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BESZÁMOLÓ
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi
területfejlesztési és területrendezési tevékenységéről
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 14. § (5) bekezdése
szerint: A megyei önkormányzat az e törvényben meghatározott feladataival összefüggésben
végzett munkájáról évente beszámol a miniszternek.
2012. január 1-jétől a megyei önkormányzatok alapvetően új feladatkörben működnek.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1)
bekezdése alapján 2012. január 1-jétől a megyei önkormányzatok területfejlesztési,
vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat látnak el.
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban
törvény) januári módosulásával meghatározta a megyei önkormányzatok 2012-től életbe lépő
területfejlesztési és területrendezési feladatait.
A törvény által meghatározott területfejlesztési és területrendezési feladatok:
11. § (1) A megyei önkormányzat feladatai:
a) a megye területére vagy térségére a 6. § d) pontjában meghatározott tervvel összhangban
területrendezési tervet készít;
b) területileg összehangolja a fejlesztéspolitikai és a területi szerepéből, továbbá a nemzetközi
és határon átnyúló együttműködésből adódó feladatait, biztosítja azok összhangját a megyei
gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal;
c) koordinálja a megye települési önkormányzatai felkérése alapján a települések fejlesztési
tevékenységét;
d) együttműködik a megyei jogú város önkormányzatával és az érintett települések
önkormányzataival a településrendezési tervek összehangolása érdekében;
e) együttműködik a megye gazdasági szereplőivel;
f) részt vesz a Központi Statisztikai Hivatallal és más területi adatgyűjtő szervezetekkel
együttműködve a területi információs rendszer kialakításában és működtetésében,
információkat biztosít a területi tervek készítéséhez;
g) a települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi önkormányzatok
területfejlesztési társulásainak szerveződését;
h) gondoskodik a településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való
összhangjáról;
i) együttműködik a többi érintett megyei önkormányzattal a 6. § d) pontja alá nem tartozó
kiemelt térségek összehangolt tervezése érdekében.
(2) A megyei önkormányzat közgyűlése:
a)
b) elfogadja a 6. § d) pontjában foglaltak kivételével - az érintett települési önkormányzatok
véleményeinek kikérésével - a megyei területrendezési terveket;
c) véleményezi az illetékességi területét érintő, a 6. § d) pontjában meghatározott terveket,
d) megküldi az elfogadott területrendezési terv kihirdetésétől számított 15 napon belül a terv
elfogadásáról szóló rendeletet a rajzi munkarészek vektoros állományaival együtt a
dokumentációk gyűjtésére jogszabályban kijelölt szervnek.
(3) A megye területrendezési terve nem terjed ki a 6. § d) pontjában meghatározott kiemelt
térségek területére.
12. §
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13. § (1) A megyei önkormányzat feladatainak ellátásában együttműködik a települési
önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi
államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel.
(2) A megyei önkormányzat a megye területén összehangolja a kormányzat, az
önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, ennek keretében:
a) 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;
b) a megyei jogú város önkormányzata bevonásával kidolgozza és elfogadja - az országos
területfejlesztési koncepcióval összhangban - a megye hosszú távú területfejlesztési
koncepcióját (a továbbiakban: megyei területfejlesztési koncepció), illetve - a megyei
területfejlesztési koncepció és területrendezési terv figyelembevételével - a megye fejlesztési
programját és az egyes alprogramokat;
c) előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési
programokat, részt vesz az országos területfejlesztési koncepció és a nemzeti fejlesztési
stratégia kidolgozásában;
d) szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi
fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat
megalapozó tevékenységét;
e) előzetesen véleményezi az országos, valamint a megyét érintő ágazati fejlesztési
koncepciókat és programokat, továbbá a területét érintő területrendezési terveket;
f) közreműködik a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében;
g) figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak
megvalósítását, külön döntés alapján közreműködik azok végrehajtásában;
h) előzetesen véleményezi és koordinálja az illetékes területi államigazgatási szervek megyét
érintő fejlesztéseit és pályázatait;
i) megállapodásokat köthet külföldi régiókkal, részt vehet nemzetközi együttműködésekben;
j) közreműködik a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon követésében és
értékelésében;
k) a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről.
