, ügyrendjének megfelelően. Amennyiben szükséges rendkívüli ülés 

keretében tartja, illetve tartotta ülését.  

 

A beszámolási időszak üléseinek és a hozott határozatok számának kimutatása  

 

Év Ülések száma Határozatok száma 

2014. 10.21.-től  

 

1 rendes 7 db 

2015. 6 rendes, 1 rendkívüli 16 db 

2016.  6 rendes 15 db 

2017. 6 rendes 17 db 

2018. 6 rendes  18 db 

2019. 4 rendes, 1 rendkívüli 9 db 

 

Az Ügyrendi Bizottság ülése határozatképtelenség miatt az eltelt időszak alatt egyszer sem 

maradt el. 

 

A bizottság munkáját az Önkormányzati és Jogi Iroda, illetve 2019. márciusától az 

Önkormányzati, Jogi és Gazdasági Iroda vezetője és jogi előadója segíti, akik a bizottság 

titkári feladatait is ellátják, az ügyviteli teendőket ugyanezen iroda végzi. 

 

A bizottság egyik legfontosabb feladata a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 

volt. A beszámolási időszak alatt a közgyűlés az Szervezeti és Működési Szabályzatát 

(SZMSZ) több alkalommal módosította, a módosítások az Ügyrendi Bizottság 

állásfoglalásával kerültek a testület elé. 

Ehhez kapcsolódóan a bizottság feladata az SZMSZ hatályosulásának folyamatos 

figyelemmel kísérése, a módosításokra, kiegészítésekre érkezett javaslatok felülvizsgálata, és 

véleményezése. 

Az Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával terjeszthetők a közgyűlés elé a rendelettervezetek, 

melyeket minden esetben a bizottság megtárgyalt, hiszen a testülettől kapott megbízás alapján 

vizsgálnia kell a rendeletalkotás indokát, célját és azt, hogy az nem áll-e ellentétben magasabb 

szintű jogszabállyal. 

 

Az Ügyrendi Bizottság a kitüntető cím és a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról 

szóló 7/1999. (V.7.) rendelet szabályozása alapján egy főt delegált a kitüntetési javaslatokat 

véleményező kuratóriumba, mely testület a megyei közgyűlés elé javaslatot terjeszt a 

kitüntető díjak adományozására, valamint a Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj 

tagozatainak adományozására. A megyei önkormányzat legrangosabb kitüntetésére – a Győr-



Moson-Sopron Megyéért Kék Szalag Kitüntető Címre - beérkező javaslatokat véleményező 

kuratóriumba szintén delegált a Bizottság egy főt. 

 

A Bizottság feladata a közgyűlési határozatok és rendeletek végrehajtásának ellenőrzése. 

Figyelemmel kíséri a bizottságok ügyrend szerinti működését, valamint – amennyiben 

beadásra kerül - az interpellációk intézését.  

A Bizottság feladata továbbá figyelemmel kísérni a közgyűlési határozatok és rendeletek 

végrehajtását. 

 

Az beszámolási időszakban a bizottság hatékonyan látta el feladatait, és ezzel hozzájárult a 

közgyűlés törvényes és eredményes működéséhez. 

 

 

Győr, 2019. szeptember 13. 

 

 

            Méri Attila s.k. 

Ügyrendi Bizottság elnöke 

 
 

Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottság 

 

A közgyűlés Nemzetiségi Bizottsága tagjait a 80/2014. (X.21.) KH közgyűlési határozatával, 

7 fővel, ebből 3 külsős taggal létrehozta a Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottságát. 

 

Az elmúlt öt évben a bizottság a közgyűlés, illetve az ahhoz igazodó saját éves munkaterve 

szerint végezte munkáját. Az üléseken szereplő témák jelentős részét közgyűlési napirendként 

tárgyalta, de természetesen több alkalommal foglalkozott a megyénkben élő nemzetiségeket 

érintő kérdésekkel is.  

 

Feladat- és határkörét a megyei közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti, 

eszerint: 

 

A Bizottság általános feladatai: 

1. Közreműködik a megyében élő nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos 

megyei szintű feladatok ellátásában. 

