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A 86/2021. (VII.8.) MÖK határozat melléklete

BESZÁMOLÓ
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi területfejlesztési tevékenységéről
és a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 2020. évi munkájáról
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban Tftv.)
az országos és térségi területfejlesztési és területrendezési feladatok, valamint a térségi
területfejlesztési és területrendezési feladatokat ellátó területi önkormányzatok vidékfejlesztési
és koordinációs feladatainak ellátására, terjed ki.
A Tftv. 11. §-ban a megyei önkormányzat számára meghatározott területfejlesztési feladatok
jelentős része 2020-ban tényleges feladatként jelentkezett, melyekkel kapcsolatosban elvégzett
tevékenységeket az alábbi táblázat tartalmazza:
Területfejlesztési feladatok A feladatokkal összefüggésben végzett megyei önkormányzati
tevékenység
Tfvt. 11. § alapján
Az országos fejlesztési és
területfejlesztési
koncepcióval
összhangban - a megyei
jogú
városok
önkormányzatának
egyetértésével
kidolgozza és határozattal
elfogadja
a
megyei
területfejlesztési
koncepciót, illetve - a
megyei területfejlesztési
koncepció és a megyei
területrendezési
terv
figyelembevételével - a
megyei területfejlesztési
programot {aa)}

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 62/2013
(XII.19.) számú határozatával elfogadta a Veszprém Megyei
Területfejlesztési Koncepciót. A megyei koncepció 2017-es
aktualizálás az 54/2017.(V.25.) MÖK határozattal került
jóváhagyásra.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2020.
szeptember 24-i munkaülésén tárgyalta a Veszprém megye
területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében tárgyú
előterjesztést, és a meghozta az 57/2020. (IX.24.) MÖK
határozatot.
A határozat 1. pontjában a Közgyűlés a 2021-2027-es európai
uniós tervezési ciklusra való felkészülés érdekében megkezdte
a megyei területfejlesztési dokumentumok megújítását,
melyhez a központi költségvetés által biztosításra kerülő
támogatásig, saját költségvetésének terhére nettó 15 millió
forint + ÁFA összeget biztosított.
A 102/2020. (XII. 17.) MÖK határozat szerint a PESTTERV
Kft. által 2020. decemberében készített területfejlesztési
dokumentumokat, úgymint:
-Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepció módosítása
(egyeztetési változat)
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Előzetesen véleményezi a
térségi területfejlesztési
koncepciókat
és
programokat {ad)}

A tervezés és a végrehajtás
során gondoskodik a
partnerség
elvének
érvényesítéséről {af)}

-Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepció módosítása –
Területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat
-Veszprém Megye Területfejlesztési Programja – Stratégiai
Program (egyeztetési változat)
-Veszprém Megye Területfejlesztési Programja – Operatív
Program (egyeztetési változat)
-Veszprém Megye Területfejlesztési Programja– Stratégiai
Program Területi (környezeti, társadalmi és gazdasági)
hatásvizsgálat
-Veszprém
Megyei
Területfejlesztési
Koncepció
és
Területfejlesztési Program 2021-2027 Környezeti Értékelés
alkalmasnak minősítette az egyeztetési és véleményezési
eljárás lefolytatására.
A területfejlesztési tervek egyeztetési és véleményezési eljárása
2020 év végén megkezdődött A jóváhagyásra kerülő
munkarészeket a véleményezési eljárás lezárását követően
2021. -ben kerülnek előterjessze a Közgyűlési jóváhagyásra.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a NyugatMagyarország
újraindításához
szükséges
regionális
gazdaságélénkítő stratégia meghatározásának koordinációjára
a Széchenyi István Egyetemet kérte fel.
Nyugat-Magyarország Gazdasági Övezet munkacsoportjában
Dr. Áldozó Tamás úr, megyei önkormányzati képviselő,
bizottsági
elnök
képviseli
a Veszprém
Megyei
Önkormányzatot
A Nyugat-Magyarország gazdasági övezet regionális
gazdaságélénkítő stratégia tervezési munkája kapcsán sor
került a helyzetelemzésre és a kitörési pontok
meghatározására.
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a
területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint
illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és
közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.)
Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján a
területfejlesztési program kidolgozásának része az
állampolgárok, az érdekképviseletek, a társadalmi szervezetek
és a vállalkozások tervezésbe való bevonását részletező
partnerségi terv. A 102/2020. (XII. 17.) MÖK határozattal
elfogadott partnerségi terv az alábbi szervezetekkel történő
együttműködést célozta meg:
-Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium
-Veszprém megyei települési önkormányzatok
-Szomszédos megyei önkormányzatok
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-A gazdasági szektor megyei szereplői – a Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarán keresztül –
-Az agrárium megyei szereplői - a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Veszprém Megyei Szervezetén keresztül –
-Veszprém Megyében működő történelmi egyházak – katolikus,
református és evangélikus-egyházmegyéin keresztül történő
megszólítása
-Civil szervezetek az őket tömörítő szolgáltató központon
keresztül
-Turisztikai desztinációk a megyében működő TDM
szervezeteken keresztül
-Vidékfejlesztési akciócsoportok
-Szakképzési Centrumok
-Tankerületi Központok
-Veszprém Megye lakossága
Területfejlesztési tervek
végrehajtásával
kapcsolatos feladatok

