VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE
HATÁROZAT

Szám: 23/2019. (IV. 25.) MÖK határozat
Tárgy: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján elkészített, a
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót
megtárgyalta, és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Imre László, megyei jegyző

Polgárdy Imre s.k.
megyei közgyűlés elnöke
A kiadmány hiteléül:

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

23/2019. (IV. 25.) MÖK határozat melléklete

BESZÁMOLÓ
A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
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BEVEZETŐ
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban:
Mötv.) foglaltak alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 27. §
(1) bekezdése a megyei önkormányzatok számára területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési,
valamint koordinációs feladatokat állapít meg kötelező önkormányzati feladatként.
Az Mötv. 10. § (1) bekezdése lehetőséget biztosít arra is, hogy az Önkormányzat - nem
veszélyeztetve kötelező feladatainak ellátását - önként vállalt feladatokat is végezzen. A Hivatali
munkában a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása élvez elsőbbséget, azonban a
Hivatal tevékenysége az önként vállalt feladatokra is kiterjed.
A Hivatal az Mötv. 84. § (1) bekezdése szerint ellátja az önkormányzat működésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá közreműködik az önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
Az Mötv. 84. § (3) bekezdése alapján a megyei közgyűlés megyei önkormányzati hivatalt hoz létre.
A hivatalt a közgyűlés elnöke irányítja, vezetője és képviselője a Megyei Jegyző. Működésének jogi
alapjai a központi és helyi jogszabályok, a közgyűlési, bizottsági, nemzetiségi önkormányzati
döntések, a belső utasítások és szabályzatok.
Csak úgy, mint az előző évben a 2018. évi tevékenységünket is a 2014-2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet által a területi szereplőként meghatározott megyei
önkormányzatra delegált a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal (továbbiakban:
TOP) kapcsolatos komplex feladatok határozták meg.
Hivatalunk 2 kabinetirodával és 3 szakmai irodával látta el feladatait.

HIVATALI STRUKTÚRA, SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a közgyűlés szerveként egységes hivatalként működik.
A belső szervezeti tagozódást a közgyűlés határozta meg. A hivatal felépítésének szervezeti ábráját a
jelenleg hatályos Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 6.
melléklete tartalmazza, ennek alapján 2018. évben a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
szervezeti egységei az alábbiak voltak:
SZERVEZETI EGYSÉG MEGNEVEZÉSE
HIVATALVEZETŐ, MEGYEI JEGYZŐ
Elnöki Kabinet
Megyei Jegyzői Kabinet
Önkormányzati Iroda
Gazdasági Iroda
Főépítészeti, Területfejlesztési, Területrendezési Iroda

1 fő
2 fő
9 fő
6 fő
4 fő
3 fő

Tartósan távol lévők (GYED miatt)

2 fő

LÉTSZÁM

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. novemberi ülésén elfogadott 85/2017. (XI. 9.)
MÖK határozata szerint a Hivatal engedélyezett létszáma 32 fő. Tekintettel azonban arra, hogy a
KEHOP-1.2.0 azonosító számú, „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és
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kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című konstrukció keretében nevesített kiemelt
projekt 2018. márciusában lezárásra került, így a 2018. évi költségvetési rendelet alapján a Hivatal
32 fős állományi létszáma a 60/2016. (IX. 29.) MÖK határozat értelmében 2018. április 1. napjával
31 főre módosult.
A humánpolitikai feladatok ellátása magába foglalja a jogviszony létesítések, megszűnések, a a
kinevezés módosítások végrehajtása, adatváltozások kezelése, jóléti és szociális juttatások
igénylésével kapcsolatos eljárások kezelését, szabadságolási terv készítését, szabadságok
nyilvántartását, kitüntetések előkészítését, vagyonnyilatkozatok kezelését és nyilvántartását, mely
feladatok végrehajtásának egy része közvetlen megyei jegyzői irányítással történt.
A hivatal személyi állományi összetétele 2018. december 31-én:
Betöltött álláshelyek száma: 27 fő, ebből 1 fő hivatalvezető; 3 fő irodavezető; 1 fő Elnöki Kabinet
titkár; 22 fő ügyintéző köztisztviselő.
Tartósan távol van 2 fő köztisztviselő.
Az üres álláshelyek száma: 4.
Az év során 8 fő új munkatárs kinevezése történ meg, ebből 3 fő áthelyezéssel került Hivatalunkhoz.
3 fő köztisztviselő munkatárs közszolgálati jogviszonya szűnt meg év közben, ebből 2 fő
jogviszonya közös megegyezéssel, a harmadik rendkívül sajnálatos eseményre tekintettel - a
köztisztviselő váratlanul bekövetkezett halála miatt - került megszüntetésre.
A 272/2014. (XII.14.) Kormányrendelet által meghatározott pályázatmenedzsmenti feladatok ellátása
a folyamatos működés biztosítása okán, szükségszerű volt eseti megbízások igénybevételére, amely
segítséget nyújtott a projekt előkészítő és megvalósító munka szakmai ellátásában a szükséges
szakmérnöki, jogi, menedzsmenti tevékenység területén.
A Hivatal dolgozói mellett, külső megbízással humánerőforrás bevonására is sor került, 12 fő
esetében kötöttünk meghatározott időszakra, meghatározott feladat ellátására megbízási szerződést
(kommunikációs, jogi, közbeszerzési, menedzsmenti területen).
A Hivatal köztisztviselői állománya felsőfokú iskolai végzettségű, magasan kvalifikált, köztük
jelentős részben több éves gyakorlattal rendelkező kollégából áll. 2 fő középiskolai végzettséggel
rendelkező munkatársunk közül 1 fő főiskolai tanulmányokat folytat.
A Hivatalban foglalkoztatott férfiak és nők aránya:
 Nő: 16 fő (59 %)
 Férfi: 11 fő (41 %)
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A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők kor szerinti megoszlása:
Életkor
Fő
35 év alatt
6 fő
35-45 év között
4 fő
45-55 között
12 fő
55 év felett
5 fő

A munkatársak közül 17 fő rendelkezik valamely nyelvből (angol, német, francia) alap, közép, vagy
felsőfokú nyelvvizsgával.
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012.(IX. 28.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) alapján 2014. évtől kezdődően a közszolgálati tisztviselők tanulmányi
pontrendszerre épülő továbbképzéseken vesznek részt. A köztisztviselők tekintetében továbbképzési
tervkészítési kötelezettsége van a munkáltatónak, mely az éves tervben foglalt képzések nyomon
követését, a terv naprakész állapotban tartását is igényli. A 2018. évi terv teljesüléséről beszámoló
készítése a központi elektronikus felületen keresztül történik.
A köztisztviselők négy éves képzési ciklus alatt meghatározott mennyiségi továbbképzést kötelesek
elvégezni. A továbbképzések teljesítésének mérése tanulmányi pontrendszerrel történik. Ennek
értelmében a felsőfokú végzettségű tisztviselők a továbbképzési időszak alatt legalább 128, míg a
középfokú végzettségűek legalább 64 pontot kötelesek teljesíteni. Az első képzési időszak 2014.
január 1. napjától 2017. december 31. napjáig tartott, 2018. január 1. napjával új képzési időszak
kezdődött meg. A közszolgálati életpályamodellt támogató továbbképzési rendszer keretében 19 fő
41 - a Nemzeti Továbbképzési Intézet által akkreditált - továbbképzésen vett részt 2018. évben.
A közigazgatási alapvizsgát a közigazgatásba belépőnek érettségi végzettség esetén 2 év, felsőfokú
végzettség esetén 1 év alatt kell letenni. A Hivatal 3 munkatársa tett sikeres alapvizsgát ez évben.
A Korm. rendeletnek megfelelően elkészített éves továbbképzési tervben szereplő képzéseket a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem ütemezése szerint minden vezető és köztisztviselő folyamatosan,
munkaköri feladataihoz kapcsolódóan teljesítette. A továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez
szükséges pénzügyi forrást a Hivatal költségvetése biztosította, melyet a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemnek fizettünk meg.
A továbbképzési normatív hozzájárulás mértéke 2018. évben 465.531.-Ft volt. Ez a keret a
közszolgálati, illetve a vezetőképzési programokat és az alapvizsgák költségét fedezte.
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A munkakör ellátásához is kapcsolódó tanulmányok azon felül, hogy segítik és ösztönzik a
köztisztviselőt, a munkáltató számára is pozitívan hatnak, hiszen a képzésben résztvevők megszerzett
ismereti és tudása által hatékonyabban láthatják el feladataikat, mely a hivatal jobb színvonalú
működését is hivatott biztosítani.
A közszolgálati tisztviselők féléves és éves teljesítményértékelése, minősítése és
teljesítménykövetelmények meghatározása személyre szólóan a törvényi előírások rendje szerint
megtörtént ebben az évben is.
A humánpolitikai feladatok ellátása kapcsán 2018 második felében a Kormányhivatal helyszíni
közszolgálati ellenőrzést tartott a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban. Az ellenőrzés
tárgyköre a személyi illetmény megállapításának gyakorlata, valamint a köztisztviselők képzésének –
tanulmányi szerződés keretében történő – támogatási gyakorlata volt. Az ellenőrzés keretében feltárt
hiba kijavításra került, és az utóellenőrzés rendben lezajlott, a feladatok végrehajtása, a személyi
illetmények megállapítása a jogszabályoknak megfelelően történt meg. Hivatalunkban tanulmányi
szerződés keretében történő támogatásra nem került sor.

ÜGYIRATFORGALOM
A Megyei Önkormányzati Hivatalban központi iratkezelési rendszer működött 2018-ban, azonban az
év negyedik negyedévében megkezdődött a felkészülés az ASP iratkezelési rendszerére történő
átállásra. A megyei önkormányzatok 2019. január 1-jével csatlakoztak az önkormányzati ASP
rendszerhez (iratkezelés, gazdálkodás, ingatlanvagyon-kataszter szakrendszerekhez), melynek
bevezetésével kapcsolatban folyamatosan adatszolgáltatások, felmérések jelentkeztek.
Az iratkezelést az Önkormányzati Iroda szervezeti egységhez tartozó iktató, irattáros munkatárs
végezte. A Hivatalban az érkeztetés és iktatás - az e célra rendszeresített IRMA program alapján számítógépen történt. Az irattározás központilag, az Önkormányzati Irodán belül számítógéppel
szintén az IRMA ügyiratkezelő rendszerben történt. A hivatal kézi, és központi irattárban tárolja az
elintézett ügyek iratait.
A kézi irattár az iktató helyiségében található, mely az aktuális, valamint az előző év iratait őrzi. A
hivatalban az Önkormányzati Irodánál a személyi anyagokat a humánpolitikai referens, megyei
jegyzői titkár páncélszekrényben elkülönítetten kezelte.
A kézi irattár és a központi irattár iratanyagait az iktató ügyintéző az irattári tervnek megfelelően
kialakított irattári rendszer szerint kezelte.
A központi irattár a Megyeháza Társasházának három alagsori helységében található. A kézi
irattárból az iratok a központi irattárba minden év március 31-ig kerülnek áthelyezésre.
Az iratok selejtezése az irattári terv alapján történik, legalább 3 tagú selejtezési bizottság végzi. A
selejtezésről 3 példányban jegyzőkönyv készül, melyet iktatni és továbbítani kell a selejtezés
engedélyezése céljából a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárnak.
A nem selejtezhető iratok általában 15 évi őrzési idő után, az irattári terv szerint, átadás-átvételi
jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező átadási egység szerinti tételjegyzékkel együtt,
teljes, lezárt évfolyamokban, előzetes egyeztetés után – az illetékes levéltárnak kerülnek átadásra. A
visszatartott ügyiratokról külön jegyzék készül.
Minden év végén - a fentiektől függetlenül - elkészül az éves (ügykörönkénti) ügyiratforgalmi
kimutatás. 2018. I. és II. félévben készült hatósági statisztika. A hatósági statisztikai adatgyűjtés az
önkormányzat (közgyűlés, bizottságok, nemzetiségi önkormányzat), a közgyűlés elnöke és a hivatal
teljes ügyiratforgalmára terjedt ki, melyet már a Kormányhivatal felé nem kell továbbítanunk.

