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BESZÁMOLÓ
a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
2016. évi tevékenységéről
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak
alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a megyei
közgyűlés és szervei munkáját segíti, feladata a döntések szakmai előkészítése, valamint a
döntések végrehajtása, valamint a jogszabályokban megállapított államigazgatási feladatok,
megállapodás alapján együttműködés a nemzetiségi önkormányzatokkal, továbbá a 8-as főút
Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása.
A hivatalt a közgyűlés elnöke irányítja, vezetője és képviselője a megyei jegyző. Működését a
központi és helyi jogszabályok, a közgyűlési, bizottsági, nemzetiségi önkormányzati döntések, a
belső utasítások és szabályzatok jelentősen meghatározzák.
A hivatal tevékenységének részletes feladatok szerinti ismertetése előtt szükségesnek tartom a
személyi állomány, hivatali struktúra, valamint az ügyiratforgalmi és hatósági statisztika
legjellemzőbb adatainak ismertetését.
A humánpolitikával és iktatással kapcsolatos feladatok ellátása az Önkormányzati Iroda
feladatkörébe történik.

Hivatali struktúra, személyi állomány
A 2016. évben a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti egységei az alábbiak
voltak:
- Elnöki Kabinet
- Megyei Jegyzői Kabinet
- Önkormányzati Iroda
- Gazdasági Iroda
- Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési Iroda.
A hivatal engedélyezett létszáma 2016. január 1. napján 24 fő volt. A Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlése februári ülésén a 4/2016.(II.11.)MÖK határozatával a Hivatal
engedélyezett létszámát 25 főre bővítette, majd 34/2016.(IV.28.)MÖK határozatával újabb két
létszámmal nőtt az engedélyezett állomány 2016. április 28. napjától.
Ezt követően 2016. október 03-tól a Közgyűlés a KEHOP-1.2.0-15-2016-00016
azonosítószámú projekt megvalósításának időtartamára 27 főről 28 főre bővítette a Hivatal
engedélyezett létszámát.
A személyi állomány összetétele 2016. december 31-én 1 fő hivatalvezető; 3 fő irodavezető; 1
fő Elnöki Kabinet titkár; 1 fő Megyei Jegyzői Kabineti titkár, szakmai főtanácsadó; 16 fő
ügyintéző köztisztviselő; 3 fő ügykezelő, valamint 2 fő munkavállaló egy álláshelyen
részmunkaidőben foglalkoztatva.
A Hivatalban az üres álláshelyek száma 2,5 volt.
A vezetők és az ügyintézők 2 fő kivételével felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a közszolgálati tisztviselők tanulmányi pontrendszerre

épülő továbbképzéseken vesznek részt. A munkatársak négy éves képzési ciklus alatt
meghatározott mennyiségi továbbképzést kötelesek elvégezni. A továbbképzések
teljesítésének mérése tanulmányi pontrendszerrel történik. Ennek értelmében a felsőfokú
végzettségű tisztviselők a továbbképzési időszak alatt legalább 128, míg a középfokú
végzettségűek legalább 64 pontot kötelesek teljesíteni. Az első képzési időszak 2014. január
1. napjától 2017. december 31. napjáig tart. Ez a képzési rendszer az ügykezelőket nem érinti.
Az ügykezelői munkakörben dolgozóknak továbbra is ügykezelői alapvizsgát kell tenniük a
kinevezésüktől számított 6 hónapon belül.
A közigazgatási alapvizsgát a közigazgatásba belépőnek érettségi végzettség esetén 2 év,
felsőfokú végzettség esetén 1 év alatt kell letenni.
A Korm. rendeletnek megfelelően elkészített éves továbbképzési tervben szereplő képzéseket
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ütemezése szerint minden vezető és köztisztviselő
folyamatosan, munkaköri feladataihoz kapcsolódóan teljesítette.
A Hivatal betöltött létszámának nemek szerinti megoszlása:

