VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE
HATÁROZAT

Szám: 11/2017. (II. 14.) MÖK határozat
Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi területfejlesztési
tevékenységéről
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató a Veszprém
Megyei Önkormányzat 2016. évi területfejlesztési tevékenységéről” tárgyú előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
1) A közgyűlés „Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat
területfejlesztési tevékenységéről” szóló dokumentumot elfogadja.

2016.

évi

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

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

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző
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T Á J É K O ZTAT Ó
a Veszprém Megyei Önkormányzat
2016. 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 (továbbiakban Tft)
14. § (5) bekezdése előírja (hatályos 2016 júniusáig), 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 2016-ban valós feladatként jelentkezett, melyekkel összefüggésben végzett
tevékenységet az alábbi táblázat tartalmazza:
Területfejlesztési feladatok A feladatokkal összefüggésben végzett megyei önkormányzati
Tftv. 11. § alapján
tevékenység
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 Közgyűlés a 42/2015. (VI. 18.) számú határozatával
megnyitotta a megyei területfejlesztési koncepció
módosításának, kiegészítésének elvi lehetőségét, tekintettel
arra, hogy az Operatív Programok elfogadásra kerültek.
(Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése 383/2013
(XII.19.) számú határozatával egyetértett a Veszprém Megyei
Területfejlesztési Koncepcióval.
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 62/2013.
(XII.19.) MÖK határozattal fogadta el Veszprém Megye
Területfejlesztési Koncepcióját. Az elfogadó határozat 11.
pontja szerint, amennyiben az ITS elfogadását követően
Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere kezdeményezi a
megyei területfejlesztési koncepció módosítását, valamint ha
a megyei területi tervezés egyéb dokumentumainál az
elfogadásra kerülő (országos) területi és ágazati operatív
programokkal biztosítandó összhang érdekében szükségessé
válik a megyei területfejlesztési koncepció módosítása, úgy
az a Közgyűlés soron következő ülésére beterjesztésre
kerül.)
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2016 évben a megyei területfejlesztési koncepció
módosításának véleményezési eljárását lefolytattuk, melyet a
Közgyűlés a 73/2016. (XII. 1.) MÖK határozattal zárta le,
egyben felhatalmazta Elnökét, hogy a Nemzetgazdasági
Miniszterhez állásfoglalás céljából terjessze fel. (Miniszteri
állásfoglalás még nem érkezett meg hivatalunkhoz.)

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

Közgyűlési felhatalmazás alapján a megyei önkormányzat
elnöke részt vett az NGM felkérésére a kiírásra kerülő TOP
Felhívások összeállításban, véleményével segítette az
Irányító Hatóság munkáját.

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015.
december 17-i ülésén tárgyalta a Beszámoló a TÁMOP-7.2.111/K-2015-0006 azonosító számú, a „Megyei Területfejlesztési
koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges
módszertan kidolgozása” című projekt előrehaladásáról tárgyú
előterjesztést és meghozta a 78/2015. (XII.17.) számú MÖK
határozatát.
A határozatban a Közgyűlés döntött arról, hogy a minél
szélesebb körű társadalmi megalapozottság érdekében a
Veszprém Megye Területfejlesztési koncepciója módosításának
tervezői változata dokumentumot, a törvényben előírt
véleményezési eljárás megkezdése előtt, 30 napra a megyei
önkormányzat honlapjára kihelyezi társadalmi egyeztetés
céljából.
A határozat tartalmazza még, hogy a Közgyűlés a Veszprém
Megye Területfejlesztési koncepciója módosításának tervezői
változata dokumentumra beérkező észrevételek ismeretében,
valamint Veszprém Megyei Jogú Várossal történt egyeztetések
lezárulását követően dönt a Veszprém Megyei Területfejlesztési
Koncepció
módosítás
véleményezési
eljárásának
megindításáról.
A dokumentum véleményezésére a 2015. december 18-án a
települési polgármesterek és releváns szereplők részére
kiküldött elektronikus levéllel hívtuk fel a figyelmet, melyben
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jeleztük, hogy a Koncepcióval kapcsolatos véleményeket 2016.
január 25-ig várja a megyei önkormányzat.
A Koncepcióra összesen 3 vélemény érkezett, az alábbi
szervezetektől:
 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai
Tankerülete
 A Balaton Világörökségéért Alapítvány
 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém
Megyei Kirendeltsége
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2016.
március 9-i ülésén tárgyalta meg a Véleményezési eljárás
megindítása
a
Veszprém
Megye
Területfejlesztési
Területfejlesztési Koncepció módosításához tárgyú előterjesztést
és a 18/2016. (III. 9.) MÖK határozat szerint döntéseket
hozta.
A területfejlesztési
koncepció
módosításának
dokumentációját a Közgyűlés az egyeztetési eljárás
lefolytatására alkalmasnak ítélte, egyben felkérte elnökét az
egyeztetési eljárás megindítására.
A Megyei Területfejlesztési Koncepció Átdolgozása Tervezői
Változata dokumentáció széleskörű egyeztetését 2016. április
29. kezdettel lett megnyitva és a jogszabályban előírt 45 napos
véleményalkotási időszakra tekintettel, a véleményadásra 2016.
június 20. határnap lett megjelölve.
A megyei területfejlesztési koncepció módosított agyagára 28
észrevétel érkezett: 19 államigazgatási szerv, mind az öt
szomszédos megye, valamint Veszprém MJV és 3 települési
önkormányzat véleménye került áttekintésre a Közgyűlés 2016.
december 1-i munkaülésen, majd született döntés a 73/2016.
(XII. 1.) MÖK határozattal.