5

AZ IKTATOTT ÜGYIRATOK SZÁMA ÁGAZATI BONTÁSBAN
2018. ÉVBEN (hatósági statisztika)
Ágazat Megnevezés
Sorszámra Alszámra Összesen
A
A) PÉNZÜGYEK
60
107
167
A

A.1. Adóigazgatási ügyek

22

44

66

A

A.2. Egyéb pénzügyek

38

63

101

B

B) EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS

2

14

16

C

2

1

3

192

1984

2176

E

C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS
E) KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSI ÜGYEK,
TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TERÜLETRENDEZÉS ÉS
KOMMUNÁLIS
E.1. Környezet- és természetvédelem

2

3

5

E

E.2. Építésügyek, településrendezés, területrendezés

185

1975

2160

E

E.3 Építésügy

3

4

7

E

E.4 Kommunális ügyek

2

2

4

F

F) KÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS

0

0

0

G

2

2

4

23

269

292

0

0

0

0

0

0

H

G) VÍZÜGYI IGAZGATÁS
H) ÖNKORMÁNYZATI, IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI
IGAZGATÁS
H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek
H.2. Okmányirodák feladatkörébe utalt ügyek, a
polgárok személyi adatainak, lakcím
H.3. A Választásokkal kapcsolatos ügyek

16

262

278

H

H.4. Rendőrségi ügyek

0

0

0

H

H.5. Tűzoltósággal kapcsolatos ügyek

0

0

0

H

H.6. Menedékjogi ügyek

0

0

0

H

H.7. Igazságügyi igazgatás

0

0

0

H

H.8. Egyéb igazgatási ügyek

7

7

14

I

I) LAKÁSÜGYEK

1

7

8

J

J) GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS

0

0

0

K

K) IPARI IGAZGATÁS

0

0

0

L

16

94

110

1

0

1

N

L) KERESKEDELMI IGAZGATÁS, TURISZTIKA
M) FÖLDMŰVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS
NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS
N) MUNKAÜGYI IGAZGATÁS, MUNKAVÉDELEM

0

0

0

P

P) KÖZOKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSÜGYI IGAZGATÁS

4

1

5

R

4

1

5

461

1950

2411

U

R) SPORTÜGYEK
U) ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI
ÜGYEK
U.1. Képviselő-testület iratai

47

414

461

U

U.2. Kisebbségi önkormányzat iratai

34

157

191

U

U.3. Szervezet, működés

152

458

610

U

U.4. Iratkezelés, ügyvitel

4

63

67

U

U.5. Személyzeti, bér- és munkaügyek

136

511

647

E

H
H
H

M

U

6

U

88

347

435

2

1

3

X

U.6. Pénz- és vagyonkezelés
X) HONVÉDELMI, POLGÁRI VÉDELMI,
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS, FEGYVERES
BIZTONSÁGI ŐRSÉG
X.1. Honvédelmi igazgatás

2

1

3

X

X.2. Polgári védelmi, katasztrófavédelmi igazgatás

0

0

0

X

X.3. Fegyveres biztonsági őrség

0

0

0

zz

Mindösszesen

770

4431

5201

X

0,29%

0,41%

Összesen

8. sz főút 2018
Elnöki Kabinet 2018

2,21%

13,78%

Főépítészi, Területfejlesztési és
Területrendezési Iroda 2018

17,66%

Gazdasági Iroda 2018

24,87%

26,70%

2,89%

6,61%

Megyei Jegyző 2018

4,60%

Megyei Jegyzői Kabinet 2018
Veszprém Megyei Német
Önkormányzat 2018
Önkormányzati Iroda 2018
Veszprém Megye Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2018
Személyzeti Ügyek 2018

FELADATOK RÉSZLETEZÉSE
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a megye kötelező
feladatellátására négy alapvető területét jelöli ki az alábbiak szerint:
 területfejlesztés,
 területrendezés,
 vidékfejlesztés, és
 koordinációs feladatok.
Ezen túl ágazati jogszabályok is állapítanak meg kötelező feladatokat, valamint az önkormányzat és
a Hivatal önként vállalt feladatokat is ellát, a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatában foglaltak alapján.
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A kötelező önkormányzati feladatok elsőbbségének szem előtt tartásával, a Hivatal egyik jelentős
tevékenysége 2018. évben e területeken, valamint a testületi munka előkészítéséhez,
koordinálásához, az elfogadott testületi döntések végrehajtásának szervezéséhez, a Közgyűlés, a
bizottságok és tisztségviselők munkájának támogatásához kapcsolódott.
A közgyűlési előterjesztések elkészítése során – a törvényességi szempontok és követelmények
maradéktalan érvényesítése mellett – a Hivatal fokozottan törekedett arra, hogy az előterjesztések a
közgyűlési döntés meghozatalához szükséges valamennyi lényeges háttér-információt, releváns tényés adattartalmat bemutatva kerüljenek a testület elé, hozzájárulva ez által a szakmai és jogi
követelményeknek megfelelő döntés meghozatalához.
Az előterjesztések megfelelő jogi szempontú előkészítését támasztja alá az a tény, hogy a
Kormányhivatal 2018. évben törvényességi észrevétellel – sem a Közgyűlés sem a bizottságok
munkáját érintően – nem élt.
A Hivatal belső egységeinek feladata és a munkatársak munkaköre konkrétan körülhatárolt.
A Hivatal 2018. évi tevékenységének bemutatását a korábbi évek gyakorlata szerint a végzett
feladatok oldaláról közelítettem meg.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÜLÉSEI
Az Önkormányzati Iroda látja el a közgyűlés és a bizottságok működésével kapcsolatos döntés
előkészítési- és végrehajtási feladatokat, gondoskodik a jegyzőkönyvek és a meghozott döntések
informatikai rendszerbe és a rendelek Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltéséről, továbbá ezen
szervezeti egységhez tartoznak az informatika, ügyiratkezelés, és humánpolitika feladatai is.
Az Elnöki Kabinettel együttműködve a kommunikációs, az ifjúsági, sport, idegenforgalom és
nemzetközi kapcsolatok feladatainak ellátásában is közreműködik. A közgyűlés tagjai folyamatos
tájékoztatást kapnak a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az elmúlt időszak
legfontosabb eseményeiről.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésében 2018. évben történt személyi változása
Fenyvesi Zoltán Mihály - 57/2014. (X.31.) MÖK határozat alapján - a megyei közgyűlés alelnöke a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 29. §
(1) bekezdés f) pontjára, valamint az Mötv. 30. § (2) és (4) bekezdésére figyelemmel – a Mötv. 36. §
(1) bekezdés a) pontja alapján országgyűlési képviselővé választása miatt keletkezett
összeférhetetlenségre tekintettel – 2018. május 21. napjával írásban lemondott a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlésében elnyert megyei képviselői mandátumáról, s egyben alelnöki
tisztségéről.
A képviselői helyre a FIDESZ-KDNP szervezet a listán 12. helyen szereplő Végh Lászlót jelentette
be jelöltként. A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság 1/2018. (VI.14.) számú
határozatával megállapította a mandátum megszerzését, mely határozat 2018. június 17-én vált
jogerőssé. A megbízólevél átadását követően Végh László a képviselői esküjét a 2018. június 28.
napján megtartott munkaülésen tette le a közgyűlés előtt.
Mindezekre figyelemmel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2018. június 28. napján
megtartott munkaülésén új társadalmi megbízatású alelnököt választott Vörösmarty Éva személyében
(45/2018. (VI.28.) MÖK határozat).
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Vörösmarty Éva képviselő asszony alelnökké történő megválasztása szükségessé tette a Veszprém
Megyei Értéktár Bizottság a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, valamint a Területfejlesztési,
Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Bizottság személyi összetételének megváltoztatását.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 47/2018. (VI. 28.) MÖK határozatában döntött a
Bizottságok személyi összetételének módosításáról az alábbiak szerint:
 A Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnökének – Vörösmarty Éva helyett – Papp Tamás
képviselőt, a Bizottság alelnökének Végh László képviselőt választotta meg.
 A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tagjának – Vörösmarty Éva helyett – Végh László
képviselőt választotta meg.
 A Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság tagjának – Vörösmarty Éva
helyett – Végh László képviselőt választotta meg.
 A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság elnökének – Papp Tamás
helyett – Latorczai János képviselőt, alelnökének – Vörösmarty Éva helyett – Papp Tamás
képviselőt és új tagjának Varga-Kovács Beatrix Zsuzsanna képviselőt választotta meg.
Változás a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének képviselőcsoportjában
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. december 13. napján megtartott
munkaülésén Dobó Zoltán a Jobbik Magyarországért Mozgalom frakcióvezetője szóban tett
bejelentésére tekintettel megállapítást nyert, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésében a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportja megszűnt, így a megyei
közgyűlésben két képviselőcsoport:
 a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt és
 a Magyar Szocialista Párt
képviselőcsoport működik.
A közgyűlés munkaülései:
A közgyűlés 2018. évben 7 munkanapon ülésezett, melynek során 7 nyílt és 7 zárt ülés megtartását
koordinálta és készítette elő a Hivatal. A megyei közgyűlés munkája során összesen 78 napirendet
tárgyalt, 8 rendeletet alkotott és 109 határozatott hozott.
Közgyűlés üléseinek
száma
14 (ebből 7 zárt ülés)

Tárgyalt
napirendek száma
78

Rendeletek száma

Határozatok szám

8

109

A közgyűlés bizottságainak üléseit, tárgyalt napirendjeinek számát, meghozott határozatait az alábbi
táblázat tartalmazza:
Bizottság
megnevezése
Pénzügyi és
Ellenőrzési Bizottság
Ügyrendi Bizottság
Területfejlesztési,
Területrendezési és
Gazdasági Bizottság

nyílt ülések
száma

zárt ülések
száma

tárgyalt
napirendi
pontok száma

meghozott
határozatok
száma

7

0

19

32

7

3

39

65

6

4

60

90

9

Veszprém Megyei
Értéktár Bizottság
Terület- és
Településfejlesztési
Operatív Program
Bizottság

8

0

21

66

-

7

11

81

Közgyűléshez kapcsolódó rendezvények:
A munkaterv szerinti ünnepi megemlékezések megszervezésére és lebonyolítására is nagy hangsúlyt
fektetett a Hivatal 2018-ban is. Január első felében évindító állófogadást tartottunk a Megyeháza
Szent István termében. Kiemelt szervezési feladatot jelentett a Megyebál, ahol szervező partner volt
a Médiaworks Hungary Zrt., a bál díszvendégeként Várpalota városa mutatkozott be, továbbá a
Kovászna megyei testvérkapcsolat jubileumi alkalmából szervezett programsorozat a 20 fős
Kovászna megyei delegáció fogadásával együtt. Nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódóan március 15-ei
rendezvényünket Badacsonytomaj városával közösen, október 23-ai ünnepséget pedig Mihályháza
településsel közösen készítettük elő. Mint mindig, kiemelt figyelmet fordítottunk az önkormányzat
megalakulásának évfordulója alkalmából december 15-én megtartott ünnepség szervezésére és
lebonyolítására, kitüntetések átadására is.

TERÜLETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
A megyei önkormányzat kötelező feladatát képezi a területi nemzetiségi önkormányzatok működési
feltételeinek biztosítása, a testületi munka támogatása.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Hivatal fokozott figyelmet fordított a területi nemzetiségi
önkormányzatok zavartalan testületi működéséhez szükséges jogi, szakmai, technikai és ügyviteli
segítség megadására. Elmondható, hogy mind a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, mind a Veszprém Megyei Német Önkormányzat törvényes működéséhez a Hivatal
útján a szükséges jogi, pénzügyi és adminisztratív támogatás biztosított volt.
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018. évben a megítélt működési, és feladatalapú
támogatás nemzetiségi célú felhasználása mellett öt pályázat vonatkozásában kapott támogatást. A
Hivatal a kitűzött célok megvalósítása érdekében aktívan részt vett a projektek pénzügyi
dokumentációinak (megrendelők, utalványozások, hitelesítések, záradékolások, pénzügyi
beszámolók, stb.) megfelelő formában történő elkészítéséről. A Veszprém Megyei Német
Önkormányzat fontos céljának tekinti a rendelkezésre álló források széles körű felhasználását a
nemzetiség kulturális autonómiája megőrzésével, valamint az érdekképviselettel összefüggésben.
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat jelentős szerepet vállal a Veszprém Megyei
Önkormányzat németországi Wunsiedel körzettel fennálló testvérkapcsolatának fenntartásában. A
német önkormányzat 2018. évben a nemzetiségi óvónők autentikus nyelvi környezetben történő
továbbképzésében, ifjúsági csoportok kölcsönös nyári táboroztatásában, valamint a Harry Kripner
Alapítvány által támogatott nemzetközi rajzpályázati projektben működött együtt a wunsiedeli
partnerszervezettel.
A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében ebben az évben
is 1 fő közfoglalkoztatottat alkalmazott a roma ügyek intézésére, a települési önkormányzatokkal
történő kapcsolattartásra, programok, képzések szervezésére. Az adminisztrációs és titkári munkák
ellátását a Hivatal irodai helyiséggel, irodai eszközökkel, telefonhasználattal támogatja. A területi
roma önkormányzat a hazai pályázati lehetőségek tekintetében két témában nyújtott be sikeresen
támogatási igényt.
10