Megnevezés

Betöltött létszám
Létszám

Nő

Férfi

Elnök

1

0

1

Megyei Jegyző

1

0

1

Aljegyző

0

0

0

Elnöki Kabinet

2

1

1

Önkormányzati Iroda

8

6

2

Gazdasági Iroda

4

4

0

Megyei Jegyzői Kabinet

7

5

2

Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési
Iroda

3

0

3

26

16

10

Összesen

Ügyiratforgalom
A Megyei Önkormányzati Hivatalban központi iratkezelési rendszer működik.
Az iratkezelést az Önkormányzati Iroda szervezeti egységhez tartozó iktató, irattáros
munkatárs végzi. A Hivatalban az érkeztetés és iktatás - az e célra rendszeresített IRMA
program alapján - számítógépen történik. Az irattározás központilag, az Önkormányzati
Irodán belül számítógéppel az IRMA ügyiratkezelő rendszerben történik. A hivatal kézi, és
központi irattárban tárolja az elintézett ügyek iratait. A kézi irattár az iktató helyiségében
található, mely az aktuális, valamint az előző év iratait őrzi. A hivatalban az Önkormányzati
Irodánál a személyi anyagokat a humánpolitikai referens, megyei jegyzői titkár
páncélszekrényben elkülönítetten kezeli.
A kézi irattár és a központi irattár iratanyagait az iktató ügykezelő az irattári tervnek
megfelelően kialakított irattári rendszer szerint kezeli.
A központi irattár a Megyeháza Társasházának három alagsori helységében került
kialakításra.
A kézi irattárból az iratok a központi irattárba minden év március 31-ig kerülnek áthelyezésre.
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Az iratok selejtezése az irattári terv alapján történik, legalább 3 tagú selejtezési bizottság
végzi. A selejtezésről 3 példányban jegyzőkönyv készül, melyet iktatni és továbbítani kell a
selejtezés engedélyezése céljából a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárnak.
A nem selejtezhető iratok általában 15 évi őrzési idő után, az irattári terv szerint, átadásátvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező átadási egység szerinti
tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamokban, előzetes egyeztetés után – az illetékes
levéltárnak kerülnek átadásra. A visszatartott ügyiratokról külön jegyzék készül.
Minden év végén - a fentiektől függetlenül - elkészül az éves (ügykörönkénti) ügyiratforgalmi
kimutatás.
2016. I. és II. félévben készült hatósági statisztika. A hatósági statisztikai adatgyűjtés az
önkormányzat (közgyűlés, bizottságok, nemzetiségi önkormányzat), a közgyűlés elnöke és a
hivatal teljes ügyiratforgalmára terjedt ki.

ÜGYIRATFORGALMI STATISZTIKA
A VIZSGÁLT IDŐSZAK: 2016.01.01-2016.12.31
Név

Főszám

8. sz főút 2016

Bejövő

Kimenő

Összesen

9

24

18

42

36

95

57

152

398

1780

1467

3247

Gazdasági Iroda 2016

48

236

198

434

Megyei Jegyző 2016

4

50

39

89

242

1004

810

1814

44

148

64

212

Önkormányzati Iroda 2016

366

1363

879

2242

Roma Önkormányzat 2016

17

80

22

102

153

470

277

747

1317

5250

3831

9081

Elnöki Kabinet 2016
Főépítészi Területfej, -terv Vagyon Beruházási Iroda 2016

Megyei Jegyzői Kabinet 2016
Német Megyei Önkormányzat 2016

Személyzeti Ügyek 2016
Összesen:
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AZ IKTATOTT ÜGYIRATOK SZÁMA ÁGAZATI BONTÁSBAN
2016. ÉVBEN (hatósági statisztika)
Ágazat