2. Figyelemmel kíséri a nemzetiségek érdekében hozott jogszabályok, közgyűlési döntések 

végrehajtását, nemzetiségek véleményezési és egyetértési jogának érvényesülését. 

3. Közreműködik a nemzetiségi tervek, programok kidolgozásában és végrehajtásuk 

ellenőrzésében.  

4. Figyelemmel kíséri a megyében működő nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek 

tevékenységét, lehetőség szerint segíti munkájukat. 

 

A Bizottság állásfoglalásával terjeszthető a közgyűlés elé: 

1. A megyében önkormányzattal rendelkező nemzetiségeket érintő javaslatok, különösen a 

nemzetiségi jogok érvényesítésével kapcsolatos programok, koncepciók. 

2. A megyében önkormányzattal rendelkező nemzetiségek beszámolói. 

 

A Bizottság ellenőrzi: 

1. A Bizottság döntéseinek végrehajtását. 



2. A közgyűlés nemzetiségi tárgyú döntéseinek végrehajtását. 

3. A megyében önkormányzattal rendelkező nemzetiségeket érintő tervek és célkitűzések 

előkészítését és megvalósítását. 

 

A bizottság tárgyalta és felülvizsgálta a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és a 

megyében működő három – német, horvát és roma – területi nemzetiségi önkormányzat 

között meglévő együttműködési megállapodásokat, valamint tájékoztató formájában 

áttekintette a területi nemzetiségi önkormányzatok működését és szakmai munkáját.  

 

A nemzetiségi napok megrendezéséhez a megyei önkormányzat – ezzel is támogatva a 

megyében élő nemzetiségek kultúrájának megőrzését – minden évben pénzügyi forrást 

nyújtott. A rendezvényeken a Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottsága több tagja is jelen 

volt, de megtisztelték jelenlétükkel az eseményeket a megyei közgyűlés tisztségviselői is. 

Például a tavalyi évben Mosonmagyaróváron rendezték meg a Megyei Nemzetiségi és 

Értéknapot, ahol Holczinger Lajos, a német területi önkormányzat tagja, Grubits Ferenctől, a 

bizottság elnökétől kitüntetést vehetett át.  

 

A Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottsága tevékenységét számadatok felől megközelítve 

elmondható, hogy a 2014. október 21. és 2019. szeptember 13. között a bizottság összesen  

28 alkalommal ülésezett. Az eltelt öt évben a bizottság 70 határozatot hozott, amelyek 

megfeleltek a szakmai és jogi követelményeknek: bizottsági határozatot jogsértés, vagy 

szakszerűtlenség miatt visszavonni egyetlenegyszer sem kellett. 

 

Az öt esztendő alatt a bizottság egyetlen előterjesztést sem tartott közgyűlési tárgyalásra 

alkalmatlannak. Az előterjesztések döntő többségét a testület változatlan tartalommal ajánlotta 

elfogadásra a közgyűlésnek, néhány előterjesztéshez azonban módosító javaslatot fogalmazott 

meg. 

 

Munkáját a bizottság mindannyiszor a megegyezést keresve végezte, melynek köszönhetően 

határozatait túlnyomó többségben egyhangúan fogadta el. 

 

A Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottsága vezetői és tagjai jó munkakapcsolatot 

alakítottak ki és ápolnak az előkészítésért és a döntések végrehajtásáért felelős önkormányzati 

hivatal vezetőivel és munkatársaival, így a bizottság a kezdetektől zökkenőmentesen 

működhetett. 

 

G y ő r, 2019. szeptember 13.      

 

Grubits Ferenc s.k. 

 Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottság elnöke 

 

 

 

Területfejlesztési Bizottság  
 

 

A 2014. októberi önkormányzati választásokat követően, a megyei közgyűlés alakuló ülésén – 

82/2014. (X. 21.) KH közgyűlési határozatával - megalapította a Területfejlesztési Bizottságot 

5 fővel, majd a 88/2014. (XI.13.) KH-val a Közgyűlés a Területfejlesztési Bizottság 

megválasztásáról szóló 82/2014. (X.21.) KH-t úgy módosította, hogy a bizottság kültagjának  



további 3 főt választott. Így a Területfejlesztési Bizottság 8 fővel működött. 