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a belső ellenőrzés során vizsgálta mindkét területi
önkormányzat gazdálkodását, melynek során mindkét nemzetiségi önkormányzat működését rendben
találta.
A nemzetiségi önkormányzatok és bizottsága üléseit, tárgyalt napirendjeinek számát, meghozott
határozatait az alábbi táblázat tartalmazza:
Nemzetiségi
nyílt ülések
önkormányzat
száma
megnevezése
Veszprém Megyei Német
6
Önkormányzat
Veszprém Megyei Roma
4
Nemzetiségi Önkormányzat

zárt ülések
száma
0

tárgyalt
napirendi
pontok száma
32

meghozott
határozatok
száma
96

0

16

27

Nemzetiségi
nyílt ülések
önkormányzat
száma
bizottságának
megnevezése
Veszprém Megyei Német
6
Önkormányzat
Pénzügyi Bizottsága
Veszprém Megyei Roma
4
Nemzetiségi Önkormányzat
Pénzügyi Bizottsága

zárt ülések
száma

tárgyalt
napirendi
pontok száma

meghozott
határozatok
száma

0

12

20

0

11

19

INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK, FELADATOK
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi informatikai és telekommunikációs
fejlesztéseit nagymértékben befolyásolta a törvényi előírások betartása, illetve az elavult informatikai
technológiák fejlesztési igénye.
Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Kormányrendelet 12. § (3) bekezdése
a Veszprém Megyei Önkormányzat számára 2019. január 1-jét szabta meg az ASP rendszerhez
történő csatlakozás időpontjának. Ennek megfelelően a Hivatalnál beszerzésre kerültek a rendszer
csatlakozáshoz szükséges autentikációs eszközök, valamint minden felhasználó elvégezte a
szükséges tanfolyamokat, kialakított teszt környezetben a hivatal munkatársai elvégezték a szükséges
beállításokat, a jogosultságok kiosztásra kerültek az ASP rendszer zavartalan indításához. E rendszer
alkalmazásával szoros összefüggésében és a 2013. évi L. törvény által támasztott elektronikus
információbiztonsági követelményeknek megfelelően beszerzésre kerültek a már nem támogatott
2007 Office alkalmazások kiváltására szolgáló szoftverek, melyek folyamatos bevezetését 2019. év
első negyedében valósítottuk meg.
Telekommunikációs fejlesztéseinknek mind gazdasági, mind technológiai fejlesztési szempontból
fontos szerepe volt.
A vonalas telefonok tekintetében lecserélésre került a régi telefonközpont egy korszerűbb és
biztonságosabb IP alapú alközpontra.
Mobil kommunikáció területén a szolgáltató váltással a költségeket jelentősen csökkentve egy
hasznosabb, sokrétűbb szolgáltatáshoz jutottunk.

11

A közgyűlések lebonyolításához, valamint rendezvények hangosításához szükséges elavult
hangtechnikai berendezések korszerűsítése is megtörtént.
Belső ellenőrzés keretében sor került a közzététel szabályozása és gyakorlata tárgykörben ellenőrzés
lefolytatására, melynek célja annak megállapítása volt, hogy a közzététel az információszabadságról
szóló törvény előírásainak megfelelően történt-e. Az ellenőrzés eredményeként a feladatellátás
szabályszerűségének javítása, gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása, a munka színvonalának
növelése érdekében nem került sor javaslattételre, az ellenőrzés eredményesen zárult.

JOGI VONATKOZÁSÚ FELADATOK
Korábban a Veszprém Megyei Önkormányzat által nyújtott munkáltatói kölcsönök befizetésével
kapcsolatos jelzálogjog törlések és a be nem fizetett összegekkel kapcsolatos behajtási eljárások
intézésére több esetben került sor 2018. év folyamán is.
Különböző, az Önkormányzat és a Hivatal tevékenységével kapcsolatos szerződések készítése, a
mások által készített szerződések jogi felülvizsgálata is számos alkalommal jelentett feladatot.
Hivatalos szervek által kért, és részükre adott tájékoztató levelek, megkeresések elkészítése is
rendszeresen előforduló feladatként jelentkezett.
A Hivatal kiemelt feladatként kezelte az önkormányzati rendeletek, belső szabályzatok,
dokumentumok célszerűségi és törvényességi szempontú vizsgálatát is.

VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 66. § (1) bekezdése alapján a Területi
Választási Iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője a megyei önkormányzat jegyzője. A választások
előkészítése, szervezése, lebonyolítása, az eljárás megvalósításában résztvevők képzése, a jelölő
szervezetek, illetve a választópolgárok tájékoztatása, valamint a helyi választási irodák közötti
koordináció elvégzése megyei szinten a TVI vezető hatáskörébe tartozik, mely szerteágazó szakmai,
jogi, informatikai, pénzügyi, logisztikai szakirányú feladatok végzését jelenti. Ezen feladatok
jellemzően rövid végrehajtási határidővel előírt tevékenységet irányoznak elő.
A választással kapcsolatos valamennyi feladatot a Hivatalon belül az általam irányított Területi
Választási Iroda végzi. A TVI feladatokat a Hivatal a Kormányhivatal megbízott
kormánytisztviselőivel együtt látta el.
A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság 2018. évben két alkalommal (június 14. és október
24.) ülésezett. Az ülésen tárgyalt ügyek (mandátumkiadás, fellebbezés elbírálás) szakmai
előkészítése szintén a TVI feladata volt.

2018. évi országgyűlési képviselők választása
A 2018. évi országgyűlési képviselőválasztás kapcsán a TVI munkatársaira háruló feladatok a
teljesség igénye nélkül az alábbiak voltak:
A TVI-nek a választás előkészítésével kapcsolatos tevékenységei között most is prioritást kapott a
választási irodák munkatársainak a választás lebonyolítására történő felkészítése, oktatása, mely több
lépcsőben valósult meg. A megyében négy országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda
(OEVI: Veszprém, Balatonfüred, Pápa, Tapolca településen), valamint 59 helyi választási iroda
(HVI) működik. Az oktatásokat ezen irodák vezetői, és a jogi, pénzügyi, feladatokat ellátó
munkatársai részére tartottuk.
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Szakmai értekezletet szerveztünk az alábbi időpontokban:
 2018. február 21-én az OEVI, HVI vezetők, jogi és informatikai helyettesei részére, melynek
témája „Felkészülés a 2018. évi országgyűlési képviselő választásra (választási igazgatási,
jog, informatikai kérdések)”.
 2018. április 3-án a felkészüléssel kapcsolatos aktuális kérdésekkel összefüggésben, és végül
 2018. május 3-án összehívott értekezleten a jogi, informatikai, valamint pénzügyi
munkatársakkal közösen szakmai tapasztalatok, észrevételek megvitatására került sor.
Az informatikai rendszer használatát segítő felkészítés már ezt megelőzően, 2017. novemberdecember hónapjában megkezdődött az informatikus munkatársak részére.
A fenti oktatási tevékenység mellett a TVI tagjai folyamatosan gondoskodtak a HVI-k és OEVI-k
munkájának segítéséről, jogi, informatikai, logisztikai, pénzügyi területen telefonon, e-mailben, és a
belső választási informatikai rendszer (VÁKIR) útján nyújtottak tájékoztatást. A választási feladatok
aktuális, pontos, határidőben történő végrehajtását koordinációval, folyamatos konzultációval
segítették.
Veszprém megyében a választási iratok és kellékek szállítása a négy OEVI székhelyre történt, innen
került kiosztásra a HVI-k részére.
Általában elmondható volt, hogy a HVI-k és OEVI-k jó színvonalon látták el a választásokhoz
kapcsolódó igazgatási feladatiakat.
A 2018. évi országgyűlési választások előkészületei során fontos feladata volt a HVI munkatársainak
a körzetesítés, a körzethatárok megállapítása, a névjegyzékkezelés, a jelölés és ajánlásellenőrzés. Ezen
feladatok ellátását nagymértékben segítették a megújított választási informatikai rendszerek is.
A TVI munkatársai a folyamatos munkavégzést is ezen rendszerben futó ellenőrző listák útján
kontrollálták, a választási irodák vezetőivel és tagjaival folyamatosan kapcsolatot tartottak, segítségkérés
esetén a megfelelő válaszintézkedésekkel szolgáltak.
A választás során az informatikai feladatok választásnapi végrehajtását minden esetben többszöri
próba előzte meg. A megyei HVI-k részéről a próbákra való felkészülés, azokon a feladatok
végrehajtása a forgatókönyvben leírtak szerint történt. Ezek a próbák az éles működést szimulálták.
A Nemzeti Választási Iroda részére - annak megkeresése alapján - a választások jogerős lezárultát
követően készült összefoglaló jelentésben foglaltuk össze a gyakorlati tapasztalatokat.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy - a TVI-k jogszabály-módosítási javaslatainak is köszönhetően 2018. szeptember 1. napjával hatályba lépett a választási eljárásról szóló törvény (2013. évi XXXVI.
törvény) módosítása, amely számos pontján érintette a hatályban lévő eljárási szabályokat.

Az országgyűlési képviselőválasztáson a részvételi arány Veszprém megyében 71,43%, volt, amely
meghaladta az országos megjelenési arányt, mely 70,22 % volt.

2018. évi időközi önkormányzati választások Veszprém megyében
A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal részeként
öt alkalommal működött közre időközi önkormányzati választás koordinálásában és pénzügyi
elszámolásának ellenőrzésében.
Megyénkben 2018. évben 5 településen került sor időközi választás kiírására és lebonyolítására,
melyek a következők voltak:
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•
•
•
•
•

Kapolcs településen 2018. január 7-án tartottak polgármester választást és helyi
önkormányzati képviselők választását, a képviselő-testület feloszlása miatt.
Kékkút településen 2018. július 1-én tartottak polgármester választást, mert a korábbi
polgármester tisztségével kapcsolatosan a szükséges feltételek már nem álltak fenn.
Veszprém településen 2018. július 15-én tartottak egyéni választókerületi képviselő
választást, lemondás miatt.
Megyer településen 2018. december 9-én tartottak polgármester választást, a korábbi
polgármester lemondása miatt.
Zalagyömörő településen 2018. december 16. napján került sor polgármester választásra
haláleset miatt.

Egyéb választási feladatok:
A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda a pénzügyi elszámolásokat a helyi ellenőrzést
követően minden esetben felterjesztette a Nemzeti Választási Iroda részére. A pénzügyi
elszámolások jóváhagyásáról és a szükséges fedezet biztosításáról a Nemzeti Választási Iroda Elnöke
intézkedett. A HVI-ket megillető ténylegesen felmerült többletköltségek összegei kiutalásra kerültek.
A választások valamennyi pénzügyi feladatát - a TVI részeként - a Gazdasági Iroda munkatársai
végezték, mind az április 8-i Országgyűlési képviselő választás, illetve további öt alkalommal
megtartott helyi időközi választás koordinálása, pénzügyi elszámolásainak ellenőrzése kapcsán. A
Veszprém Megyei Területi Választási Iroda a pénzügyi elszámolásokat a helyi ellenőrzést követően
minden esetben felterjesztette a Nemzeti Választási Iroda részére.
Választással kapcsolatosan a TVI további adminisztratív feladatokat is végzett. 2018. évben elindult
a képviselők aktuális nyilvántartását szolgáló informatikai rendszer. A TVI, az OEVI-k, és a HVI-k
munkatársai elvégezték a rendszer adatainak karbantartását, továbbá folyamatos feladatként
jelentkezik részükre azok naprakész vezetése.
A választási eljárás, valamint a feladatok megoldása folyamán a Nemzeti Választási Irodával a
felmerült kérdéseink tekintetében folyamatosan konzultáltunk, amely nagymértékben segítette
választási irodáink munkáját.
Összességében elmondható, hogy az NVI és a TVI által szervezett előadások, a szakmai
segítségnyújtás és koordináció, valamint az NVI által kiadott választási füzetek, továbbá a OEVI és a
HVI felkészült munkatársai a jogszabályoknak maradéktalanul megfelelő eljárás lebonyolítását
eredményezték 2018. évben.