Megnevezés

A
A
A
B
C
E

A) PÉNZÜGYEK
A.1. Adóigazgatási ügyek
A.2. Egyéb pénzügyek
B) EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS
C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS
E) KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSI ÜGYEK,
TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TERÜLETRENDEZÉS ÉS KOMMU
E.1. Környezet- és természetvédelem
E.2. Építésügyek, településrendezés, területrendezés
E.3 Építésügy
E.4 Kommunláis ügyek
F) KÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS
G) VÍZÜGYI IGAZGATÁS
H) ÖNKORMÁNYZATI, IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI
IGAZGATÁS
H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek
H.2. Okmányirodák feladatkörébe utalt ügyek, a polgárok személyi
adatainak, lakc
H.3. A Választásokkal kapcsolatos ügyek
H.4. Rendőrségi ügyek
H.5. Tűzoltósággal kapcsolatos ügyek
H.6. Menedékjogi ügyek
H.7. Igazságügyi igazgatás
H.8. Egyéb igazgatási ügyek
I) LAKÁSÜGYEK
J) GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS
K) IPARI IGAZGATÁS
L) KERESKEDELMI IGAZGATÁS, TURISZTIKA
M) FÖLDMŰVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS
NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS
N) MUNKAÜGYI IGAZGATÁS, MUNKAVÉDELEM
P) KÖZOKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSÜGYI IGAZGATÁS
R) SPORTÜGYEK

E
E
E
E
F
G
H
H
H
H
H
H
H
H
H
I
J
K
L
M
N
P
R

Sorszámra
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Alszámra

Összesen

82
28
54
0
0
434

121
48
73
0
0
1523

203
76
127
0
0
1957

0
429
5
0
0
5
35

0
1520
3
0
0
13
147

0
1949
8
0
0
18
182

0
0

0
0

0
0

22
1
0
0
0
12
1
1
0
67
0

131
4
0
0
0
12
0
0
0
136
0

153
5
0
0
0
24
1
1
0
203
0

0
3
4

0
6
100

0
9
104

U
U
U
U
U
U
U
X
X
X
X
zz

U) ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK
U.1. Képviselő-testület iratai
U.2. Kisebbségi önkormányzat iratai
U.3. Szervezet, működés
U.4. Iratkezelés, ügyvitel
U.5. Személyzeti, bér- és munkaügyek
U.6. Pénz- és vagyonkezelés
X) HONVÉDELMI, POLGÁRI VÉDELMI,
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS, FEGYVERES BIZTONSÁ
X.1. Honvédelmi igazgatás
X.2. Polgári védelmi, katasztrófavédelmi igazgatás
X.3. Fegyveres biztonsági őrség
Mindösszesen

687
143
27
244
6
156
111
2

1817
572
81
400
6
292
466
11

2504
715
108
644
12
448
577
13

2
0
0
1321

11
0
0
3874

13
0
0
5195

Feladatok részletezése
Az egyes közigazgatási reformok nyomán, illetve korszerűsítési törekvések eredményeként az
elmúlt években jelentős mértékben átalakult a közigazgatás intézményrendszere, s ezzel
párhuzamosan az önkormányzati szféra struktúrája, feladat- és hatásköre. Az állami és az
önkormányzati ágazat „hatásköri-térképének” átrendeződésével összhangban a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a megyei kötelező feladatellátás
négy alapvető területét jelöli ki az alábbiak szerint:
 területfejlesztés,
 területrendezés,
 vidékfejlesztés, és
 koordinációs feladatok.
Ezen túl ágazati jogszabályok is állapítanak meg kötelező feladatokat, valamint az
önkormányzat és a Hivatal önként vállalt feladatokat is ellát, a Veszprém Megyei
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján.
A kötelező önkormányzati feladatok elsőbbségének szem előtt tartásával, a Hivatal
legjelentősebb tevékenysége 2016. évben e területeken, valamint a testületi munka
előkészítéséhez, koordinálásához, az elfogadott testületi döntések végrehajtásának
szervezéséhez, a Közgyűlés, a bizottságok és tisztségviselők munkájának támogatásához
kapcsolódott.
A közgyűlési előterjesztések elkészítése során – a törvényességi szempontok és
követelmények maradéktalan érvényesítése mellett – a Hivatal fokozottan törekedett arra,
hogy az előterjesztések a közgyűlési döntés meghozatalához szükséges valamennyi lényeges
háttér-információt, releváns tény- és adattartalmat bemutatva kerüljenek a testület elé,
hozzájárulva ez által a szakmai és jogi követelményeknek megfelelő döntés meghozatalához.
A törvényességi munka alapvető fokmérőjét képezi a Veszprém Megyei Kormányhivatal
törvényességi szempontú kontroll tevékenysége. Az előterjesztések megfelelő jogi szempontú
előkészítését támasztja alá az a tény, hogy a Kormányhivatal 2016. évben törvényességi
észrevétellel – sem a Közgyűlés sem a bizottságok munkáját érintően – nem élt.
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A Hivatal belső egységeinek feladata és a munkatársak munkaköre konkrétan körülhatárolt,
azonban a kis létszám miatt sok az olyan feladat, melynek végrehajtásában szinte mindenki
szerepet vállal. A Hivatal 2016. évi tevékenységének bemutatását ezért a végzett feladatok
oldaláról közelítettem meg.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülései
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésében 2016. évben nem történt személyi
változás.
A közgyűlés 2016. évben 10 alkalommal ülésezett, melyből 8 nyílt és 2 zárt ülés megtartására
került sor. Munkája során összesen 84 napirendet tárgyalt, 17 rendeletet alkotott és 81
határozatott hozott.