 

A bizottság ügyrendje és az évenkénti munkaterve alapján látja el feladatát. 
 

A bizottság a kötelezően előírt közgyűlési témákon túlmenően a regionális és megyei, 

kistérségi települési jelentőségű fejlesztési, területrendezési intézményfejlesztési témákat, a 

kidolgozás és felülvizsgálat alatt álló koncepciókat, programokat (pl.: megyei területrendezési 

terv, megyei és települési környezetvédelmi programok) folyamatosan figyelemmel kísérte és 

megtárgyalta. A bizottság több alkalommal tárgyalta a 2014-2020-as időszakra vonatkozó 

megyei területfejlesztési koncepciót, a megyei Integrált Területi Programot, valamint annak 

módosításait. E dokumentum az alapja a 2014-2020-as időszakra vonatkozó európai uniós 

források által támogatott Terület és Településfejlesztési Operatív Programok keretében 

megjelent felhívásoknak. 

A programozási munkához azzal is hozzájárult a bizottság, hogy egyeztetési, érdekfeltárási, 

véleményezési fórumot biztosított az érintett szereplők számára. Egyben szakmailag is 

megalapozta, alátámasztotta a megyei közgyűlés ezen irányú döntéseit.  

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat működteti Europe Direct Tájékoztató Központ 

Győr-Moson-Sopron Megyei Irodáját, mely a 2018-2020-es időszakra is elnyerte az Európai 

Bizottság Magyarországi Képviseletétől az iroda működtetésének jogát.  

A Területfejlesztési Bizottság nagy figyelmet fordít az iroda tevékenységének figyelemmel 

kísérésére.  

 

A Bizottság állásfoglalásával terjeszthetők a közgyűlés elé a nemzetközi kapcsolatokra és az 

idegenforgalomra vonatkozó előterjesztések, a megyei önkormányzat által idegenforgalmi 

fejlesztési céllal elnyerhető pályázatokra vonatkozó előterjesztések, a nemzetközi kapcsolatok 

létesítésére és a szervezetekben való részvételi javaslatok. A bizottság ellenőrzi a közgyűlés 

által a külkapcsolatokra és az idegenforgalomra vonatkozó közgyűlési döntések végrehajtását, 

a nemzetközi kapcsolatfelvételek indokoltságát, a bizottság döntéseinek végrehajtását. A 

Területfejlesztési Bizottság tevékenységével hozzájárul a nemzetközi kapcsolatok színvonalas 

ápolásához és az idegenforgalommal kapcsolatos irányvonalak követéséhez költségtakarékos 

és ésszerű gazdálkodás mellett. 
 

A bizottság 2014. október 21 - 2019. szeptember 12. között összesen 30 ülésen 160 döntést 

(határozatot) hozott. 

 

2014 október 21. - 2019. szeptember 12. között megtartott ülések és határozatok száma: 

 

 

Év Ülések száma Határozatok 

száma 

2014 1 rendes ülés 9 db 

2015 6 rendes ülés 45 db 

2016 2 rendkívüli és 6 rendes ülés 44 db 

2017 6 db rendes ülés 25 db 

2018 6 rendes ülés 20 db 

2019 3 rendes ülés 17 db 

 

A megtárgyalt témák igen széles körűek voltak. Nem korlátozódtak a fő profilra, 

(területfejlesztés, környezetvédelem, mezőgazdaság stb.) hanem a gazdaságfejlesztés, az 

idegenforgalom, a nemzetközi kapcsolatok, közlekedésfejlesztés és az állampolgárokat érintő 



jelentős infrastrukturális szolgáltatások, az európai unióval kapcsolatos tájékoztatás (Europe 

Direct), illetve feladatok megvitatása is a napirendeken szerepelt.  