IFJÚSÁGGAL, SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATOK
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 87/2018. (IX. 27.) MÖK határozatával fogadta el
a Veszprém Megyei Önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról szóló beszámolót,
melyben részletesen ismertetésre kerültek e terület 2018. évben végzett feladatai. A Hivatal az
ifjúsággal és sporttal kapcsolatosan szakmai, szervezési, és lebonyolítási feladatokat látott el az
alábbi események megvalósítása érdekében:
 A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Sportszövetség szoros
együttműködésének köszönhetően a Megyefutás, az Országos Szenior Sakkbajnokság, és a
Veszprém Megyei Sport Díjátadó Gála került megrendezésre a korábbi évek gyakorlata
szerint.
 A Köztársaság Kupa Megyei Atlétikai Verseny megvalósításának költségeihez járult hozzá
önkormányzatunk.
 Csak úgy, mint a korábbi években 2018-ban is az állami sportinformációs rendszerről szóló
166/2004. (V.21.) Korm. rendelet alapján - adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve 14

összegyűjtöttük - Veszprém megye területén elhelyezkedő, valamint folyamatban lévő és
tervezett – sportlétesítményekről szóló információkat, és a települési önkormányzatoktól
beérkezett adatlapokat megküldtük az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős
Államtitkárság Sportirányítási Főosztálya részére.
 A kézilabdasport utánpótlásának fontosságára tekintettel önkormányzatunk 1.500.000 Ft
támogatásban részesítette a Telekom Veszprém Kézilabdacsapatát.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 97/2018. (XI. 22.) MÖK határozatával fogadta el
a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szóló beszámolót,
melyben részletesen ismertetésre kerültek a nemzetközi kapcsolatok ápolása során végzett 2018. évi
megvalósult feladatok. A Hivatal e területen szakmai, valamint protokoll szervezési, és lebonyolítási
feladatokat látott el az alábbi országonkénti bontásban részletezett események megvalósítása
érdekében:
Kovászna megye, Románia
 Kovászna és Veszprém megye testvérkapcsolatának negyed évszázados jubileumára
tekintettel „Az értékteremtés 25 éve” ünnepségsorozat megvalósítása történt meg
Veszprémben 2018. szeptember 15-én, Kovászna megye 20 fős delegációjának részvételével.
 Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvánnyal folytatott szoros
együttműködésének köszönhetően, az idei évben ismét 25 Kovászna megyei gyermek
táborozhatott a Csopaki Üdülőfaluban.
 A Sepsiszentgyörgyön megrendezésre került XVI. Háromszéki Kolbászparádé és
Káposztafesztiválon történő részvétel biztosítottuk.
 2018. decemberében a Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt felé, mely azóta sikeres elbírálásban részesült.
Alsó-Ausztria, Ausztria
 Ünnepséget szerveztünk Ing. Hans Penz az Alsó-Ausztriai Tartományi Parlament elnöke
nyugállományba vonulása alkalmából, a Megyeháza Szent István termében.
 A leköszönő elnök Ing. Hans Penz tiszteletére az osztrák fővárosban is ünnepséget
szerveztek, ahol megyénket Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat
közgyűlésének elnöke képviselte.
Wunsiedel, Németország
 A Veszprém Megyei Német Önkormányzat közreműködésével került sor a Wunsiedel-i
Fichtelgebirge Körzettel közös diákcsere program megvalósítására, 6-6 diák és 2-2 felnőtt
kísérő részvételével.
Tarnów, Lengyelország
 2 fős delegáció utazásának előkészítése Tarnów városába, a „Zdearzenia 2018”
városfesztiválra.
2018. évben a meglévő nemzetközi kapcsolatainkkal összefüggésben egyéb esemény nem történt.
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IDEGENFORGALOM
A megyei önkormányzatok korábbi években tapasztalható markáns, nonprofit turisztikai
tevékenységet éríntő szerepvállalása teljes mértékben átalakult. A megyei turisztikai értékek
felkutatása és bemutatása szinte kizárólag az értéktár mozgalom népszerűsítése során valósult meg.
Megyénk a budapesti Utazás Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon standszolgálattal, önálló
kiállítóként évek óta nincs jelen és naprakész turisztikai kiadványok hiányában prospektusokkal sem
vettünk részt a szakmai rendezvényen. A szakterületre szánt anyagi források szűkössége miatt éves
szinten egyetlen nemzetközi eseményen, a kovásznai Sepsiszentgyörgyön évről évre megrendezésre
kerülő Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztiválon van alkalmunk megyénk turisztikai értékeinek
népszerűsítésére.
Hivatalunknak a turisztikai marketing jellegű munka mellett folyamatos feladatot jelent az
információs tevékenység, az önkormányzati referens egyúttal a megyei Tourinform irodai
szerepkörből adódó teendőket is ellátja, mind hagyományos, mind elektronikus úton tájékoztatja az
érdeklődőket, a partnereket, adatszolgáltatást végez a Magyar Turisztikai Ügynökség felé.
Mindeközben a megye Tourinform irodáival történő kapcsolattartásra az irodák részéről szinte már
egyáltalán nincs igény. A turisztikai desztinációs menedzsmentekkel, a Pannon Egyetem Turizmus
Tanszékével, valamint a turisztikai partnerekkel szereplőivel fenntartott és igényelt korábbi
munkakapcsolat napjainkra gyakorlatilag „elsorvadt”. Országos kiadványok hiányában az
országmarketing helyben történő népszerűsítése nem létezik.

PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI FELADATOK A GAZDASÁGI IRODA
TEVÉKENYSÉGÉBEN
A Gazdasági Iroda látja el a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati
Hivatal, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Veszprém Megyei Német
Önkormányzat, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács gazdálkodásával kapcsolatos
feladatokat. Az Iroda feladatkörei ellátásának jogszabályi alapjait az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. számú törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint ennek végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Kormányrendelet, továbbá az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.)
Kormányrendelet adja meg.
A Közgyűlés döntéseinek előkészítése
A 2017. évi költségvetési gazdálkodás lezárásaként az Iroda elkészítette a zárszámadási rendelettervezetet, mely tartalmazta az Önkormányzat és a Hivatal költségvetési maradványának
jóváhagyására vonatkozó javaslatokat is. A jogszabályban meghatározott határidőig benyújtásra
került a Közgyűlés részére az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezete az
adósságot keletkeztető ügyletek vállalásáról szóló határozati javaslattal együtt. Az önkormányzat
működésének és gazdálkodásának jogi szabályozása nem teszi lehetővé az adósságot keletkeztető
ügyletekre történő kötelezettségvállalást. A költségvetési rendelet a 2018. év során – figyelemmel
kísérve a költségvetés alakulását – öt alkalommal (illetve 2019. évben további egy alkalommal,
2018. december 31-ei hatállyal) került módosításra. Az elfogadott költségvetési rendeletek alapján
határidőre elkészültek a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére benyújtandó,
a költségvetési információk összeállítására szolgáló adatszolgáltatások.
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Együttműködési megállapodások alapján a Gazdasági Iroda elkészítette a Veszprém Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, valamint a „8-as főút”
Térségi Fejlesztési Tanács gazdálkodásával összefüggő feladatokat. Az együttműködés során az
Iroda által végzett leggyakoribb tevékenységek az alábbiak:
-

Költségvetés tervezésével, módosításával, és végrehajtásával összefüggő előterjesztések
készítése (17 db)
Határozati javaslatok írásbeli előkészítése (29 db)
Együttműködési megállapodások felülvizsgálata (2 db),
Közbeszerzési terv (3 db),
Elemi költségvetés készítése (3 db),
Havi, negyedéves információs jelentések (36 db)
Negyedéves mérlegjelentések (12 db)
Éves költségvetési beszámoló készítése (3 db)
KSH statisztikai adatszolgáltatás (15 db)
Vállalkozói szerződés (1 db)
Megrendelők (104 db)
Közfoglalkoztatás (2 alkalom)
Személyi kifizetésekkel kapcsolatos számfejtések (84 db)
Támogatások elszámolásáról beszámoló készítése (11 db)
Hazai pályázatok lebonyolításában közreműködés (11 db)

A költségvetés végrehajtása, gazdálkodási feladatok
A Közgyűlés döntéseinek előkészítésén túl a Gazdasági Iroda 2018. évi feladatainak meghatározó
részét a költségvetés végrehajtása jelentette, amely az alábbiakat foglalta magában:
-

-

a kiadási előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele,
a gazdasági események számviteli rögzítése,
az
önkormányzat
és
a hivatal
számviteli
politikájának,
számlarendjének,
kötelezettségvállalási, értékelési és leltározási szabályzatának elkészítése,
kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése (utalványrendeletek elkészítése),
banki és házi pénztári kifizetések,
Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő adóbevallások elkészítése (ÁFA, rehabilitációs
hozzájárulás, cégautóadó),
Központi Statisztikai Hivatal felé történő negyedéves, éves jelentések készítése,
rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (megbízási díj, tiszteletdíj, költségtérítés,
közfoglalkoztatott bére, SZÉP kártya feltöltés, egyéb cafeteria juttatások, telefonadó, deviza
ellátmány, egészségügyi költségtérítés /szemüveg/, adóköteles természetbeni juttatás,
jutalom, kitüntetés, díj stb.) számfejtése és annak pénzügyi teljesítése, bérfeladás készítése,
főkönyvi számlák egyeztetése,
területi nemzetiségi önkormányzatok, térségi fejlesztési tanács költségvetésével és
végrehajtásával kapcsolatos teendők,
kimenő és beérkező számlák analitikus nyilvántartása
megyei rendkívüli támogatás megigénylése és elszámolása,
Európai Uniós és hazai pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi könyvelési feladatok ellátása,
a hivatali, valamint az önkormányzati vagyon analitikus nyilvántartásának vezetése,
az éves leltár kiértékelésével kapcsolatos feladatok,
tárgyi eszközök, készletek analitikus nyilvántartása,
támogatási szerződések előkészítése,
az önkormányzat által nyújtott támogatások elszámoltatása,
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-

számlázási feladatok, bevételek beszedése,
lakásalap kezelése,
önkormányzati nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával összefüggő feladatok
(pályázati kiírás, szerződéskötés, számlázás)
a megyeházi társasház ellátó szervezetében képviselő személy munkájában közreműködés.

A jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek nyilvántartására az Önkormányzat és a
Hivatal tekintetében is a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés
és utalványozás rendjéről szóló szabályzatnak megfelelően került sor. A beszedett bevételek és
teljesített kiadások módosított pénzforgalmi szemléletű kettős könyvviteli rendszerben kerültek
rögzítésre. A főkönyvi könyvelés – jogszabálynak megfelelően – analitikus nyilvántartással került
alátámasztásra. Az előirányzatok feladatokhoz történő alakítása, folyamatos egyeztetést követelt meg
minden Irodával. A költségvetési rendeletben a közgyűlés elnökének nyújtott felhatalmazás alapján,
az általános tartalék és a céltartalék felosztásával megtörtént az előirányzatok átcsoportosítása, a
költségvetési rendelet módosításai során a felhasználásról, és az átvezetésekről tájékoztatás készült.
A főkönyvi könyvelésben rögzített adatokból határidőre és a jogszabályi előírásoknak megfelelően
elkészült a közgyűlés részére a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló. Az önkormányzat
részére 2018. évben jóváhagyott, átutalt állami hozzájárulással való elszámolási kötelezettségnek a
2018. évi beszámolási kötelezettség keretén belül kellett eleget tenni.
Az Európai Unió támogatásával 24 db nyertesnek ítélt projekt, valamint 3 db hazai projekt
vonatkozásában a Gazdasági Iroda feladatkörébe tartozó pénzügyi és számviteli feladatok is
növekedtek (elkülönített könyvelés és nyilvántartás vezetése, számviteli eljárásrendek kidolgozása,
az eredeti dokumentumok tárolása, folyamatos egyeztetés az Irodákkal).
Az önkormányzat 2018. évi bevételeinek alakulása
Az önkormányzat 2018. évben összesen 835 672 166 Ft bevételt teljesített. A bevételeken belül a
központi költségvetésből megillető állami támogatás 253 223 000 Ft-ban teljesült, mely tartalmazza a
2012. év óta azonos nagyságú (238 600 000 Ft) működési támogatás bevételét, valamint a megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázaton elnyert összeget (14 623 000 Ft).
Az önkormányzat az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához 112 876 078
Ft támogatási előleget hívott le. A projektek folyamatban lévő hosszabb távú kötelezettségvállalást
jelentenek az Önkormányzat és a Hivatal számára. A „Veszprém megyei területrendezési terv
módosítása” tárgyában 2017. évben benyújtott támogatási kérelem alapján 20 000 000 Ft lehívása
történt, valamint további két eredményesnek ítélt hazai pályázat támogatására 5 000 000 Ft
pénzeszközátvétel valósult meg. A Dr. Komjáthy László díj díjazottjainak járó elismerésekhez
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 339 000 Ft-tal járult hozzá.
A 2018. április 8-án lezajlott országgyűlési képviselő választás koordinálásával összefüggésben
15 328 203 Ft bevétel, és további öt időközi választással kapcsolatban 184 640 Ft teljesült.
Ingatlan bérbeadásból, szolgáltatás nyújtásból, valamint a folyamatos működéssel kapcsolatban
9 291 910 Ft bevétel teljesült. Az elavult tárgyi eszközök és gépjárművek értékesítése 4 166 288 Fttal növelte a költségvetés bevételi főösszegét.
A Munkáltatói Lakásalapszámlán a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben 454 158 Ft került
jóváírásra.
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A finanszírozási bevételek 413 309 622 Ft-ban teljesültek, mely a Hivatalnak nyújtott (176 749 010
Ft) irányítószervi támogatásból, valamint a 2017. évi költségvetési maradvány igénybevételéből
(227 016 612 Ft) áll.
A 2017. évi költségvetési maradvány tartalmazza az előző évek felhalmozott tartaléka mellett a
megelőző évben nyújtott pályázati előlegek támogatási összegét is. Az európai uniós forrásból
támogatott projektek megvalósításához szükséges fedezet előlegként minden esetben 100%-ban
lehívásra került, melyet a pénzkészlet állománya magában foglal, azonban megvalósításuk több évre
tolódik. A projektek kiadási szükségletei is bemutatásra kerülnek az Önkormányzat költségvetésének
elfogadásakor, azonban azok több évre történő kiadási hatásai jelentősen torzítják az adott évre
elfogadott költségvetési előirányzatok teljesítését.