Területfejlesztési tervek
végrehajtásával
kapcsolatos feladatok
Dönt a hatáskörébe utalt Veszprém Megye Integrált Területi Program módosítása
fejlesztési
források (A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016.
felhasználásáról {bb)}
szeptember 29-én, a 63/2016.(IX.29.) számú MÖK
határozatával fogadta el. A Kormány a 1612/2016. (XI.8.)
Kormányhatározatban döntött a TOP keretében megvalósuló
integrált területi programok elfogadásáról.)
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Figyelemmel kíséri az
operatív
programok
megyében
jelentkező
feladatainak
megvalósítását a megyei
jogú
városok
önkormányzata kötelező
bevonásával,
észrevételeik
figyelembevételével
{bd)}

Közgyűlés a 79/2016. (XII. 15.) MÖK határozata szerint
jóváhagyta a Veszprém Megye Integrált Területi Program
(továbbiakban ITP) 2016. évi 2. módosítását annak érdekében,
hogy Veszprém Megyei Jogú Város Modern Városok
Program keretében tervezett fejlesztéseinek a megye területét
érintő elemei is megvalósulhassanak.

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 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,.
Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium
működésének meghosszabbításáról a 41/2016. (IV. 28.) MÖK
határozat rendelkezett. A Kollégium tagjai ezt a 04/16314/2016 – számú dokumentum aláírásával hitelesítették, így a
Szakmai Kollégium működése 2020. december 31-ig lett
meghosszabbítva, az időközben megszűnt KDRFÜ nélkül.
A szakmai kollégium 2016-ben 1 munkaülést tartott, 2016.
október 28-án ahol megtárgyalta a Veszprém megye
területfejlesztési
koncepciójában
megfogalmazott
foglalkoztatási
célkitűzések
ismertetését,
a
jelenlegi
foglalkoztatási helyzet javításának lehetőségeit, továbbá a TOP-5.1.1-15-ve1-2016-00001 azonosítószámú, Veszprém megyei
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című projekt
bemutatását és a megyei paktumszervezet létrehozásának
előkészítését.
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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 Közgyűlése feladatainak
ellátása részeként a 2015. december 17-i ülésén a 79/2015. (XII.
17.) MÖK határozatával megállapított és a 33/2016. (IV. 28.)
MÖK határozatával módosított 2016. évi munkatervében a
júniusi ülésre tervezte a „Tájékoztató a Balaton Fejlesztési
Tanács munkájáról” tárgyú napirend megtárgyalását. A
közgyűlés által elfogadott tájékoztatóra 2016. június 30-i ülésen
került sor.
A munkaterv szerint a közgyűlés az áprilisi ülésére tervezte
megtárgyalni a „Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának
2015. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének
lehetőségeiről” tárgyú tájékoztatót, amit a Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara készített el.
A tájékoztató információt nyújtott a megye gazdaságának
teljesítményéről, illetve a foglalkoztatás elősegítésére irányuló
törekvésekről. A közgyűlés által elfogadott tájékoztatóra 2016.
április 28-i ülésen került sor.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évi
munkatervének megállapításakor tervezte a „Tájékoztató
Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről” tárgyú napirend
megtárgyalását, ezért felkérte a Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Foglalkoztatási
Főosztályának
főosztályvezetőjét az előterjesztés elkészítésére és a tájékoztató
megtartására. A közgyűlés által elfogadott tájékoztatóra 2016.
június 30-i ülésen került sor.
A Közgyűlés a 2016. december 15-i ülésen tárgyalta meg, majd
fogadta el a „Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági
helyzetérő 2016” tárgyú napirendet. Az előterjesztéshez
beszámolót készítő Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém
Megyei Igazgatóságának fő feladata a megyében működő
agrárgazdasági
szereplőkkel
való
szoros
szakmai
együttműködés és bizalmi kapcsolat kiépítése.
A „Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program