Nyomon követi és értékeli
a megyei vagy fővárosi
területfejlesztési
koncepció és a megyei
vagy fővárosi
területfejlesztési
programok végrehajtását,
{ba)}

Dönt a hatáskörébe utalt
fejlesztési
források
felhasználásáról {bb)}
Monitoring bizottság vagy
más döntéshozó szerv
útján közreműködik a
területi
operatív

A hatályos Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció
2020-ban is segítette a megyei területfejlesztési feladatok
ellátását.
A
megyei
koncepcióban
foglaltak
a
településfejlesztési
koncepciók
készítésénél
figyelembevételre kerültek. A megyei és a települési
koncepciók
összhangjának
megléte
a
települési
önkormányzati koncepciók véleményezési eljárásában kerül
ellenőrzésre.
2020-ban 10 megyei település településfejlesztési koncepció
készítésének, módosításának többlépcsős véleményezésére
került sor. Az előzetes tájékoztatási szakaszban adott
információ száma 5 db. A tájékoztató levelekben felhívtuk a
települési önkormányzatok figyelmét a Veszprém Megyei
Területfejlesztési Koncepcióban foglalt célkitűzésekre. A
településfejlesztési koncepciók véleményezési szakaszában
adott állásfoglalások száma 10 db.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
felhívásaira érkezett támogatási kérelmekről egyrészt a Döntés
Előkészítő Bizottság (továbbiakban: DEB) keretin belül,
területi szereplőként tette meg javaslatát, szavazatát a
Közgyűlés delegáltja.
TTOPB ülésre (DEB: területi szereplőként a TTOPB
javaslatot képviselve) 6 alkalommal került sor, ezek közül 2
esetben veszélyhelyzetben a bizottság hatáskörében eljárva
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programok irányításában,
megvalósításuk
végrehajtásában, {bc)}

elnöki döntés született.
A DEB döntési javaslataira figyelemmel a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlése visszamutatás, egyetértési jog
gyakorlása keretében 5 alkalommal alakította ki álláspontját,
ezek közül 2 esetben veszélyhelyzetben a közgyűlés
hatáskörében eljárva elnöki döntés született.
Közgyűlési felhatalmazás alapján a megyei önkormányzat
elnöke részt vett az Pénzügyminisztérium felkérésére a
kiírásra kerülő TOP Felhívások összeállításban, véleményével
segít az Irányító Hatóság munkáját.

Figyelemmel kíséri az
operatív programok
megyében jelentkező
feladatainak
megvalósítását a megyei
jogú városok
önkormányzata kötelező
bevonásával,
észrevételeik
figyelembevételével
{bd)}

TOP intézkedéseként megítélt támogatások összege Veszprém
megyében (forrás: Széchenyi 2020 támogatott projektek
2020.12.31.-i állapot):
1.1 Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése: 6,354 Mrd Ft
1.2 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés: 5,013 Mrd Ft
1.3 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés: 4,022 Mrd Ft
1.4 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével: 7,417 Mrd Ft
2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés:
9,939 Mrd Ft
3.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés: 5,864 Mrd Ft
3.2 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló
energia-felhasználás arányának növelése: 4,714 Mrd Ft
4.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése:
1,070 Mrd Ft
4.2 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése: 0,977 Mrd Ft
4.3 Leromlott városi területek rehabilitációja: 1,307 Mrd Ft
5.1 Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi
foglalkoztatási együttműködések (paktumok):
2,498 Mrd Ft
5.2 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok: 0,310 Mrd Ft
5.3 Helyi közösségi programok megvalósítása: 0,689 Mrd Ft
Összesen: 50,175 Mrd Ft

A megye gazdaságának és
foglalkoztatásának
fellendítése
érdekében
gazdaságfejlesztési,