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
406 950 921 Ft
Működési bevételek
9 291 910 Ft
Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről
1 499 267 Ft

21%

Felhalmozási bevételek
4 166 288 Ft

1%

49%

27%

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök
454 158 Ft
Maradvány igénybevétele
227 016 612 Ft
Államháztartáson belüli
megelőlegezések
9 544 000 Ft
Központi, irányító szervi
támogatás
176 749 010 Ft

1%

Az önkormányzat 2018. évi kiadásainak teljesítése
A 2018. évi kiadások összességében 560 572 468 Ft-ban teljesültek. A kiadások között a működési
kiadások jelentkeznek legnagyobb arányban (338 834 979 Ft). A működési kiadások a Közgyűlés,
valamint Hivatal működéséhez köthetők (személyi jellegű kifizetések, üzemeltetési, karbantartási
kiadások, szolgáltatás vásárlások, stb.), továbbá a folyamatban lévő pályázatok megvalósításához
kapcsolódó szolgáltatások kiadásait tartalmazzák.
Az önkormányzat 35 080 979 Ft-ot fordított beruházási kiadásokra. A beruházásoknak köszönhetően
megújult az Önkormányzat gépjárműparkja, kialakításra került a Paktum Iroda, informatikai és
kommunikációs eszközök kerültek megvásárlásra. A finanszírozási kiadások között szintén a
Hivatalnak nyújtott irányítószervi támogatás – 176 749 010 Ft összegben –, valamint a 2017. év
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végén a december havi személyi kifizetések teljesítésére folyósított megelőlegezett önkormányzati
támogatás visszafizetése – 9 544 000 Ft – jelentkezik.
A Hivatal költségvetési kiadásainak túlnyomó része (77,88 %-a) a foglalkoztatottak személyi
juttatásainak és munkaadókat terhelő járulékainak finanszírozására szolgált. A dologi kiadások
40 317 905 Ft-ban teljesültek, melynek megoszlását az alábbi diagram mutatja be.
Szakmai anyagok beszerzése
1 094 987 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése
5 762 876 Ft
Informatikai szolgáltatások
igénybevétele
3 944 368 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
1 102 779 Ft

11%
3%

2%3%

Közüzemi díjak
6 987 Ft

14%

Bérleti és lízingdíjak
43 307 Ft

10%

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
2 374 226 Ft

3%

Szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatások
1 355 855 Ft
Egyéb szolgáltatások
18 281 248 Ft

6%
45%

3%

Kiküldetések kiadásai
1 159 470 Ft
Működési célú előzetesen felszámított
áfa, fizetendő áfa 4 432 745 Ft
Egyéb dologi kiadások, és közvetített
kiadások
759 057 Ft

A Gazdasági Iroda tevékenysége megköveteli a folyamatos kapcsolattartást a Magyar Államkincstár
Veszprém Megyei Igazgatóságával, melyek közül a legfontosabbak:
-

a központi költségvetésből származó források (állami támogatások) igénybevétele a nettó
finanszírozás keretében, valamint ezen források év végi elszámolása,
illetmények számfejtése,
törzskönyvi nyilvántartás,
jogszabályokban előírt negyedéves, havi, illetve éves adatszolgáltatás
megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtása, elszámolása,
pályázatokhoz kapcsolódó pénzforgalmi alszámlák nyitása, és kezelése
ingatlanvagyon statisztika

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendelet előírja, hogy a
megyei önkormányzatok 2019. január 1-től kötelesek az ASP integrált rendszert bevezetni. Az ASP
keretrendszer egyik alkotóeleme a Gazdálkodás, mely teljes körűen átöleli a pénzügyi, számviteli
folyamatokat, a tárgyi eszköz nyilvántartást, valamint az ingatlan kataszter nyomon követését. A
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rendszer alkalmazásával előállított kimutatások alapján szükséges a havi, negyedéves, valamint éves
adatszolgáltatások elkészítése. A rendszer bevezetésének előkészítéseként a Magyar Államkincstár
munkatársai biztosítottak 8 alkalommal képzést annak megismerésére.
A Gazdasági Iroda tevékenységét jellemző főbb adatok az alábbiak szerint alakultak:
1 000

"8-as főút" Térségi Fejlesztési
Tanács

800

Veszprém Megyei Német
Önkormányzat

600
400

Veszprém Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat

200
0

Veszprém Megyei
Önkormányzati Hivatal
Napi jóváírások

Kötelezettség
vállalások

Könyvelési tételek
statisztikája

Bejövő számla

Könyvelési
tétel generált

"8-as főút" Térségi Fejlesztési
Tanács

Veszprém Megyei Önkormányzat

Könyvelési
tétel kézi

Összesen
(db)

310

6

316

Veszprém Megyei Német
Önkormányzat

4 036

86

4 122

Veszprém Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat

5 689

30

5 719

36 619

168

36 787

22 816

510

23 326

Veszprém Megyei
Önkormányzati Hivatal
Veszprém Megyei
Önkormányzat

Az önkormányzat vagyonának alakulása
A megyei önkormányzat vagyona az előző évhez képest 11,37 %-kal nőtt. A változás összegszerűen
kifejezve 47 379 240 Ft vagyon növekedést jelent.
A növekedésben jelentőséggel bír az Önkormányzat tárgyi eszköz állományának növekedése, mely
keretében a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási
megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázati forrásból
kialakításra került a Paktum Iroda, a „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási
együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében
informatikai eszközök kerültek beszerzésre, valamint az Önkormányzat megtakarításaiból két darab
személygépkocsi megvásárlása valósult meg.
Az önkormányzat összességében 35 080 979 Ft beruházást teljesített nettó összegben. A tárgyi
eszközök nettó értéke az elszámolt értékcsökkenést követően 8 219 632-tal növekedett. Az eszközök
értékesítéséből adódóan 4 166 288 Ft bevétel teljesült.
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A pénzkészlet 11,62%-kal (41 304 327 Ft) növekedett. A pályázatok megvalósításához megítélt
támogatások előlegként biztosításra kerültek, felhasználásuk folyamatos, több éven áthúzódó
kiadásokra biztosít forrást. A pénzkészlet alakulásának elemzésénél azonban szükséges megjegyezni,
hogy az Európai Uniós pályázatok megvalósításában kötelezően vállalt projektmenedzsmenti
feladatokra biztosított pályázati forrás nem fedezi a feladatot ellátó, köztisztviselőként alkalmazott
humánerőforrás költségeit, mely a korábban felhalmozott szabad maradvány igénybe vételét
eredményezi. A humánerőforrás gazdálkodás financiális nyomon követése kiemelten fontos a hosszú
távú működőképesség megtartása érdekében.
A megyei önkormányzat igyekezett a vagyonát a kötelező feladatok színvonalas ellátása érdekében,
jó gazda módjára költségtakarékosan, értékének megőrzésével, állagának védelmével működtetni, és
ehhez biztosította a karbantartáshoz, felújításhoz elengedhetetlen forrásokat.
KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról
2018. december 31-én nettó értékben
adatok Ft-ban
Tárgy
időszak
C

Előző
időszak
B

Megnevezés
A
1

ESZKÖZÖK

2

A/I

Immateriális javak

3

A/II

Tárgyi eszközök

4

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök

0

5

A/IV

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

6

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

7

B/I

Készletek

8

B/II

Értékpapírok

9

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

10

C)

PÉNZESZKÖZÖK

11

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések

12

D/II

Költségvetési évet követően esedékes követelések

13

D/III

Követelés jellegű sajátos elszámolások

14

D)

KÖVETELÉSEK

2 569 929

419 153

15

E)

EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

0

-756 490

16

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

17

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

346 619 242

393 998 482

18

FORRÁSOK

19

G)

SAJÁT TŐKE

307 213 515

346 869 895

20

H/I

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1 263 254

365 106

21

H/II

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

9 975 449

9 644 962

22

H/III

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

26 802 432

20 142 250

23

H)

KÖTELEZETTSÉGEK

38 041 135

30 152 318

24

0

0

25

I)
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS
ELSZÁMOLÁSOK
J)
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 364 592

16 976 269

26

FORRÁSOK ÖSSZESEN

346 619 242

393 998 482

22

351 933

190 024

86 822 575

95 042 207

87 174 508

95 232 231

2 251 010

3 175 466

0

0

2 251 010

3 175 466

254 623 795

295 928 122

2 382 961

129 153

13 635

0

173 333

290 000

Belső ellenőrzési feladatok
A belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről a
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője gondoskodott.
A megyei önkormányzat belső
igénybevételével valósult meg.

ellenőrzési

feladatainak

végrehajtása

külső

erőforrások

Az éves ellenőrzési feladatokat a belső ellenőrzés az éves belső ellenőrzési tervben foglaltak alapján
végezte az alábbi témakörökben:
- A beszerzések szabályszerűségének vizsgálata
- A gazdálkodási jogkörök szabályozottsága és gyakorlata
- Közzététel szabályozottsága és gyakorlata
- A készpénzkezelés szabályozása és gyakorlata
- A 2018. évi költségvetés megalapozottságának felülvizsgálata
A vizsgálatok kiterjedtek a Veszprém Megyei Önkormányzatra, a Veszprém Megyei Önkormányzat
Hivatalra.
A vizsgálatokhoz a megyei jegyző által aláírt megbízólevél és részletes ellenőrzési program készült.
Az ellenőrzés által tett megállapításokat, az ellenőrzést végzők jelentésben rögzítették. Az ellenőrzés
nyomán kialakított vélemény a vizsgált területekről, illetve folyamatokról összességében: megfelelő
(5). A feladatellátás szabályszerűségének javítása, gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása, a
munka színvonalának növelése érdekében az ellenőrzés javaslatot tett, a feltárt hibák kijavítása
megtörtént, illetve folyamatos.
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A Magyar Államkincstár hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta az önkormányzat által 2017. évben
igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának – az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. § (1) bekezdése szerinti – hatósági ellenőrzését
kizárólag dokumentum alapú felülvizsgálat keretében. A felülvizsgálat eltérés megállapítása nélkül
zárult, ezért az Önkormányzat 2017. évi elszámolása javítás nélkül került elfogadásra.
Választási feladatok
A Gazdasági Iroda választással kapcsolatos feladatai jelen beszámoló „Választással kapcsolatos
feladatok” címsora alatta került ismertetésre.

A TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTTAK SZERINTI TERÜLETFEJLESZTÉSI,
TERÜLETRENDEZÉSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI, VALAMINT KOORDINÁCIÓS
FELADATOK ELLÁTÁSA
A Hivatal kiemelkedően fontos feladata a megyei önkormányzat terület és vidékfejlesztési
feladatának, a területrendezési, valamint a koordináció tevékenységének megalapozása és
támogatása. A Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda segíti elő a megyei
önkormányzat elsődleges kötelező feladatait képező területfejlesztési, területrendezési és
vidékfejlesztési feladatainak ellátását.
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A megyei területfejlesztési koncepció
A Veszprém Megyei Közgyűlés 62/2013. (XII. 19.) számú határozatával fogadta el a Veszprém
Megyei Területfejlesztési Koncepciót, mely 2017. május 25-én az 54/2017. (V. 25.) MÖK
határozattal módosításra került. A megyei területfejlesztési koncepció 2018-ban változatlan
tartalommal segítette elő a településfejlesztési koncepciók elkészítését.
2018-ban megyénk 30 településének településfejlesztési koncepcióját érintő többlépcsős
véleményezésre került sor. Az előzetes tájékoztatási szakaszban adott információ száma 19 db. A
tájékoztató levelekben felhívtuk a települési önkormányzatok figyelmét a Veszprém Megye
Területfejlesztési Koncepcióban foglalt célkitűzésekre. A településfejlesztési koncepciók
véleményezési szakaszban adott állásfoglalások száma 18 db. A megyei koncepcióban foglaltak a
településfejlesztési koncepciók készítésénél minden esetben figyelembevételre kerültek.
Veszprém Megye Integrált Területi Programja
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018-ban két alkalommal módosította Veszprém
Megye Integrált Területi Programját (a továbbiakban: ITP).
A 2018. április 26-i ülésen tárgyalt előterjesztésben ismertettük Oláh Gábor helyettes államtitkár úr
levelét, mely szerint az Európai Bizottság elfogadta a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (továbbiakban TOP) 2. számú módosítását, amelynek keretében a CO34 "Az üvegházhatást
okozó gázok éves csökkenése" című indikátor célértéke csökkentésre került. Tekintettel arra, hogy a
TOP 2. számú módosítását követően a CO34 indikátor célértékei változtak, csökkentek, indokolt és
szükséges ezek figyelembe vétele, ennek megfelelően az ITP módosításra került.
A 2018. november 22-i ülésen tárgyalt ITP módosítást megalapozta Oláh Gábor helyettes államtitkár
úr - előterjesztésben ismeretet levele melyben jelezte, hogy az Európai Bizottság - 2018. október 11én küldött értesítése alapján - elfogadta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 3.
számú módosítását. A módosítás elfogadásával Veszprém megye TOP 5.1 intézkedésének 7 éves
keretösszegéből a TOP 1.4 intézkedés keretösszegére 549 749 050 Ft kerül átcsoportosításra.
Szükségessé vált ezen összeg átvezetése a megyei Integrált Területi Program (ITP) mind szöveges,
mind kapcsolódó táblázatos részében.
TOP felhívások előkészítése
Közgyűlési felhatalmazás alapján a megyei önkormányzat elnöke – a hivatal munkatársainak
bevonásával – részt vett a Nemzetgazdasági Minisztérium (majd Pénzügyminisztérium) felkérésére a
kiírásra kerülő TOP felhívások összeállításában, véleményezésében. Az Irányító Hatóság
megkereséseire figyelemmel, 2018-ban a TOP Felhívásokat, ezeken belül is különösen a
Területspecifikus mellékletek (TSM) tervezetét tekintettük át és véleményeztük, mely összesen 2
TOP felhívást érintett.
TOP felhívásokra érkezett támogatási kérelmek elbírálásának előkészítése
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 57/A. § (4) bekezdése szerint,
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését, mint területi szereplőt megillető döntési javaslat
kialakítása átruházott hatáskörben a TTOPB feladata.
A Terület – és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium
(majd Pénzügyminisztérium) Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által
meghirdetett a TOP II. körös felhívásokra érkezett támogatási kérelmek elbírálásának döntés
előkészítési feladatait - a DEB Titkárság megkeresése alapján - a Veszprém Megyei Önkormányzat
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vonatkozásában a Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda, valamint az
Önkormányzati Iroda két-két munkatársa közösen végezte. A bizottsági munka szervezése,
előkészítése 2018. évben is jelentős feladat volt: a Hivatal munkatársai 7 bizottsági ülést készítettek
elő, ahol 11 napirendet tárgyalt a Bizottság, melynek során 81 egyedi határozatot hozott.
Térségi fejlesztési tanácsok munkájának segítése
A Veszprém Megyei Önkormányzat két térségi fejlesztési tanács munkájában vesz részt:
− Tagja kötelezően létrehozott Balaton Fejlesztési Tanácsnak, a Balatonnal határos másik két
megyével együtt. A BFT tagjai a tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések
elnökei és az érintett megyei közgyűlés egy-egy képviselője. A BFT 2018 évben is
negyedévente tartotta meg üléseit. A BFT munkaszervezetével konstruktív munkakapcsolatot
tart fenn a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, segítve a BFT ülések előkészítését,
illetve az egyéb operatív feladatok ellátását. Szakmai kapcsolattartást a Veszprém Megyei
Önkormányzati Hivatal részéről a Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda
munkatársai látják el. A megyei közgyűlés 2018-ban is önálló napirendként tárgyalta a BFT
tevékenységéről szóló tájékoztatót.
− A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013 tavaszán a megváltozott jogszabályokra
figyelemmel újjáalakította a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsot.
A Tanács célja a 8-as főút fejlesztésének és az M8-as gyorsforgalmi út előkészítésének és
megvalósításának meggyorsítása.
A Tanács munkájában való részvétel a megyei közgyűlések által önként vállalt feladat. A 6 fős
Tanács tagjai a megyei közgyűlések elnökei és a közgyűlések egy-egy képviselője. A tanács
elnökét és alelnökét határozatlan időre a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján
Veszprém Megyei Önkormányzat adja.
A tanács munkaszervezeti feladatait megállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati
Hivatal látja el. A „8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács” 2018-ban kétszer ülésezett. A hivatal
közreműködésével előkészített és tárgyalt napirendek száma: 7. A meghozott határozatok száma:
9.
A megyei közgyűlés 2018-ban is önálló napirendként tárgyalta a „8-as főút Térségi Fejlesztési
Tanács” tevékenységéről szóló tájékoztatót.
A Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum
2012 júliusában megalakult a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum. A fórum
tagjai a megyei közgyűlés elnöke és a megyei jogú város polgármestere.
A fórum formális ülésére 2018-ban nem került sor, de a két vezető egész évben segítette egymást a
területfejlesztéssel kapcsolatos aktuális feladatok ellátásában. A megyei önkormányzat támogatta a
megyei jogú várost a 2023 évi Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésében.
Közép–Dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum
2012. márciusban megalakult a Közép-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum,
amely fórum tagjai az érintett megyék közgyűléseinek elnökei. Szakmai kapcsolattartást a Megyei
Jegyző irányításával a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal részéről a Főépítészi,
Területfejlesztési és Területrendezési Iroda munkatársai látják el.
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Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium
A megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenységének segítése, a területfejlesztésben érintett,
érdekelt szereplők összehangolt fejlesztési együttműködésének céljával létrehozta a
Területfejlesztési Szakmai Kollégiumot. Az együttműködési megállapodás alapján a szakmai
kollégium tagjai: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Veszprém Megyei
Kormányhivatal, Pannon Egyetem, Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Balaton Fejlesztési Tanács.
A Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium működésének meghosszabbításáról a
41/2016. (IV. 28.) MÖK határozat rendelkezett. A Szakmai Kollégium működése 2020.
december 31-ig meghosszabbításra került, az időközben megszűnt KDRFÜ nélkül.
A szakmai kollégium 2018-ban nem tartott munkaülést, de a tagok között az informális
kapcsolattartás töretlen volt.
A megyei főépítészi feladatkör keretében ellátott feladatok
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint a főépítészi
tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet meghatározza a megyei önkormányzat
azon építésügyi, területfejlesztési és területrendezési feladatait, amelyet a megyei főépítész lát el,
készít elő, vagy működik közre. Ezek különösen: az országos és kiemelt térségekre vonatkozó
területrendezési tervek megyét érintő munkarészeivel kapcsolatos megyei közgyűlési
állásfoglalások, a megye területére vagy térségére készített területrendezési tervek, valamint a
településrendezési tervek és a megyei területrendezési tervek összhangjának előmozdítása
érdekében adott vélemények, állásfoglalások.
A településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való összhangjának vizsgálatára
2018-ban 45 település településrendezési tervének több szakaszból álló véleményezésére került sor.
Az előzetes tájékoztatási szakaszban adott információ száma 27 db. A tájékoztató levelekben
felhívtuk a települési önkormányzatok figyelmét a Veszprém Megye Területrendezési Tervére és az
abban foglalt ajánlásokra is. A véleményezési szakaszban adott állásfoglalások száma 30 db.
Egyeztető tárgyalásokkal kapcsolatos intézkedések száma 18 db. A településrendezési eszközökkel
kapcsolatos eltérő főépítészi véleményekről minden esetben sikerül kompromisszumot kötni a
polgármesterek által összehívott egyeztető tárgyalásokon. A települési önkormányzatok 23 db
elfogadott településrendezési eszközt küldtek meg a megyei önkormányzat részére. A
településrendezési eszközök összhangjának megteremtésére összesen 88 db intézkedés történt.
A településrendezési tervek segítik, a települések fejlesztési elképzeléseit, valamint követik a
megyei területrendezési terv alakulását, fejlődését, változását.
A Veszprém megyei főépítész szervezésében a Megyeházán negyedévi rendszerességgel a
megyében dolgozó települési főépítészek bevonásával az aktuális kérdések egyeztetésére,
megbeszélésre kerül sor.
Ugyancsak gyakorlattá vált a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Magyar Építészek
Veszprém Megyei Kamarája, a Magyar Urbanisztikai Társaság, által szervezett „Városépítészeti
séták Veszprém megyében” rendezvénysorozat. Az elmúlt év tavaszán Balatonfűzfő városban, majd
ősszel Balatonfüred városban került megrendezésre a megyei szakmai nap. Mindkettő a települési
önkormányzatok aktuális feladatainak, kiemelten a településközpontok megújításához kívánt
hozzájárulni. Mindkét rendezvényen a résztvevők tájékoztatást kaptak az „Év Balatoni Háza 2018”
pályázatról.
Az „Év Balatoni Háza 2018” pályázat bírálóbizottságában - a Balatoni Szövetség delegáltjaként vett részt Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető.
A tapasztalatcserét szolgáló rendezvények is hozzájárultak Veszprém megye építészeti értékeinek
megőrzéséhez és méltó módon történő megújításához.
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A megyei területrendezési terv felülvizsgálata
A megyei területrendezési terv megújításának fedezetét a Miniszterelnökség és a Veszprém Megyei
Önkormányzat között 2017. december 21-én aláírására került, Veszprém Megyei Területrendezési
Terv készítését szolgáló támogatási szerződés biztosítja.
A támogatási szerződés tartalmazza, hogy a támogatás 2018 év végig történő felhasználása
számolható el, úgy, hogy a tervezés során illeszkedünk az Országgyűlés által 2018. első
negyedévében megtárgyalásra kerülő Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szóló törvénytervezethez, mely törvény tartalmazni fogja az Országos Területrendezési
Terv (a továbbiakban: OTrT) módosítását is.
A megyei területrendezési tervvel kapcsolatos tervezési szerződés 2018. február 20-án megkötésre
került a legkedvezőbb ajánlatot adó PESTTERV Kft-vel.
A fentiekben ismertetett törvénytervezetet 2018. februárjában az Országgyűlés levette
napirendjéről, így annak megtárgyalására és elfogadására 2018. első negyedévében nem került sor.
Mindezek után Füleky Zsolt úr, a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes államtitkára
az ÉHÁT/287/1/2018. iktatószámú levelével kereste meg a közgyűlés elnökét, melyben jelezte a
kialakult állapotot, egyben rögzítette, hogy a „Miniszterelnökség továbbra is támogatja a megyei
területrendezési tervek összhangba hozatalát a hatályos Országos Területrendezés Tervvel”
Mindezekre figyelemmel a vonatkozó tervezői szerződést úgy módosítottuk (1. számú módosítás),
hogy az akkor hatályos OTrT szerinti megyei terv 2018 végéig elkészül.
Időközben megérkezett adatszolgáltatásokat tervezőnek átadva, az érdemi munka megkezdődött,
ennek során munkaközi egyeztetést is tartottunk 2018. július 10-én és 17-én, melyen 43 települési
önkormányzat biztosította részvételét.
Ezen konzultációs időszakban érkezett meg Füleky Zsolt úrnak, a Miniszterelnökség Építészeti és
Építésügyi Helyettes Államtitkárának az ÉHÁT/1376/1/2018 iktatószámú levele, mely a teljesítési
határidő 2019-re történő módosítását vetítette előre, egyben az Országgyűlés elé kerülő új
területrendezési törvénnyel való összhang szükségességét írja elő a megyei területrendezési terv
módosításánál.
Mindezekre figyelemmel került sor a tervezői szerződés 2. számú módosítására, mely az addig elért
tervezés eredményének bemutatását tartalmazza, a tervezés folytatásánál pedig a konkrét határidők
helyett a kialakult állapothoz illeszkedően, teljesítési intervallumokat tartalmaz, mintegy rugalmas
keretet meghatározva.
A megyei közgyűlés a 2018. szeptember 27-i munkaülésén megtárgyalta a megyei területrendezési
terv módosításával kapcsolatos előterjesztést és áttekintve a kialakult helyzetet, meghozta a
88/2018. (IX. 27.) MÖK határozatát, melyben többek közt előírta:
• a megyei területrendezési terv módosításának véleményezési eljárását,
• az új területrendezési törvénynek való megfeleltetés érdekében - felfüggeszti a támogatási
szerződés módosítási folyamatának lezárásáig,
• felhatalmazza Elnökét a támogatási szerződés módosítására, majd ennek
figyelembevételével történő tervezői szerződés módosítására,
• felhatalmazza Elnökét a támogatási szerződés módosításának hatálybalépését követően a
tervezés folytatására és a szükséges egyeztetésekre, állásfoglalás kérésekre a szakmai
irányító Miniszterelnökség útmutatásai szerint.
A Miniszterelnökség Jogi Szolgáltatási Főosztály GF/SZKF/673/4/2018 számú levelében értesítette
a Közgyűlés Elnökét, hogy a Miniszterelnökség (továbbiakban: Támogató) és a Veszprém Megyei
Önkormányzat (továbbiakban: Kedvezményezett) között, a 2017. december 21-én aláírásra került,
Veszprém Megyei Területrendezési Terv készítéséhez kapcsolódó támogatási szerződést Támogató
a kedvezményezett javára egyoldalúan módosította, a támogatott tevékenység végső határidejét
2019. december 31. napjában határozta meg.
Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország, és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló törvényt, amely a Magyar Közlöny 216. számában 2018. évi
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CXXXIX. törvényként jelent meg. Az OTrT-t, BATrT-t és a BKÜTrT-t érintő új szabályozás 2019.
március 15-én lépett hatályba.
Integrált településfejlesztési stratégiák véleményezése:
A települési önkormányzatok részéről az integrált településfejlesztési stratégia kidolgozásával,
módosításával kapcsolatban a Hivatalhoz – előzetes tájékoztatásra, adat- illetve véleménykérésre –
megkeresés 2018-ban nem érkezett.
Veszprém Megyei Környezetvédelmi Programjának elkészítése
A Veszprém Megyei Önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 48/B. § (1) bekezdése alapján a Veszprém Megye Környezetvédelmi Program 20182022 dokumentációjának több lépcsőben való elkészítésére 2018 márciusában vállalkozási
szerződést kötött a Progressio Mérnöki Iroda Kft.-vel.
A Közgyűlés a 2018. júniusi ülésen önálló napirendként megtárgyalta a „Veszprém Megye
Környezetvédelmi Programja 2018-2022 tervezetének szakmai és társadalmi egyeztetésre
bocsátása” tárgyú előterjesztést. A Közgyűlés a megyei környezetvédelmi program tervezetét a
szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatására alkalmasnak tartotta, egyben felkérte Elnökét, hogy a
széleskörű társadalmi egyeztetést folytassa le.
Az egyeztetési anyag megküldésre került a Veszprém megyei természet- és környezetvédelemmel
foglalkozó civil szervezeteknek, a környezetvédelemmel érintett hatóságoknak, a települési
önkormányzatoknak és a Megyei Éghajlatváltozási Platform tagjainak. Összesen 291 szervezetet
kerestünk meg elektronikus levélben. A megyei önkormányzat honlapján is közzétételre került a
véleménynyilvánítást kérő felhívás.
A Progressio Mérnöki Iroda Kft.-vel a szakmai és társadalmi egyeztetés során felmerült
észrevételeket megválaszolta és a javaslatok érdemi részét beépítette a megyei környezetvédelmi
programba.
A Közgyűlés Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja 2018-2022 dokumentációt a 86/2018.
(IX. 27.) MÖK határozatával jóváhagyta.
A Veszprém Megyei Önkormányzat fő faladata a program megvalósítása során, hogy figyelemmel
kísérje és értékelje a megye környezeti állapotát, segítse az önkormányzatok környezetvédelmi és
természetvédelmi tevékenységét, igény esetén kapcsolattartó/közvetítő szerepet vállalhat különböző
szervezetek, intézmények között. A program végrehajtásának ellenőrzésére a környezet állapotáról
szóló, a Hivatal által összeállított éves beszámoló elfogadása révén valósul meg.