(3) A megyei önkormányzat dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról.
(4) A megyei önkormányzat a területfejlesztési koncepcióról és programról szóló rendeletét a
koncepció tekintetében a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter, a program
tekintetében a miniszter állásfoglalásának beszerzését követően fogadhatja el. Az
állásfoglalás kiadására egy hónapon belül kerül sor, ha e határidőn belül nem történik meg,
úgy az állásfoglalást egyetértőnek kell tekinteni.
14. § (1)-(3)
(4) A megye területén működő bírósági nyilvántartásba vett területfejlesztési,
környezetvédelmi, természetvédelmi civil szervezetek, valamint a nők és férfiak
esélyegyenlőségéért küzdő szervezetek a területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására
egyeztető fórumot hozhatnak létre, egyidejűleg jelezve a megyei önkormányzatnak
együttműködési szándékukat. Az egyeztető fórum véleményét az adott napirend tárgyalásakor
ismertetni kell.
(5) A megyei önkormányzat az e törvényben meghatározott feladataival összefüggésben
végzett munkájáról évente beszámol a miniszternek.
(6)-(8)
14/A. § (1) Az egy régió területén működő megyei közgyűlések elnökei - ha a régió a főváros
területét is magában foglalja, akkor a megyei közgyűlés elnöke és a főpolgármester regionális területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek.
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14/B. § (1) A megyei közgyűlés és a - megye területén működő - megyei jogú város(ok)
közgyűlése(i) megyei területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek.
15. § (1) 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. A térségi fejlesztési
tanács jogi személy, amelyet megalakulását követően a kincstár vesz nyilvántartásba.
28. § (1) A megszűnő regionális fejlesztési tanács, valamint a megszűnő megyei
területfejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat. Azon jog és
kötelezettség tekintetében, amelynél egy vagy több megye területi kizárólagos érintettsége nem
állapítható meg, a régiót alkotó megyei önkormányzatok egyetemleges jogutódok.
A törvényben meghatározott feladatok egy része valós feladatként jelentkezett 2012-ben,
melyekkel összefüggésben végzett tevékenységet az alábbi táblázat tartalmazza. (A 2012-ben
nem jelentkező feladatokat a táblázat nem tartalmazza.)
A törvényben meghatározott
feladatok
együttműködik a megye gazdasági
szereplőivel

A feladatokkal összefüggésben végzett megyei
önkormányzati tevékenység
A közgyűlés megtárgyalta a Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara éves beszámolóját
Veszprém megye gazdaságáról.
A
településrendezési
terveknek
a
megyei
gondoskodik a településrendezési
területrendezési tervekkel való összhangjáról a
terveknek a megyei területrendezési
megyei önkormányzat a településrendezési tervek
tervekkel való összhangjáról
véleményezésének eszközével gondoskodik. A
megyei közgyűlés elnöke 2012-ben 48 település 76
településrendezési tervét véleményezte a megyei
területrendezési tervvel való megfelelést vizsgálva.
megyei
önkormányzat
területfejlesztési
a megyei önkormányzat feladatainak A
ellátásában együttműködik a települési tevékenységének segítése, a területfejlesztésben
érintett, érdekelt szereplők összehangolt fejlesztési
önkormányzatokkal, a megye
a
céljával
létrehozta
fejlesztésében közvetlenül és közvetve együttműködése
Szakmai
Kollégiumot.
Az
közreműködő területi államigazgatási Területfejlesztési
szervekkel, az érdekelt civil és szakmai együttműködési megállapodás alapján a szakmai
kollégium tagjai: Veszprém Megyei Jogú Város
szervezetekkel
Önkormányzata, Veszprém Megyei Kormányhivatal,
Pannon Egyetem, Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, Balaton Fejlesztési Tanács, KDRFÜ. A
tanács 2012-ben 3 munkaülést tartott, a megyei
területfejlesztést érintő napirendekkel.