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
területfejlesztési feladatainak ellátása során kiemelt figyelmet
fordít a gazdaság szereplőivel, az önkormányzatokkal,
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befektetés
ösztönző
tevékenységet lát el {bg)}

valamint a helyi közösségekkel történő együttműködésre és a
kialakított közös tervek megvalósításának elősegítésére. Ezen
törekvéssel összhangban a Közgyűlés 2020. július 9-i
napirendjén szerepelt, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara tájékoztatója Veszprém megye gazdaságának
teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről.
A megyei kereskedelmi és iparkamara tevékenysége
hozzájárul a versenyképesség növeléséhez és a
munkahelyteremtéshez. A tájékoztató számot adott Veszprém
megye demográfiai és munkaerő-piaci helyzetéről, a gazdaság
és a mezőgazdaság teljesítményéről, továbbá ismertette a
foglalkoztatás növelésének lehetőségeit.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. július
9-i ülésén tárgyalta a „Tájékoztató Veszprém megye
foglalkoztatási helyzetéről, a munkaerőhiány csökkentése
érdekében” tárgyú napirendet. A Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Foglalkoztatási,
Munkaügyi
és
Munkavédelmi Főosztályának főosztályvezetője által
összeállított tájékoztató többek között kitért a COVID-19
Koronavírus
járvánnyal
összefüggő
foglalkoztatási
intézkedésekre is.

Területfejlesztési
koordinációval
kapcsolatos feladatok

Összehangolja
illetékességi területén az
államigazgatási szervek, a
települési, a megyei jogú
város önkormányzata, a
gazdasági és civil
szervezetek fejlesztési
elképzeléseit {ca)}

A megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenységének
segítése, a területfejlesztésben érintett, érdekelt szereplők
összehangolt
fejlesztési
együttműködésének
céljával
létrehozta a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai
Kollégiumot. Az együttműködési megállapodás alapján a
szakmai kollégium tagjai a megyei önkormányzat mellett:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Veszprém
Megyei Kormányhivatal, Pannon Egyetem, Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara, Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Veszprém megyei Szervezete és a Balaton Fejlesztési
Tanács. A 2012-2020 közötti sikeres együttműködés
tapasztalataira figyelemmel 2021-2027 európai uniós tervezési
időszakra megújításra került az együttműködési megállapodás.
Ennek aláírása - a koronavírus járvány terjedésére való
tekintettel- személyes megjelenés nélkül történt. Minden
szerződő fél számára postai úton juttatjuk el a dokumentumot,
így a minden fél által aláírt megállapodás 2021 januárra állt
elő.
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Szakmai kapacitásával
segíti a területfejlesztési
önkormányzati társulások
és a térségi fejlesztési
tanácsok tervező, döntéselőkészítő, fejlesztési
célokat feltáró,
pályázatokat megalapozó
tevékenységét, {cd)}

Vizsgálja és értékeli a
megye társadalmi és
gazdasági helyzetét,
környezeti állapotát,
adottságait, a vizsgálatok
során felhasznált
információkat és a
vizsgálatok eredményeit a
területi információs
rendszer rendelkezésére
bocsátja {cf)}

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei
Önkormányzati Hivatal Megyei Jegyzői Kabinetének
közreműködésével részt vesz a 2014-2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. pontjában hivatkozott
projektmenedzsment, valamint a 3.12.1 pontjában hivatkozott
további tevékenységek ellátásában.
A Veszprém Megyei Önkormányzat a projekt-előkészítési és
projektmenedzsmenti feladatok ellátására, azaz a támogatási
kérelmek benyújtására, illetve a támogatásban részesített
projekt megvalósítására, a kooperációt kezdeményező
települési önkormányzatokkal konzorciumi együttműködési
megállapodást köt.
A települési önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program támogatási konstrukcióinak keretében
benyújtandó támogatási kérelmek esetében a projektelőkészítési, illetve megvalósítási feladatok teljes körű
ellátását
kezdeményezi,
vagy
kizárólag
a
projektmenedzsmenti, azaz a projekt megvalósítási feladatok
ellátását kéri. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
2020-ban 13 db TOP pályázat vonatkozásában látja el a
projektmenedzsmenti tevékenységet.
A „Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi
Program 2019. évi megvalósulásáról” szóló előterjesztést a
Közgyűlés 2020. július 9-i ülésén tárgyalta.
A beszámoló az alábbi környezetvédelemért felelős megyei
szervezetek tájékoztatásán alapult:
− Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály
− Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály,
Bányászati Osztály
− Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és
Talajvédelmi Osztály
− Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti
Osztály
− Veszprémi
Járási
Hivatal
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi Főosztály
− Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
− Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
− Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Veszprém megyében a környezeti elemek védelme terén az
6