„Veszprém megye eredményességmérési indikátor aktualizálása” tárgyú minisztériumi jelentés
készítése
Oláh Gábor úr a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes
Államtitkára a Veszprém Megyei Önkormányzat együttműködését illetve közreműködését kérte a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2018. évi eredményességmérési mérföldköveinek
előrehaladásának havi rendszerességgel történő figyelemmel kíséréséhez.
A minisztérium részéről havi rendszerességgel megkeresés érkezett az adatszolgáltatás kiegészítése,
aktualizálása céljából, melyhez mellékelt excel táblázat a TOP 10 pályázati felhívásának összesen 61
projektjének eredményességmérési indikátora terjedt ki.
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal az érintett települési önkormányzatok
munkaszervezeteitől – megadott szempontok szerinti – havonta megkérte a településéhez tartozó
projektek előrehaladásáról a tájékoztatást. Az eredményességmérési indikátorra vonatkozó
adatszolgáltatás sok esetben csak többszöri megkeresést követően teljesült.
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A beérkezett adatszolgáltatásokkal feltöltött excel táblázatot a megadott határidőre minden hónap
első napjaiban a minisztérium részére megküldtük.
A „Tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési verseny megszervezése
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági
Bizottsága 2018-ban ismét meghirdette „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési
versenyt. A versenyre 67 önkormányzat jelentkezett, ebből 4 városi és 63 községi önkormányzat. A
versenyben résztvevő településeket a Bizottság tagjaiból álló zsűri a helyszíni szemléket követően
minősítette. Az értékelésnél szempont volt a közterületek gyepesített területének állapota, a
virágosítás, a fásítás, köztéri bútorzat állagmegóvása, vízelvezető árkok rendbetétele, a közterület
tisztán tartása, takarítása és a település rendezettségének összképe. Kiemelt szempont volt a
településkapu, városkapu esztétikus kialakítása és környezetének állapota.
A versenyben résztvevő települési önkormányzatok valamennyien sikeresen teljesítettek.
Eredményes minősítést 16 település ért el, kiváló minősítést 51 település szerzett. Az a település,
mely egymás utáni három évben kiváló minősítésben részesült, elnyeri a „Veszprém Megye Virágos
Települése” címet és mindaddig jogosult rá, míg a kiváló minősítést évente megszerzi. Az elmúlt
három évben egymás után az évenkénti értékelésnél kiváló minősítést 17 település ért el. A
különdíjak odaítélésének legfőbb szempontja a 2018-ban megfogalmazott tematikus cél, a
településkapu, városkapu esztétikus kialakítása és környezetének állapota volt. Különdíjban 5
település részesült.
A közterület szépítési verseny elérte célját, az önkormányzatok, a települések lakói egyaránt igyekeztek
odafigyelni környezetükre és a középületek rendezettségére. Munkájuk által a megye tisztább, szebb lett.
A gondozott településkép javítja az ott élők komfortérzetét és hozzájárul a közösségi élet feltételeinek
javulásához. Veszprém megye idegenforgalmi vonzerejét is növeli a szépen ápolt, parkosított virágos
közterületek.

PÁLYÁZATOKKAL, PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK
A Megyei Jegyzői Kabinet kiemelt tevékenysége a 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési
ciklusban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében
meghirdetésre került felhívásokra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása, majd a nyertes
projektek esetén a menedzsmenti feladatok ellátása a települési önkormányzatokkal konzorciumban a
272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott
kötelezettségből eredően.
A Korm. rendelet értelmében a megyei önkormányzat a területi kiválasztási eljárásrendben
kiválasztásra kerülő projektek esetén a rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló, a
települési önkormányzati közfeladat fejlesztési projektek előkészítő, valamint projektmenedzsmenti
tevékenységének ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzati kéri.
Amennyiben a települési önkormányzat a képviselő-testületi határozatban rögzítettek szerint
kezdeményezte az együttműködést, a megyei önkormányzat polgári jogi jogviszony keretében
együttműködési megállapodást írt alá a település polgármesterével támogatási kérelem
megújításához. A megyei önkormányzat az együttműködési megállapodás értelmében elvégzett
munkáért a projekt elszámolható összköltségének 1%-át munkadíjként számította fel. Amennyiben a
projekt elnyerte az igényelt támogatást, a költség elszámolható a projekt keretében a 2,5 %
projektmenedzsmenti keret terhére.
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A 2016. évben benyújtott támogatási kérelmek közül az alább felsorolt projektekre vonatkozóan
kötött támogatási szerződést az Irányító Hatóság képviseletében eljáró Közreműködő Szervezet
(Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága) a Kedvezményezettekkel:

Felhívás
azonosítószáma

TOP-1.4.1-15

TOP-2.1.3-15

TOP-3.1.1-15

TOP-3.2.1-15

TOP-4.1.1-15

Felhívás címe
A foglalkoztatás és
az
életminőség
javítása családbarát,
munkába
állást
segítő intézmények,
közszolgáltatások
fejlesztésével
Települési
környezetvédelmi
infrastruktúrafejlesztések
Fenntartható
települési
közlekedésfejlesztés
Önkormányzati
épületek energetikai
korszerűsítése
Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális
fejlesztése
Összesen:

Benyújtott
támogatási
kérelmek
száma

Projektek
összköltsége
(Ft)

Projektmenedzsmentre
fordítható összeg (Ft)

3 db

388.844.273

9.704.000

1 db

46.478.050

1.150.000

1 db

97.977.500

2.437.500

1 db

289.908.173

7.175.000

6 db

202.682.899

4.782.714

12 db

1.025.890.895

25.249.714

A Veszprém Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerként a támogatásban részült projektek
esetén a menedzsmenti feladatokat alapvetően a hivatal munkatársainak közreműködésével, néhány
esetben külső megbízottak bevonásával végzi.
A projektek megvalósítása jellemzően 2017. év júniusában kezdődött el. A támogatási szerződések
megkötéséhez, projektek előkészítéséhez (engedélyes és kiviteli tervet készítő gazdasági szereplők
kiválasztása), a nyilvánosság biztosításhoz nyújtott segítséget az önkormányzati hivatal. A támogatói
döntés elhúzódása miatt a jelentősen megváltozott gazdasági környezetben szinte valamennyi projekt
költségvetését, ütemezését módosítani kellett. Ez jelentős többletmunkát okozott a
Kedvezményezetteknek és a hivatal munkatársai számára is.
A nem engedély köteles építési-kivitelezési munkák jellemzően 2018. tavaszán kezdődtek el (pl.:
Nyirád, Taliándörögd orvosi rendelők felújítása).
Az engedélyezési és közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt több projekt építési-kivitelezési
munkáit a települési önkormányzatok csak 2018. őszén kezdhették el (pl.: Monostorapáti új
bölcsődei férőhelyek létrehozása). Akadályozta a gyors megvalósítást az építőipari kapacitások
szűkössége, valamint a jelentősen megemelkedett kivitelezői árak is.
A 2017. évben benyújtott kérelmekről az Irányító Hatóság 2018. tavaszán döntött. Ezt követően
került sor a támogatási szerződések megkötésére, majd kezdődött meg a projektek megvalósítása.
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Néhány támogatási kérelmet a megyei átlag értéket meghaladó támogatási igény miatt elutasítottak
(pl.: Nyárád Község Önkormányzata helyi gazdaság fejlesztése; Nemesgulács Község
Önkormányzata települési környezetvédelmi fejlesztések).
A támogatásban részesült projektek prioritásonként, ahol a Veszprém Megyei Önkormányzat
konzorciumi partnerként vesz részt a projektek megvalósításában:

Felhívás
azonosítószáma

TOP-1.2.1-16

TOP-2.1.3-16

TOP-3.1.1-16

TOP-4.1.1-16

TOP-4.2.1-16

Felhívás címe
Társadalmi
és
környezeti
szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés
Települési
környezetvédelmi
infrastruktúrafejlesztések
Fenntartható
települési
közlekedésfejlesztés
Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális
fejlesztése
Szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése
Összesen:

Benyújtott
támogatási
kérelmek
száma

Projektek
összköltsége
(Ft)

1 db

217.011.675

5.403.677

2 db

54.184.204

1.345.000

2 db

139.544.962

3.458.570

1 db

35.363.109

876.300

2 db

53.106.834

1.325.000

8 db

499.210.784

12.408.547

Projektmenedzsmentre
fordítható összeg (Ft)

A települési önkormányzatok projektjeivel párhuzamosan a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint
Kedvezményezett támogatásban részesült kérelmeinek menedzsmenti feladatait is koordinálta a
Megyei Jegyzői Kabinet.
Ezen projektek a következők:
TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001
együttműködés

-

Veszprém

megyei

foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

A TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködés” elnevezésű projekt előrehaladása a hatályos Támogatási
Szerződésnek megfelelően, a mérföldkövekben vállalt műszaki-szakmai eredmények teljesítésének
figyelembe vételével, az Irányító Hatósággal és a Közreműködő Szervezettel történő rendszeres
egyeztetés alapján történt.
A 2018. évben rögzített három mérföldkőhöz kapcsolódóan három szakmai beszámoló, valamint
összesen 262.638.637,- Ft értékű kifizetési kérelem lett benyújtva és jóváhagyva.
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A foglalkoztatási paktum források új bölcsődei férőhelyek létesítésére való részbeni átcsoportosítás
kezdeményezése következtében Veszprém megye a TOP 5.1 intézkedés keretösszegéből a TOP 1.4
intézkedés keretösszegére 549.749.050,- Ft került átvezetésre. A projekt költségvetési főösszege a
módosítást követően bruttó 700.250.950,- Ft, amelyhez forrásarányosan igazítva csökkennek az
indikátorok:
Monitoring mutató
megnevezése

Cél dátuma

A foglalkoztatási paktumok keretében
munkaerő-piaci programokban résztvevők
száma (PO25)
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz
jutók száma (PR25)

2020.05.31.