 

A bizottság által tárgyalt főbb témák: 

- A Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program és ennek félévenkénti 

változásai 

- INTERREG V-A SK-HU, AT-HU határon átnyúló együttműködési programok 

- Tájékoztató a megyében működő Európai Területi Együttműködési Csoportosulások 

munkájáról (ARRABONA, Rába-Duna Vág). 

- A Beszámoló a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat tagságával működő 

szervezetek tevékenységéről (Rába-Duna-Vág ETT, Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.) 

minden évben rendszeresen megtárgyalásra került 

- A „Szigetköz – Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács, a Fertő-táj 

világörökség éves tevékenysége minden évben rendszeresen megtárgyalásra került 

- A Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár Bizottság elnökének féléves, éves 

beszámolója a bizottság által végzett munkáról minden évben rendszeresen 

megtárgyalásra került 

- A „Fertő-tó stratégiai tanulmány” megtárgyalása 

- Tájékoztató a magyar-osztrák államhatárt átszelő közlekedési hálózat tervezett 

fejlesztéseiről. 

- Tájékozgató a Fertő-Hanság Nemzeti Park tevékenységéről 

- A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének tájékoztatója az „M9” Térségi 

Fejlesztési Tanács tevékenységéről rendszeresen évente megtárgyalásra került 

- A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Győr-Moson-Sopron megyei területi felelősének 

tájékoztatója a vidékfejlesztés aktuális kérdéseiről 

- Tájékoztató a megyei turizmus aktuális kérdéseiről több alkalommal tárgyalásra került 

- Tájékoztató a Győr-Moson-Sopron megyét érintő kerékpárút-hálózat fejlesztési 

tervekről 

- A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatója a kamara 

tevékenységéről, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei 

Igazgatósága szintén évente adott  a kamara tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

- Regionális szempontból kedvezményezett járások kijelölése Győr-Moson-Sopron 

megyében 

- Tájékoztató Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, valamint a Petz Aladár 

Megyei Oktató Kórház és a Széchenyi István Egyetem közötti együttműködés 

keretében végzett tevékenységekről 

- Az M85 gyorsforgalmi út térségi területfelhasználási engedély kérelmével kapcsolatos 

megállapodás 

- Tájékoztató az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz kapcsolódó 

megyei feladatokról 

- A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének tájékoztatója a 83. sz. főút Pápa 

és Győr közötti szakaszának fejlesztését (2x2 sávos főúti kiépítését) előkészítő 

projektről 

- A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés részvételével a Szigetközi Natúrpark 

Egyesület alapításának előkészítése  

- Tájékoztató a települési arculati kézikönyvek és településképi rendeletek 

megalkotásáról. 

- Tájékoztató a Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv felülvizsgálatáról 

 



A bizottság a megyei önkormányzati hivatal épületében tartotta üléseinek nagy részét, de 

helyszíni tapasztalatszerzéssel is járó kihelyezett bizottsági ülésre is sor került.  

Bizottsági ülést határozatképesség hiányában egyszer sem kellett elnapolni, ezen túlmenően 

az ülések teljes létszámmal, illetve 1-3 fős – többnyire előre bejelentett, és igazolt – távollét 

mellett zajlottak. 

 

A közgyűlés tisztségviselőivel és a hivatalvezetővel jó kapcsolatot épített ki és tartott fenn a 

bizottság. A vezetők elsődlegesen a testületi munka előkészítésében vállaltak fontos szerepet, 

de a bizottsági üléseken való jelenlétükkel is támogatták és segítették a bizottság munkáját. 

 

A bizottság vezetői és tagjai az önkormányzati hivatal dolgozóival folyamatosan közvetlen és 

gyakori munkakapcsolatot tartottak, ezáltal a bizottságra háruló kötelezettségek folyamatos, 

zavartalan és szakszerű ellátása biztosított volt. 

 

A bizottság munkájához a titkári feladatokat a Területfejlesztési és Területrendezési Iroda 

biztosítja. 

 

 

 

G y ő r, 2019. szeptember 13. 

 

 

 

         Hámori György s.k. 