Közgyűlés üléseinek
száma
10 (ebből 2 zárt ülés)

Tárgyalt napirendek
száma
84

Rendeletek száma

Határozatok szám

17

81

A közgyűlés bizottságainak üléseit, tárgyalt napirendjeinek számát, meghozott határozatait az
alábbi táblázat tartalmazza:

Bizottság megnevezése
Pénzügyi és Ellenőrzési
Bizottság
Ügyrendi Bizottság
Területfejlesztési,
Területrendezési és
Gazdasági Bizottság
Veszprém Megyei
Értéktár Bizottság
Terület- és
Településfejlesztési
Operatív Program
Bizottság

nyílt ülések
száma

zárt ülések
száma

tárgyalt napirendi
pontok száma

meghozott
határozatok
száma

8

0

28

54

9

4

43

83

8

0

164

183

7

0

28

87

1

0

3

15

A munkaterv szerinti ünnepi megemlékezések megszervezésére és lebonyolítására is nagy
hangsúlyt fektet a Hivatal. 2016-ban külön kiemelést érdelem az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepség, mely a Veszprém Megyei
Önkormányzat és Zirc Város Önkormányzatának közös szervezésében valósulhatott meg.

Területi nemzetiségi önkormányzatok
A megyei önkormányzat kötelező feladatát képezi a területi nemzetiségi önkormányzatok
működési feltételeinek biztosítása, a testületi munka támogatása.
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Az elmúlt évekhez hasonlóan a Hivatal fokozott figyelmet fordított a területi nemzetiségi
önkormányzatok zavartalan testületi működéséhez szükséges jogi, szakmai, technikai és
ügyviteli segítség megadására. Elmondható, hogy mind a Veszprém Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, mind a Veszprém Megyei Német Önkormányzat törvényes
működéséhez a Hivatal útján a szükséges jogi, pénzügyi és adminisztratív támogatás
biztosított volt.
A nemzetiségi önkormányzatok és bizottsága üléseit, tárgyalt napirendjeinek számát,
meghozott határozatait az alábbi táblázat tartalmazza:
Nemzetiségi önkormányzat
megnevezése
Veszprém Megyei Német
Önkormányzat
Veszprém
Megyei
Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
Nemzetiségi önkormányzat
bizottságának megnevezése
Veszprém Megyei Német
Önkormányzat
Pénzügyi Bizottsága
Veszprém
Megyei
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
Pénzügyi Bizottsága

