VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE

HATÁROZAT

Szám: 12/2015. (II. 12.) MÖK határozat
Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területfejlesztési tevékenységéről
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató a Veszprém
Megyei Önkormányzat 2014. évi területfejlesztési tevékenységéről” tárgyú előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
1. A közgyűlés „Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat
területfejlesztési tevékenységéről” szóló dokumentumot elfogadja.

2014. évi

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatot és a tájékoztatót küldje meg a
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére.
Határidő:
Felelős:

2015. február 26.
Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Polgárdy Imre s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A kiadmány hiteléül:

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

12/2015. (II.12.) MÖK határozat melléklete
T Á J É K O ZTAT Ó
a Veszprém Megyei Önkormányzat
2014. évi
területfejlesztési tevékenységéről

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 14. § (5) bekezdése
előírja, hogy:
A megyei önkormányzat és a térségi fejlesztési tanács az e törvényben meghatározott
területfejlesztési feladataival összefüggésben végzett munkájáról évente tájékoztatja a
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztert, valamint a területrendezési
feladataival összefüggésben a területrendezésért felelős minisztert.
A törvényben a megyei önkormányzat részére meghatározott területfejlesztési feladatok egy
része 2014-ban valós feladatként jelentkezett, melyekkel összefüggésben végzett
tevékenységet az alábbi táblázat tartalmazza:
A törvényben
meghatározott feladatok

A feladatokkal összefüggésben végzett megyei
önkormányzati tevékenység

Területfejlesztési tervezéssel
összefüggő feladatok
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

Veszprém Megye Területfejlesztési Programját a Veszprém
Megyei Önkormányzat Közgyűlése széleskörű szakmai és
társadalmi egyeztetést követően - Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzatának egyetértésével - 2014. szeptember
25-én, a 47/2014. (IX.25.) számú határozatával fogadta el.

Részt vesz az országos
fejlesztési
és
területfejlesztési
koncepció, valamint az
operatív
programnak
kidolgozásában, a megyei
jogú
városok
önkormányzata kötelező
bevonásával észrevételeik
figyelembevétel

A megyei önkormányzat 2013 decemberében véleményezte a
2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását
biztosító operatív programokat. 2014. évben az Operatív
Programok társadalmasítása során folyamatosan nyomon
követte az aktuális változtatásokat. A 2014. évben lezajló
megyei projektgyűjtés során a beérkezett projektek
Nemzetgazdasági Minisztériumhoz történő felterjesztésével
támogatta a tervezési munkát.

Előzetesen véleményezi a
térségi területfejlesztési
koncepciókat
és
programokat

A Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Koncepciója II.
munkarész, a javaslattételi szakasz véleményezésére 2014
júliusában került sor. A Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési
Program (Stratégiai Program és Operatív Program) anyagát a
Közgyűlés 2014 szeptemberében tárgyalta.

A
tervezés
és
a
végrehajtás
során
gondoskodik a partnerség
elvének érvényesítéséről,

A megyei területfejlesztési program készítése során az
Önkormányzat
törekedett
a
partnerség
elvének
érvényesítésére. A Program véleményezésébe bevonta a
kötelezően előírt véleményezők körén túl a megye lakosságát
is,
sajtóközlemény
útján
informálva
őket
a
véleménynyilvánítás
lehetőségéről
és
a
honlapon
folyamatosan aktualizált dokumentumok megtekintésének
lehetőségéről.
Az ÁROP-1.2.11/A-2013-A pályázat keretében négy körös
tájékoztató rendezvényre került sor a megyében. Január
folyamán a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai
Napok keretében a megye 10 járásszékhelyén adott a megyei
önkormányzat tájékoztatást a készülő területfejlesztési
dokumentumokról, valamint a projektgyűjtés első
szakaszáról. Február 21-én, a Megyeházán a Veszprém
Megyei Területfejlesztési Program bemutatására került sor.
Május folyamán Megyei Területfejlesztési dokumentumok
ismertetése címmel Veszprémben, Pápán és Tapolcán került
sor tájékoztató előadásokra és konzultációkra. Végezetül, a
Területfejlesztési Program szeptemberi elfogadása után a
pályázat záró rendezvényére szeptember 26-án, a
Megyeházán került sor.
A Széchenyi Programirodával közösen június hónap
folyamán tartottunk tájékoztató rendezvényt a megye 10
járásszékhelyén ismertetve a készülő területfejlesztési
dokumentumokat és a 2014. júniusi második körös
projektgyűjtéssel kapcsolatos tudnivalókat.
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Területfejlesztési
koordinációval
kapcsolatos feladatok
Összehangolja
illetékességi területén az
államigazgatási szervek, a
települési vagy kerületi
önkormányzatok,
a
megyei
jogú
város
önkormányzata,
a
gazdasági
és
civil
szervezetek
fejlesztési
elképzeléseit

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, Balaton
Fejlesztési Tanács, KDRFÜ. A szakmai kollégium 2014-ben
6 munkaülést tartott, a megyei területfejlesztést érintő
napirendekkel.
2014 szeptemberében és októberében került sor az
Intelligens
Szakosodási
Stratégia
(S3)
megyei
workshopjaira, és a kapcsolódó konzultációkra járási
bontásban.

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

„Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program
végrehajtásának 2013. évi megvalósulásáról” szóló
előterjesztést a Közgyűlés 2014. júliusi ülésén tárgyalta.
A beszámoló az alábbi környezetvédelméért felelős megyei
szervezetek tájékoztatásán alapult:
Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve
Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti
Környezetügyi
Intézet
Közép-dunántúli
Kirendeltsége
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi
Bányakapitányság
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Területfejlesztési fórumok
Az egy régió területén
működő
megyei
közgyűlések
elnökei
regionális
területfejlesztési
konzultációs
fórumot
működtetnek

2012. márciusban megalakult a Közép-Dunántúli Regionális
Területfejlesztési Konzultációs Fórum, amely fórum tagjai az
érintett megyék közgyűléseinek elnökei. A fórum 2014.
november 20-án ülésezett és hozott döntést a Régiók
Bizottságába (CoR) történő tagjelölésről, valamint a fórum
működésének megújításával kapcsolatos kérdésekről.

A megyei közgyűlés és a megye területén működő megyei jogú város(ok)
közgyűlése(i)
megyei
területfejlesztési
konzultációs
fórumot
működtetnek

2012 júliusában megalakult a Veszprém Megyei
Területfejlesztési Konzultációs Fórum, a fórum tagjai a
megyei közgyűlés elnöke és a megyei jogú város
polgármestere. A fórum 2014-ben 4 alkalommal ülésezett,
megtárgyalta a megyei önkormányzat közgyűlésének
területfejlesztési tárgyú előterjesztéseit. A fórum elnöki és
titkársági feladatait a megyei önkormányzat látja el.

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 Veszprém Megyei Önkormányzat két térségi fejlesztési
tanács munkájában vesz részt:
- Tagja a Balaton Fejlesztési Tanácsnak, a Balatonnal határos
másik két megyéivel együtt. A BFT tagság jogszabály által
meghatározott (kötelező) feladat.
- Részt vesz a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács további
működtetésében. Vállalta a tanács elnöki feladatainak
ellátását. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsban való
tagság önként vállalt feladat. A tanács munkaszervezeti
feladatait megállapodás alapján a Veszprém Megyei
Önkormányzati Hivatal látja el.

Veszprém, 2015. február 2.

Polgárdy Imre sk.
a megyei közgyűlés elnöke
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