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz
jutók közül a támogatás után hat hónappal
állással rendelkezők száma (PR26)

Eredeti cél
kumulált

Módosított cél
kumulált

810

454

354

199

230

129

A 2018. december 31. napjáig teljesített indikátorértékek:
‒ A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma
(PO25) indikátor 319 fő, amely a módosított kumulált célérték 70,26 %-a.
‒ A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma (PR25) indikátor 127 fő, azaz a
módosított célérték 63,81 %-a.
‒ A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal
állással rendelkezők száma (PR26) indikátor 22 fő, a módosított célérték
17 %-a.
A Paktum munkaprogramban meghatározottaknak megfelelően négy Irányító Csoport ülés, két
Foglalkoztatási Fórum és három szakmai rendezvény valósult meg 2018. évben:
‒ Az Irányító Csoport három alkalommal személyes egyeztetés, egy alkalommal pedig
elektronikus szavazás útján összesen 17 határozatot hozott az alábbi tárgyakban: az Irányító
Csoport új elnökének megválasztása, a Paktum SZMSZ hatályosítása, éves munkaterv
meghatározása és módosítása, szakmai rendezvények előkészítése, éves beszámolók
elfogadása.
‒ A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Fórumokon a projektmegvalósítási szakasz tapasztalatai,
eredményei, a paktumszervezet jövőbeni tervei mellett 2018. június 15. napján Ajkán a
munkáltatói tapasztalatok, munkaerő-piaci tendenciák; 2018. október 4. napján, a Pannon
Egyetem Veszprémi Campusán a gazdaságfejlesztési, agrárgazdasági folyamatok, valamint a
helyi közösségi együttműködések voltak fókuszban.
‒ 2018. április 24. napján Tapolcán a Munkaerő-piaci Esélyegyenlőségi Program, 2018. április
26. napján Zircen a Munkaerő-piaci Partnerség Program szakmai műhelynap; 2018. október
4. napján a szociális gazdaság fejlesztését támogató, szolgáltatások elismertségét erősítő helyi
termék kiállítás és vásár került megrendezésre a Pannon Egyetemen.
A Paktum operatív működését támogató munkacsoport, amely ernyőszervezeti funkciója révén
biztosítja a szakmai és módszertani koordinációt a helyi paktumok tekintetében, 2018. évben kilenc
alkalommal ülésezett.
A projekt megvalósításához kapcsolódó, hatályban lévő szerződések teljesítése folyamatos:
‒ A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos megbízási szerződés szerint rendszeres a
tájékoztatás a projekt előrehaladásáról, eredményeiről.
‒ A „Marketing és kommunikációs tevékenységek ellátása és Szociális gazdaság
fejlesztésének támogatása” tárgyú vállalkozási szerződés alapján a Paktum marketing és
kommunikációs tevékenysége – tájékoztató kiadványok és médiamegjelenések által, valamint
partnerségi rendezvényeken és a Paktum önálló honlapján – folyamatos.
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‒ A „Projekt auditálás – független monitoring és értékelés” tárgyú vállalkozási szerződés
szerint negyedéves átfogó gyorsjelentések és közbenső értékelések készülnek.
‒ A „Veszprém Megyei Paktum Akadémia képzési tervének kidolgozása és a képzések
megvalósítása” tárgyú vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően a Veszprém Megyei
Paktum Akadémia hét képzési programja valósult meg.
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal keretein belül működő projektmenedzsment szervezet
és Paktumiroda koordinációs tevékenysége folyamatos, a Veszprém Megyei Kormányhivatal
szakmai megvalósítói biztosítják az álláskeresők közvetítésével kapcsolatos munkaerő-piaci
szolgáltatásokat.
A Közreműködő Szervezet 2018. december 4. napján helyszíni ellenőrzést tartott a 2016.11.012018.12.03. időszakra vonatkozóan a projekt szabályszerű és hatékony megvalósulásának, szakmaiműszaki tartalmának, pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának vizsgálata tárgyban. A
helyszíni ellenőrzés szabálytalanságot, hiányosságot nem tárt fel.
A projekt 2018. évi eredményei, azaz az operatív, koordinációs és szakmai tevékenységek,
menedzsment folyamatok és ernyőszervezeti feladatok teljesítése a kötelező vállalások és a
vonatkozó műszaki-szakmai előírások tekintetében a projekt tervszerű előrehaladásának
megfelelnek.

TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 - Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP)
kidolgozása Veszprém Megyében
A Veszprém Megyei Önkormányzat 5 Veszprém megyei várossal konzorciumban 2017-ben
támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-3.2.1-16 felhívásra Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv
(SECAP) kidolgozása címen, TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosító számon.
Az Irányító Hatóság 2017. december 08-án kelt döntése alapján a kérelem támogatásban részesült. A
támogatás teljes összege: 88.458.610,- Ft.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Konzorciumvezetőként a Fenntartható Energia és Klíma
Akcióterv (SECAP) kidolgozásában működik közre a projektmenedzsment feladatok mellett szakmai
megvalósítóként is (a 10000 fő feletti városokra és helyi fejlesztési stratégiával rendelkező akció
csoportokra (továbbiakban: HACS) önálló dokumentumok készülnek).
A projekt megvalósítása 2018. március 01-jén, a szakmai munkák megvalósítása 2018. májusában
kezdődtek meg.
A projektnyitó rendezvényre 2018. április 27-én került sor Veszprémben. A nyitó rendezvényen
előadások hangzottak el a projekt céljairól, az üvegházhatású gázok csökkentési lehetőségeiről.
A HACS-ok részére készülő dokumentumok koordinációját a megyei önkormányzat végzi.
A közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a részletes dokumentációt készítő gazdasági
szereplő (V-SECAP konzorcium, melynek vezetője a MEGÉRTI Kft).
2018. nyarán a felmérések előkészítését végezte el a nyertes gazdasági szereplő (kérdőívek
összeállítása, elérhető adatbázisokból információk összegyűjtése, előzetes kimutatások készítése).
A helyi akciócsoportokkal 2018. őszén (Balatonalmádi, Zirc) és 2019. elején (Halimba, Pápa,
Tapolca, Vaszar) részletes megbeszélésekre, mély interjúkra került sor.
Az összegyűjtött adatok, információk, a mély interjúkon elhangzottak alapján a MEGÉRTI Kft.
elkészítette az egyeztetési dokumentumokat.
A dokumentumokat a HACS-ok véleményezték, a javasolt módosítások többsége a
dokumentumokban átvezetésre került.
Sajnálatos módon a 10000 fő feletti városoknál a dokumentumok kidolgozása rendkívül nehezen
halad (szakmai dokumentációt készítő gazdasági szereplőt sem sikerült kiválasztaniuk). A probléma
akár a projekt sikeres megvalósítását is veszélyeztetheti.
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KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 - Veszprém Megyei Klímastratégia
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. október 12-én támogatási szerződést kötött a KEHOP1.2.0-15-2016-00016 azonosítószámú, Veszprém Megyei Klímastratégia című projekt
megvalósítására 30 millió forint összegű támogatásra.
A projekt főbb célkitűzései a Veszprém Megyei Klímastratégia kidolgozása, valamint
Éghajlatváltozási Platform létrehozása, amely elősegíti, hogy a megyében tevékenykedő cégek, civil
szerveztek, önkormányzatok, hatóságok, oktatási intézmények valamint a lakosság is átfogó képpel
rendelkezzen az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkentésének szükségességéről és az egyre
inkább elkerülhetetlennek tűnő hatásokhoz való alkalmazkodás lehetséges módjairól.
Célkitűzés továbbá, hogy a klímaváltozás szempontjából kulcsfontosságú ágazatok (úgy, mint
energetika, közlekedés, mezőgazdaság, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás és árvízi
kockázatkezelés) szereplői jobban fel tudjanak készülni a változásra és meghozni a szükséges
intézkedéseket.
A klímatudatosság népszerűsítésébe legalább 2000 személy bevonását terveztük konferenciák,
workshopok, családi klímanap megtartásával, online kérdőívek kiküldésével, weboldal-fejlesztéssel,
továbbá klímavédelmi tanácsadás megvalósításán keresztül. A projekt 2018. március 30. napjával
zárult.
EFOP-1.6.3-17-2017-00009 - Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés
A Veszprém Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: MÖK) 2017. július 31-én támogatási kérelmet
nyújtott be a „Megyeiszintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi
esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” kiemelt eljárásrendben meghirdetett felhívásra.
Konzorciumi partnerként a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF)
került bevonásra. Az Irányító Hatóság 2017. december 14-én kelt támogatói okirata szerint a projekt
74.976.000,- Ft összegű támogatásban részesül. A projektet 2017. december 1. és 2020. november
30. között kell megvalósítani.
A projekt szakmai megvalósítását 2 fő felzárkózási munkatárs (Veszprém Megyei Önkormányzati
Hivatal), 1 fő instruktor (SZGYF) végzi. A szakmai munkatársak fő feladata helyben jelentkező
szolgáltatás hiányok feltérképezése, majd erre vonatkozó megoldási javaslatok (akár több települési
önkormányzat összefogásával) elkészítése. Ezen feladatok keretében az alábbi lépéseket valósítjuk
meg:
- új együttműködések generálása területi szinten jelentkező, az esélyegyenlőséget és felzárkózást
érintő speciális problémák megoldására, szolgáltatáshiányok kiküszöbölésére;
- megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások összehangolása;
- a megyék kapacitás és szervezetfejlesztése a felzárkózás-politika területi szintű koordinációjának
kialakítása érdekében.
A projekt nyitó rendezvényére (első felzárkózási fórum) 2017. december 13-án került sor.
A 2018. évben további két felzárkózási fórumot tartottunk (2018. július 4. Pápa – Devecser; 2018.
december 11. Sümeg - Ajka).
A felhívás előírásai alapján 4 munkacsoport ülést szerveztek a felzárkózási munkatársak.
2018. február 28-án Pápán szervezett rendezvény célcsoportjai a roma nemzetiségűek és a
mélyszegénységben élők voltak. Az együttműködés eredményeként 1 alapkompetencia csoport
képzése indult le.
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2018. május 23-án Devecserben a szolgáltatásút térkép/hiány elkészítéséhez adatokat gyűjtöttünk,
intézkedések kidolgozása kezdődött meg. A rendezvény célcsoportjai: mély szegénységben élők.
2018. szeptember 12-én Sümegen folytatódott a szolgáltatású térkép/hiány elkészítéséhez az adatok
gyűjtése. A rendezvény célcsoportjai: gyermekek, idősek, családok.
2018. november 7-én Ajkán megtartott munkacsoport ülés a fogyatékkal élők problémáit tárgyalta a
helyi szociális ellátórendszer szakembereivel.
A projekt során 2018-ban a közösségi együttműködést erősítő rendezvények megtartására került sor:
Pápán (2018.03.21.), Devecserben (2018.06.19.), Sümegen (2018.10.26.), Ajkán (2018.12.04.).
A felzárkózási munkatársak részére az EMMI rendszeres szakmai fórumokat szervezett az elmúlt
évben (pl.: 2018. március 1. – Budapest; 2018. október 16. - Székesfehérvár). A munkatársak a
rendezvényeken megismerhették más megyék jó gyakorlatait, megoldást találhattak közösen a
problémáikra, illetve iránymutatást kaptak az Irányító Hatóságtól a szakmai munkák folytatására.
A megyében 2018-ban több együttműködést is „generált” a projekt („jó” gyakorlatok).
Pápán az EFOP-3.7.1-17 projekt keretében alapkompetenciák képzésére került sor (22 + 30 fő
részvételével).
Tapolcán együttműködési megállapodást kötött a Tapolcai Nyugdíjas Klub és a Tapolca Polgárőr
Egyesület (203 fő), a Tábita Alapítvány és Nyugdíjas Klub.
Lesenceistvándon a Margaréta Nyugdíjas Klub és a helyi Polgárőr Egyesület között jött létre
együttműködés.

ÖSSZEGZÉS
Megyei Jegyzőként feladataim teljesítése során továbbra is folyamatos és fokozott figyelmet
fordítottam:
 a Hivatal szakszerű és törvényes működésére,
 a választott tisztségviselők munkájának támogatására, az egyes szervezeti egységek
tevékenységének, jogszerű feladatellátásának kontrollálására,
 a Hivatal működését érintően a Közgyűlés Elnökének folyamatos tájékoztatására,
 a Hivatali köztisztviselők – változó jogszabályi környezethez igazodó – képzésére,
 az állami, önkormányzati és civilszervezetekkel való konstruktív együttműködésre,
 a megfelelő munkavégzéshez szükséges informatikai, technikai és egyéb tárgyi eszközök
biztosítására,
 a mentálhigiénés szempontból megfelelő feltételek megteremtésére
 belső szervezeti egységek hatékony, informatív, eredményes együttműködést kialakító
munkakapcsolatának megvalósítására.
A hivatal vezetőjeként úgy ítélem meg, hogy a működéshez szükséges feltételek a 2018-as évben is
rendelkezésre álltak. Infrastrukturális adottságaink továbbra is megfelelőek, informatikai
fejlesztéseket sikerült megvalósítanunk, azonban további lehetőségeket is célul tűztünk ki.
Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal finanszírozásának pénzügyi forrásai tekintetében,
fontos gazdálkodási szempont, melyet ez idáig is alkalmaztunk, hogy nagyon átgondolt, szigorú
gazdálkodással kell működnünk.
Feladataink ellátása során a közgyűlés és a bizottságok munkájának kiemelt segítése mellett fokozott
figyelmet fordítottunk a 272/2014-es Kormányrendeletben meghatározott feladatainkra, hogy
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munkánkat az előző évhez hasonlóan a települési önkormányzatok megelégedésére végezzük,
célunk, hogy egyre több pályázatban segíthessük a beruházások, fejlesztések megvalósítását.
Úgy gondolom, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozói a 2018. évi feladatokat
jól oldották meg, mely együtt gondolkodást, szakmai felkészültséget, jó kommunikációt igényelt.
Ezúton is köszönöm a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak, mint döntéshozóknak
a támogató együttműködését, a konstruktív, kiegyensúlyozott közgyűlési munkát, az építő
javaslatokat, Munkatársaimnak a 2018. évben végzett munkáját.
Veszprém, 2019. április 18.

Dr. Imre László
megyei jegyző
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