nyílt ülések
száma
6

0

tárgyalt
napirendi
pontok száma
22

4

0

14

24

meghozott
határozatok
száma
25

15

nyílt ülések
száma

zárt ülések
száma

zárt ülések
száma

6

0

tárgyalt
napirendi
pontok száma
12

4

0

10

meghozott
határozatok
száma
57

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évben a megítélt működési, és feladatalapú
támogatás nemzetiségi célú felhasználása mellett öt pályázat vonatkozásában kapott
támogatást. A Hivatal a kitűzött célok megvalósítása érdekében aktívan részt vett a projektek
pénzügyi dokumentációinak (megrendelők, utalványozások, hitelesítések, záradékolások,
pénzügyi beszámolók, stb.) megfelelő formában történő elkészítéséről. A Veszprém Megyei
Német Önkormányzat fontos céljának tekinti a rendelkezésre álló források széles körű
felhasználását a nemzetiség kulturális autonómiája megőrzésével, valamint az
érdekképviselettel összefüggésben.
A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében 1 fő
közfoglalkoztatottat alkalmaz a roma ügyek intézésére, a települési önkormányzatokkal
történő kapcsolattartásra, programok, képzések szervezésére. Az adminisztrációs és titkári
munkák ellátását a Hivatal irodai helyiséggel, irodai eszközökkel, telefonhasználattal
igyekszik támogatni. A területi roma önkormányzat aktívan, nagy önállósággal látja el
feladatait, pénzügyi-számviteli feladatokban támaszkodik leginkább a Hivatalra, de problémát
jelentett a testület létszámának megtartása, az egyes testületi tagok mandátumának
megszűnéséből adódó delegálások megszervezése.

Informatikai feladatok
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A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi informatikai fejlesztéseit jelentősen
befolyásolta a 2013. évi L. törvény által támasztott elektronikus információbiztonsági
követelmények betartása. Ennek megfelelően a hardver szintű és szoftver szintű fejlesztések
már 2015-ös évben megkezdődtek és 2016-ban folytatódtak.
Elmondhatjuk, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal az informatikai biztonsági
szabályzatnak megfelelően - mind szoftveresen és hardveresen - teljes mértékben megfelelt az
előírásoknak.
A 2016. novemberében lefolytatott infóbiztonsági audit folyamán megállapításra került
néhány kisebb adminisztrációs hiányosság, de azon kívül a Hivatal teljes mértékben megfelelt
a törvényben előírtaknak. Természetesen az adott adminisztrációs hiányosságokat a jövőben
maradéktalanul pótolni fogjuk.

Jogi vonatkozású feladatok
Korábban a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók,
illetve a Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére adott munkáltatói kölcsönök befizetésével
kapcsolatos jelzálogjog törlések és a be nem fizetett összegekkel kapcsolatos behajtási
eljárások intézésére több esetben került sor 2016. év folyamán.
Különböző, az Önkormányzat és a Hivatal tevékenységével kapcsolatos szerződések
készítése, a mások által készített szerződések jogi felülvizsgálata is számos alkalommal
jelentett feladatot a 2016-os évben.
Hivatalos szervek által kért, és részükre adott tájékoztató levelek, megkeresések elkészítése
heti gyakorisággal előforduló feladatként jelentkezett.
A Hivatal kiemelt feladatként kezelte az önkormányzati rendeletek, belső szabályzatok,
dokumentumok célszerűségi és törvényességi szempontú vizsgálatát, így a jogszabályi
alapokon nyugvó rendeletek, szabályzatok előkészítése is sok feladatot jelentetett.

Választással kapcsolatos feladatok
Az időközi választás OEVK általi lebonyolításához a Hivatalon belül az általam irányított
Területi Választási Iroda (a továbbiakban: TVI) nyújtott segítséget.
Választással kapcsolatosan a TVI további adminisztratív feladatokat is végzett helyi
népszavazási kezdeményezés, időközi önkormányzati képviselő és időközi polgármester
választás tárgyában. Egy időközi polgármester választás volt 2016. április 3-án Nyirád
településen 3. OEV kerületben.
A 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás problémamentesen lezajlott.