elmúlt években további mérsékelt javulás következett be,
elsősorban a természeti értékeink védelme, az ívóvízminőség
javítása, a szennyvízkezelés és a szennyezett iparterületek
megtisztítása terén. Az elmúlt évben a környezeti elemeket
jelentősen károsító esemény nem következett be.
Területfejlesztési fórumok
Az egy régió területén
működő
megyei
közgyűlések
elnökei
regionális területfejlesztési
konzultációs
fórumot
működtetnek {14/A. §}

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. A fórum összehívását 2020-ban az aktuális feladatok,
intézkedések nem indokolták, de a három megye hivatali
dolgozói egész évben segítették egymást a terület- és
településfejlesztéssel
kapcsolatos
aktuális
feladatok
ellátásában, különösön az IKOP Monitoring Bizottság üléseire
való felkészülés jegyében az egységes régiós álláspont
kialakításánál és képviseleténél.

A megyei közgyűlés és a megye területén működő megyei jogú város(ok)
közgyűlése(i)
megyei
területfejlesztési
konzultációs
fórumot
működtetnek {14/B. §}

2012 júliusában megalakult a Veszprém Megyei
Területfejlesztési Konzultációs Fórum. A fórum tagjai a
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke és
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere.
A fórum összehívását 2020-ban az aktuális feladatok,
intézkedések nem indokolták, de a két vezető egész évben
segítette egymást a terület- és településfejlesztéssel
kapcsolatos aktuális feladatok ellátásában. A megyei
önkormányzat támogatja a megyei jogú várost a 2023 évi
Európa Kulturális Fővárosa programok előkészítésében,
kiemelt figyelemmel a város és a balatoni régió
együttműködésének elősegítésére.

A régió határokon, illetve
a megyehatárokon
túlterjedő, továbbá egyes
kiemelt területfejlesztési
feladatai ellátására a
megyei közgyűlések a
szervezeti és működési
szabályzat elfogadásával
térségi fejlesztési tanácsot
hozhatnak létre {15. §}

A Veszprém Megyei Önkormányzat két térségi fejlesztési
tanács munkájában is részt vett:
- Az önkormányzat a Balatonnal határos másik két megyei
önkormányzattal együtt tagja a kötelezően működtetendő
Balaton Fejlesztési Tanácsnak (továbbiakban: BFT).
A BFT 2020-ban is negyedévente tartotta üléseit részben
online módon, melyeken a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke és alelnöke révén vett részt.
A megyei önkormányzat a területfejlesztési feladatainak
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ellátása során szorosan együttműködik a térségi fejlesztési
tanáccsal.
A Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról szóló tájékoztatót a
2020. július 9-i ülésén önálló napirendként tárgyalta a
közgyűlés.
-A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Vas Megyei
Önkormányzat Közgyűlése és a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlése 2013 tavaszán a „8-as főút”
Térségi Fejlesztési Tanács újjáalakításáról döntött. A „8-as
főút” Térségi Fejlesztési Tanácsban való tagság önként vállalt
feladat. A tanács elnöki feladatait a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke látta el. A tanács 2020ban két ülést tartott. A tanács munkaszervezeti feladatait
megállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati
Hivatal biztosította.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 53/2020.
(VIII. 28.) MÖK határozatban döntött a „8-as főút” Térségi
Fejlesztési Tanács megszüntetéséről. A megszüntetésről
döntött a két másik alapító megye közgyűlése is.
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi
XXI. törvény módosításáról szóló 2020. évi XXIII. törvény
2020. május 13. napjával lépett hatályba, mely lényegében a
térségi
területfejlesztési
tanácsokra
vonatkozó
rendelkezéseket fogalmazta át. Az új rendelkezések Tanács
tagságát kötelezően kibővítette és önálló koncepció és
program megalkotását írta elő.
A Tanácsban való tagság önként vállalt feladata volt a
megyéknek, ezért a működési költségek biztosítása saját
bevételükből történhetet. Az új jogszabályi feltétek
teljesítéséhez szükséges megemelt költségek fedezetének
biztosítása a megyei önkormányzatok részéről nem volt
megoldható, ezért született döntés a megszüntetéséről.
Magyar Államkincstár „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács
megszüntető okiratát 2020. szeptember 30-án befogadta és
jogutód nélkül törölte a nyilvántartásából.
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