
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 

KÖZGYŰLÉSE 

HATÁROZAT 

Szám: 13/2021. (I. 25.) MÖK határozat 

Tárgy: Döntés a 2021-2027 közötti uniós fejlesztéspolitikai ciklus Partnerségi Megállapodása, 

operatív programjai, valamint Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi 

Tervének előzetes véleményezéséről 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva a Veszprém 

Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 

3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke e határozatban rögzíti a 2021-2027 

közötti uniós fejlesztéspolitikai ciklus Partnerségi Megállapodása, operatív programjai, 

valamint Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének véleményezési 

anyagával kapcsolatos előzetes véleményét: 

Általánosságban megállapítható, hogy a tervezett programok átfogó, társadalmasításra 

került anyagai összhangban állnak a megye fejlesztési koncepciójában is megfogalmazott 

jövőképével, így annak megvalósulását a tervezett programok érdemben segíteni tudják.  

2. Partnerségi Megállapodás 

A dokumentációban foglalt célkitűzésekkel - a gazdasági és társadalmi versenyképesség 

növelése a területi egyenlőtlenségek csökkentése - mellett egyetértek. Megyénk kiemelt 

fontosságúnak tartja a társadalmi felzárkózás és esélyegyenlőség kiemelt támogatását. 

3. Operatív programok 

a) Digitális Megújulás Operatív Program (DIMOP) 

Az operatív programban szereplő célkitűzésekkel maradéktalanul egyetértek. Az egyedi 

célkitűzésekkel kapcsolatosan észrevételt javaslat nem merült fel. 

b) Humánfejlesztési Operatív Program (HOP) 

Egészségügyi fejlesztések prioritási tengelyhez kapcsolódóan: 

Veszprém megye legkevésbé fejlett és gazdasági társadalmi problémákkal leginkább terhelt 

aprófalvas térségeiben fontos az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

megteremtése.  

Javaslom, hogy a programozás során a mobil szűrő szolgáltatások és egészségügyi 

szolgáltatások eszközrendszerének megteremtése is kerüljön támogatásra. 

c) Magyar Akvakultúra fejlesztési Operatív Program (MAKOP) 

Az operatív programban szereplő célkitűzésekkel maradéktalanul egyetértek. Az egyedi 

célkitűzésekkel kapcsolatosan észrevételt javaslat nem merült fel. 

d) Mobilitás Operatív Program (MIOP) 

Tudva azt, hogy a (TEN-T hálózatok kivételével) közúti közlekedés fejlesztését nem tekinti 

prioritásnak az EU a 2021 – 2027 közötti időszakban, de felismerve azt a tényt, hogy a magyar 

gazdaság fejlődését jelentős mértékben akadályozza egyes települések és térségek rossz közúti 

elérhetősége és a közlekedésbiztonság alacsony színvonala, javasoljuk, hogy készüljön 

kiegészítő jellegű, döntően hazai források tervezett felhasználására épülő 



közlekedésfejlesztési program a 2021 – 27 időszakra. A program kifejezetten a nemzeti 

szempontból fontos közlekedési – köztük kiemelten az EU által kevéssé preferált nem európai 

jelentőségű közúthálózati elemek - fejlesztésére irányuljon és tartalmát tekintve szorosan 

kapcsolódjon az EU által is támogatott operatív programokhoz. 

e) Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP) 

Megyénk kiemelt fontosságúnak tartja a K+F+I tevékenységek fejlesztését és ehhez megfelelő 

kiinduló alapokkal (egyetem, működő, eredményes innováció-támogató tevékenységet végző 

klaszterek) rendelkezik. 

Turizmus, örökségvédelem prioritási tengelyhez kapcsolódóan fontosnak tartom a Balaton és 

a Bakony térségének összehangolt fejlesztését, ennek körében Veszprém Megyei Jogú 

Város fejlesztéseinek pozícionálását, különös tekintettel arra, hogy Veszprém elnyerte az 

Európa Kulturális Fővárosa 2023 címet. 

f) Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP) 

A VMOP tartalmába a megye releváns fejlesztési elképzelései beilleszthetőek. 

A helyi gazdaságfejlesztés támogatása intézkedés közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

beavatkozás keretében legyen lehetőség a településeken átmenő utak belterületi szakaszainak 

fejlesztésére is. 

g) Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív Program (ZIKOP) 

Az ZIKOP tervezete alapján a támogatásban részesülő célok mindegyike fontos.  

A megye fejlesztési koncepciója kiemelt célként kezeli a természeti, táji és környezeti 

értékeinek védelmét és azok fenntartható hasznosítását, többek között pl. a jelentős megújuló 

energia-potenciál kiaknázását. 

„A megújuló energiák ösztönzése” intézkedéshez kapcsolódóan javaslom a szél energiájára 

épülő energiatermelés (szélerőművek) beemelését a támogatásban részesülő technológiák 

közé, ez a megye számára jelentős potenciált jelent. 

4. Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve 

A COVID-19 okozta világjárvány következményeinek enyhítését célzó tervben nevesített 9 

komponens erősítésével egyetértek. 

Veszprém megye aprófalvas térségeit kedvezően érintheti a Felzárkózó települések 

komponensében szereplő célkitűzés, mely a 300 leghátrányosabb helyzetű település komplex 

és integrált megközelítésű fejlesztésére vonatkozik. 

A Fenntartható zöld közlekedés komponens érintően a Zöld Busz Program keretében a 

közösségi közlekedésben résztvevő autóbusz állomány cseréje tiszta járművekre nagyban 

segítheti a helyi közösségi közlekedéssel érintett Veszprém megyei települések polgárai által 

elvárt utazási szolgáltatások megvalósítását. 

5. A Veszprém Megyei Önkormányzat a további véleményezési eljárásban részt kíván venni.  

6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ezen határozatban kialakított 

előzetes véleményről az érintetteket tájékoztatja. 

 

Határidő: 1-5. pontok esetében: azonnal 

6. pont esetében: 2021. január 29. 

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 
 

 

 

  Polgárdy Imre s.k. 

  a megyei közgyűlés elnöke 

 

A határozat kihirdetésének napja: 2021. január 25. 