A megyei önkormányzat kidolgozta Veszprém Megye
vizsgálja és értékeli a megye
Területfejlesztési
Koncepciója
feltáró-értékelő
társadalmi és gazdasági helyzetét,
vizsgálat (helyzetértékelés) dokumentációját, a
környezeti állapotát, adottságait, a
közgyűlés a helyzetértékelést 2 alkalommal tárgyalta,
vizsgálatok során felhasznált
széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetésre
információkat és a vizsgálatok
alkalmasnak ítélte. A megyei közgyűlés elnöke
eredményeit a területi információs
szakmai és társadalmi vitára bocsátotta, ennek
rendszer rendelkezésére bocsátja
keretében a TEIR részére megküldte.
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a megyei jogú város önkormányzata
bevonásával kidolgozza és elfogadja az országos területfejlesztési
koncepcióval összhangban - a megye
hosszú távú területfejlesztési
koncepcióját (a továbbiakban: megyei
területfejlesztési koncepció), illetve - a
megyei területfejlesztési koncepció és
területrendezési terv
figyelembevételével - a megye
fejlesztési programját és az egyes
alprogramokat
előzetesen véleményezi a térségi
területfejlesztési koncepciókat,
területfejlesztési programokat, részt
vesz az országos területfejlesztési
koncepció és a nemzeti fejlesztési
stratégia kidolgozásában
előzetesen véleményezi az országos,
valamint a megyét érintő ágazati
fejlesztési koncepciókat és
programokat, továbbá a területét
érintő területrendezési terveket
figyelemmel kíséri az operatív
programok megyében jelentkező
feladatainak megvalósítását, külön
döntés alapján közreműködik azok
végrehajtásában
a tervezés és a végrehajtás során
gondoskodik a partnerség elvének
érvényesítéséről

az egy régió területén működő megyei
közgyűlések elnökei - ha a régió a
főváros területét is magában foglalja,
akkor a megyei közgyűlés elnöke és a
főpolgármester - regionális
területfejlesztési konzultációs fórumot
működtetnek

A megyei önkormányzat kidolgozta Veszprém Megye
Területfejlesztési Koncepciója javaslattevő fázisát. A
közgyűlés a javaslattevő fázist megtárgyalta,
széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetésre
alkalmasnak ítélte. A megyei közgyűlés elnöke
szakmai és társadalmi vitára bocsátotta.
A megyei területfejlesztési koncepció kidolgozása a
megyei jogú város önkormányzata bevonásával
történt. A bevonás eszközei: megyei területfejlesztési
konzultációs fórum ülései, egyeztető megbeszélések,
véleménykérés levélben.
A megyei területfejlesztési koncepció elfogadásának
tervezett időpontja 2013. április.
A Veszprém Megyei Önkormányzat aktívan részt vett
az OFTK kidolgozásában. 2012. júliusban a megyei
önkormányzat hivatala háttéranyagot készített az
OFTK megalapozásához. Az OFTK „Veszprém
megyei
oldal”
kidolgozásához
a
megyei
önkormányzat közgyűlése javaslatot tett 2012. júliusi
ülésén. 2012. szeptemberi ülésén tárgyalta és állást
foglalt az OFTK megalapozása dokumentációjáról.
A megyei önkormányzat közreműködött a Nemzeti
Közlekedési Stratégia kidolgozásában.
Az Országos Területrendezési Terv véleményezése
tárgyú napirendet a közgyűlés 2013. februári ülésén
tárgyalja.
A megyei önkormányzat által kidolgozott Veszprém
Megye Területfejlesztési Koncepciója feltáró-értékelő
vizsgálat (helyzetértékelés) 6.3 fejezete részletesen
bemutatja és értékeli az operatív programok megyei
alakulását és megvalósulását.