2015. évi megvalósulásáról” szóló előterjesztést a Közgyűlés
2016. júniusi ülésén tárgyalta.
A beszámoló az alábbi környezetvédelméért felelős megyei
szervezetek tájékoztatásán alapult:
 Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály
 Veszprém
Megyei
Kormányhivatal
Élelmiszerláncbiztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
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 Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztály
 Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési
és Fogyasztóvédelmi Főosztály
 Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
A környezeti elemek vonatkozásában az elmúlt években
megyénket érintően további javulás az egészséges ivóvízellátás,
a szennyvízelvezetés, természeti értékeink védelme, a
hulladékgazdálkodás, vízfolyások revitalizációja és a
szennyezett iparterületek megtisztítása terén történt.
A 2015. évi beszámoló összeállítása során a környezeti
elemeket nagymértékben károsító esemény, új információ nem
jutott tudomásunkra.
A klímaváltozással kapcsolatba hozható átalakulás a vízzel és az
erdőterületekkel foglalkozó fejezetekben jelenik meg.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak
ellátása részeként 2016. évi munkatervében a novemberi ülésre
ütemezte be „Tájékoztató a Pannon Egyetem
területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről” tárgyú
napirend megtárgyalását. A közgyűlés által elfogadott
tájékoztatóra 2016. december 1-i ülésen került sor
Pannon Egyetem kiemelt figyelmet fordít egyrészt aktív
bekapcsolódásra a helyi gazdasági, társadalmi folyamatokba,
valamint a társadalmi kihívások kezelésére és a társadalmi
innováció terjesztésére.
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. A fórum
munkaszervezeti feladatait - megállapodás alapján – 2015ben a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látta el.

A megyei közgyűlés és a - 2012 júliusában megalakult a Veszprém Megyei
megye területén működő - Területfejlesztési Konzultációs Fórum, a fórum tagjai a megyei
megyei jogú város(ok) közgyűlés elnöke és a megyei jogú város polgármestere.
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közgyűlése(i)
megyei
területfejlesztési
konzultációs
fórumot
működtetnek {14/B. §}

A fórum 2016-ban 2 alkalommal ülésezett. Megtárgyalta a
megyei önkormányzat közgyűlésének területfejlesztési tárgyú
előterjesztéseit.
- 2016. március 3-án a Veszprém Megyei Területfejlesztési
Konzultációs Fórum 2/2016. (III.3.) határozatával a
„Véleményezési eljárás megindítása a Veszprém Megyei
Területfejlesztési
Koncepció
módosításához”
tárgyú
előterjesztést áttekintve javasolja az előterjesztéshez tartozó
határozati javaslatot elfogadását.
- 2016. december 8-án a Veszprém Megyei Területfejlesztési
Konzultációs Fórum 4/2016. (XII. 8.) határozatával a
„Veszprém Megye Integrált Területi Programjának
módosítása (Veszprém Megyei Jogú Városnak a Modern
Városok
Program
keretében
tervezett
fejlesztések
megvalósulása érdekében)” tárgyú előterjesztést megtárgyalta,
a határozati javaslatot Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elfogadásra ajánlja.
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 {15. §}

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.
A BFT 2016 évben is negyedévente tartotta meg üléseit,
melyen a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
elnöke és delegáltja révén vett részt a munkában.
- Részt vesz a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács további
működtetésében. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsban
való tagság önként vállalt feladat, a tanács elnöki feladatait a
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
látja el. A tanács munkaszervezeti feladatait megállapodás
alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.

Veszprém, 2017. február 1.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