        Területfejlesztési Bizottság elnöke 

 

 

Pénzügyi Bizottság: 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 57. § (1) bekezdése 

úgy rendelkezik, hogy a megyei közgyűlés köteles megalakítani a Pénzügyi Bizottságát. 

Emellett meghatározott feladatainak ellátása érdekében szabadon alakíthat más bizottságokat. 

 

A 2014. októberi önkormányzati választásokat követően, a megyei közgyűlés alakuló ülésén – 

81/2014. (X.21.) KH közgyűlési határozatával - ismét megalapította a Pénzügyi Bizottságot, 

amely 5 közgyűlési taggal, és három külsős taggal alakult meg.  

 

A bizottság munkáját éves munkaterv alapján végezte, ami igazodott a megyei közgyűlés 

munkatervéhez. Üléseit - rendkívüli alkalmaktól eltekintve - egy héttel a közgyűlés időpontja 

előtt, pénteki napokon tartotta, ahol a bizottsági tagok aktívan részt vettek. 

A bizottság munkáját a Pénzügyi Iroda koordinálta, valamint ellátta a bizottság titkári 

teendőit. Az üléseket minden alkalommal a bizottság elnöke hívta össze, melyek zömében 

nyilvánosak voltak. Zárt ülést rendelhetett el a bizottság elnöke a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 46. § (2) c pontja, a Közgyűlés Szervezeti 

és Működési Szabályzata és a bizottság ügyrendje alapján, amikor az önkormányzat 

vagyonával való rendelkezés, illetve az általa kiírt pályázatok megvitatása került napirendre.  

 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalja a közgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó témák 

legnagyobb részét, ugyanis minden pénzügyi tartalmú és pénzügyi kihatással járó előterjesztés 

a bizottság előzetes állásfoglalásával kerülhet a testület elé. A Pénzügyi Bizottság 



állásfoglalásával terjeszthető a közgyűlés elé: az önkormányzat költségvetési rendelet-

tervezete, az arról alkotott külön véleményével együtt, a költségvetés módosításai és a 

költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, az éves költségvetés és a pénzmaradvány 

elszámolás rendelet-tervezetéhez benyújtott összes módosító indítvány. 

 

A bizottság tevékenységét számadatok felől megközelítve elmondható, hogy a 2014. október 

21 – 2019. szeptember 13. között a bizottság összesen 35 alkalommal ülésezett. Az eltelt öt 

évben a bizottság működése során 131 határozatot hozott, amelyek megfeleltek a szakmai és 

jogi követelményeknek: bizottsági határozatot jogsértés, vagy szakszerűtlenség miatt 

visszavonni egyetlenegyszer sem kellett. 

 

Bizottsági ülések teljes létszámmal, vagy 1-3 fős – többnyire előre bejelentett, és igazolt – 

távollét mellett zajlottak. 

 
 

G y ő r, 2019. szeptember 13. 

 

 

 

         Molnár Rita s.k. 

             Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilat-tételt ellenőrző Bizottság 

 

Az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-tételt Ellenőrző Bizottság 3 képviselő tagját a 

megyei közgyűlés a 2014. októberében tartott alakuló ülésén választotta meg 84/2014.(X. 21.) 

KH számú határozatával. 

A vagyonnyilatkozat tételéről szóló jogszabály, valamint a közgyűlés szervezeti és működési 

szabályzatában foglaltaknak megfelelően a bizottság minden év január hónapjában megküldte 

a testület tagjainak a vagyonnyilatkozat nyomtatványt, valamint a bizottság elnöke a testület 

ülésén tájékoztatót adott a képviselőknek a vagyonnyilatkozat-tétel szabályairól. 

 

A vagyonnyilatkozatok leadási határidejét követően a bizottság tagjai tételesen ellenőrizték a 

képviselők által benyújtott nyilatkozatokat, formai hiba esetén azokat javíttatta. 

 

A bizottság titkári feladatait a megyei aljegyző látja el. 

 

 

 

 

 

G y ő r, 2019. szeptember 13. 

 

 

dr. Gulyás Zoltán,  

     az Összeférhetetlenségi és  

Vagyonnyilat-tételt ellenőrző Bizottság elnöke 