A megyei önkormányzat a megyei területfejlesztési
koncepció eljárásához elkészítette a partnerségi tervet,
mely tartalmazza, hogy az eljárás különböző
szakaszaiban mely partnert, milyen céllal és eszközzel
kíván a folyamatba bevonni. A partnerségi terv
időarányos része megvalósult.
2012. márciusban megalakult a Közép-Dunántúli
Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum, a
fórum tagjai az érintett megyék közgyűléseinek
elnökei. A fórum több alkalommal ülésezett és hozott
döntéseket, elsősorban delegációs témakörben. A
fórum elnöki és titkársági feladatait 2012-ben Fejér
megye látta el.
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2012 júliusában megalakult a Veszprém Megyei
Területfejlesztési Konzultációs Fórum, a fórum tagjai
a megyei közgyűlés elnöke és a megyei jogú város
polgármestere. A fórum több alkalommal ülésezett,
megtárgyalta a megyei önkormányzat közgyűlése
területfejlesztési tárgyú közgyűlési előterjesztéseit. A
fórum elnöki és titkársági feladatait a megyei
önkormányzat tátja el.
A Veszprém Megyei Önkormányzat két térségi
a régió határokon, illetve a
megyehatárokon túlterjedő, továbbá fejlesztési tanács munkájában vesz részt:
- Tagja a Balaton Fejlesztési Tanácsnak, a BKÜ
egyes kiemelt területfejlesztési
érintett megyéivel együtt. A BFT tagság jogszabály
feladatai ellátására a megyei
közgyűlések a szervezeti és működési által meghatározott (kötelező) feladat.
- Döntést hozott arról, hogy részt kíván venni a 8-as
szabályzat elfogadásával térségi
Térségi
Fejlesztési
Tanács
további
fejlesztési tanácsot hozhatnak létre. A főút
térségi fejlesztési tanács jogi személy, működtetésében, vállalja a tanács elnöki és
munkaszervezeti feladatainak ellátását. A 8-as főút
amelyet megalakulását követően a
Térségi Fejlesztési Tanácsban való tagság önként
kincstár vesz nyilvántartásba
vállalt feladat.
A megszűnő regionális fejlesztési tanács, valamint a
a megszűnő regionális fejlesztési
megyei
területfejlesztési
tanács
tanács, valamint a megszűnő megyei megszűnő
jogutódlásából származó feladatokat a megyei
területfejlesztési tanács jogutódja a
önkormányzat 2012. januárban átvette. Ennek
területileg érintett megyei
keretében a döntéshozói, és a megyei területfejlesztési
önkormányzat. Azon jog és
tanács tekintetében a munkaszervezeti feladatokat is.
kötelezettség tekintetében, amelynél
(a regionális fejlesztési tanács munkaszervezeti
egy vagy több megye területi
feladatait a KDRFÜ végzi)
kizárólagos érintettsége nem
állapítható meg, a régiót alkotó megyei- A jogutód Veszprém Megyei Önkormányzat a
megyei területfejlesztési tanácstól 634 db folyamatban
önkormányzatok egyetemleges
lévő, le nem zárt támogatási szerződés monitoring
jogutódok
tevékenységét, kezelését örökölte meg. Ezek közül az
összes szerződés pénzügyileg lezárult, míg
kötelezettségvállalás szempontjából élő volt.
Jogszabály változás következtében a folyamatban lévő
pályázatok jelentős részének (613 db) lezárását kellett
elvégezni 2012. évben. 486 projekt esetében a hivatal
dolgozói, 118 projektnél megbízási szerződés alapján
külső cég, 9 esetben a megyei önkormányzat és a
MÁK közösen végezte el a záró ellenőrzést.
A projektek lezárásáról döntés született.
- A regionális fejlesztési tanácstól örökölt támogatási
szerződések esetében a KDRFÜ 83 pályázat lezárását
készítette elő. A 83 projekt lezárásáról egyoldalú
döntéshozói nyilatkozat született.
a megyei közgyűlés és a - megye
területén működő - megyei jogú
város(ok) közgyűlése(i) megyei
területfejlesztési konzultációs fórumot
működtetnek
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a megyei közgyűlés elnöke