Gazdasági Iroda
A Gazdasági Iroda látja el a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei
Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Veszprém
Megyei Német Önkormányzat, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. Az Iroda feladatkörei ellátásának jogszabályi
alapjait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény (a továbbiakban: Áht.),
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valamint ennek végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, továbbá az
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet adja meg.
A Közgyűlés döntéseinek előkészítése
A 2015. évi költségvetési gazdálkodás lezárásaként az Iroda elkészítette a zárszámadási
rendelet-tervezetet, mely tartalmazta az Önkormányzat és a Hivatal költségvetési
maradványának jóváhagyására vonatkozó javaslatokat is. A jogszabályban meghatározott
határidőig benyújtásra került a Közgyűlés részére az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló rendelet-tervezete az adósságot keletkeztető ügyletek vállalásáról szóló határozati
javaslattal együtt. Az önkormányzat működésének és gazdálkodásának jogi szabályozása nem
teszi lehetővé az adósságot keletkeztető ügyletekre történő kötelezettségvállalást. A
költségvetési rendelet a 2016. év során – figyelemmel kísérve a költségvetés alakulását – 5
alkalommal (illetve 2017. évben kettő alkalommal, 2016. december 31-ei hatállyal) került
módosításra. Az elfogadott költségvetési rendeletek alapján határidőre elkészültek a Magyar
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére benyújtandó, a költségvetési
információk összeállítására szolgáló nyomtatványgarnitúrák.
Együttműködési megállapodások alapján a Gazdasági Iroda elkészítette a Veszprém Megyei
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, valamint a „8as főút” Térségi Fejlesztési Tanács gazdálkodásával összefüggő feladatokat. Az
együttműködés során az Iroda által végzett leggyakoribb tevékenységek az alábbiak:
-

költségvetés tervezésével, módosításával, és végrehajtásával
előterjesztések készítése (17 db)
Határozati javaslatok írásbeli előkészítése (9 db)
Együttműködési megállapodások összeállítása (2 db),
Közbeszerzési terv (3 db),
Elemi költségvetés készítése (3 db),
Havi, negyedéves információs jelentések (36 db)
Negyedéves mérlegjelentések (12 db)
Éves költségvetési beszámoló készítése (3 db)
KSH statisztikai adatszolgáltatás (15 db)
Támogatási szerződés (1 db)
Vállalkozói szerződés (1 db)
Foglalkoztatási szerződés (4 db)
Megrendelők (92 db)
Közfoglalkoztatás (2 fő)
Közérdekű önkéntes tevékenység (2 fő)
Személyi kifizetésekkel kapcsolatos számfejtések (66 db)
Támogatások elszámolásáról beszámoló készítése (9 db)

összefüggő

A költségvetés végrehajtása, gazdálkodási feladatok
A Közgyűlés döntéseinek előkészítésén túl a Gazdasági Iroda 2016. évi feladatainak
meghatározó részét a költségvetés végrehajtása jelentette, amely az alábbiakat foglalta
magában:
-

a kiadási előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele,
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-

-

a gazdasági események számviteli rögzítése,
az önkormányzat és a hivatal számviteli politikájának, számlarendjének,
kötelezettségvállalási, értékelési és leltározási szabályzatának elkészítése,
kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése (utalványrendeletek elkészítése),
banki és házi pénztári kifizetések,
Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő adóbevallások elkészítése (ÁFA,
rehabilitációs hozzájárulás, cégautóadó),
Központi Statisztikai Hivatal felé történő negyedéves, éves jelentések készítése,
rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (megbízási díj, tiszteletdíj,
költségtérítés, közfoglalkoztatott bére, étkezési jegy, bérlet, iskolakezdési támogatás,
SZÉP kártya, telefonadó, deviza ellátmány, egészségügyi költségtérítés /szemüveg/,
adóköteles természetbeni juttatás, jutalom, kitüntetés, díj stb.) számfejtése és annak
pénzügyi teljesítése, bérfeladás készítése, főkönyvi számlák egyeztetése,
területi nemzetiségi önkormányzatok, térségi fejlesztési tanács költségvetésével és
végrehajtásával kapcsolatos teendők,
kimenő és beérkező számlák analitikus nyilvántartása, negyedévenként
adatszolgáltatás a főkönyvi könyvelés részére,
a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosító számú, valamint a KEHOP-1.2.0-152016-00016 azonosító számú projekttel kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása,
a hivatali, valamint az önkormányzati vagyon analitikus nyilvántartásának vezetése,
selejtezési feladatok,
teljes körű mennyiségi leltárfelvétel,
az éves leltár kiértékelésével kapcsolatos feladatok,
támogatási szerződések előkészítése,
az önkormányzat által nyújtott támogatások elszámoltatása,
számlázási feladatok, bevételek beszedése,
lakásalap kezelése
a megyeházi társasház ellátó szervezetében képviselő személy munkájában
közreműködés.

A jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek nyilvántartására az Önkormányzat
és a Hivatal tekintetében is a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás,
érvényesítés és utalványozás rendjéről szóló szabályzatnak megfelelően került sor. A
beszedett bevételek és teljesített kiadások módosított pénzforgalmi szemléletű kettős
könyvviteli rendszerben kerültek rögzítésre. A főkönyvi könyvelés – jogszabálynak
megfelelően – analitikus nyilvántartással került alátámasztásra. Az előirányzatok feladatokhoz
történő alakítása, folyamatos egyeztetést követelt meg minden Irodával. A költségvetési
rendeletben a közgyűlés elnökének nyújtott felhatalmazás alapján, az általános tartalék és a
céltartalék felosztásával megtörtént az előirányzatok átcsoportosítása, a költségvetési rendelet
módosításai során a felhasználásról, és az átvezetésekről tájékoztatás készült. A főkönyvi
könyvelésben rögzített adatokból határidőre és a jogszabályi előírásoknak megfelelően
elkészült a közgyűlés részére a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló. Az
önkormányzat részére 2016. évben jóváhagyott, átutalt állami hozzájárulással való
elszámolási kötelezettségnek a 2016. évi beszámolási kötelezettség keretén belül kellett eleget
tenni.
A Európai Unió támogatásával megvalósuló TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosító
számú, valamint a KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 azonosító számú projektekkel kapcsolatban
a Gazdasági Iroda feladatkörébe tartozó pénzügyi és számviteli feladatok is növekedtek
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(elkülönített könyvelés és nyilvántartás vezetése, számviteli eljárásrendek kidolgozása, az
eredeti dokumentumok tárolása, folyamatos egyeztetés az Irodákkal).
Az önkormányzat 2016. évi bevételeinek alakulása

Az önkormányzat 2016. évben 781 362 227 Ft bevételt teljesített. A bevételeken belül a
központi költségvetésből megillető állami támogatás 253 261 735 Ft-ban teljesült, mely
tartalmazza a 2012. év óta azonos nagyságú (238 600 000 Ft) működési támogatás bevételét, a
foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatását (38 735 Ft), valamint a megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázaton elnyert összeget (14 623 000
Ft). Az önkormányzat jelentős bevételhez a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosító számú,
valamint a KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 azonosító számú projektek előlegének lehívásával
összefüggésben jutott 226 250 000 Ft összegben. A projektek hosszabb távú
kötelezettségvállalást jelentenek az Önkormányzat és a Hivatal számára, a TOP-5.1.1-15VE1-2016-00001 azonosító számú projekt megvalósításának végső határideje 2020-ban, a
KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 azonosító számú projekt 2018-ban zárul. A szolgáltatásokkal,
valamint a működéssel kapcsolatban az önkormányzat 246 068 Ft bevételhez jutott. A
felhalmozási bevételek 9 364 094 Ft-tal növelték a költségvetés bevételi főösszegét. A
finanszírozási bevételek 285 572 650 Ft-ban teljesültek, mely döntően a Hivatalnak nyújtott
(191 132 140 Ft) irányítószervi támogatásból, valamint a 2015. évi költségvetési maradvány
igénybevételéből (84 894 531 Ft) áll.

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei

Önkormányzatok működési támogatásai
(253 261 735 Ft)
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről (232 917 680 Ft)
Működési bevételek (246 068 Ft)
Felhalmozási bevételek (9 364 094 Ft)
Finanszírozási bevételek (285 572 650 Ft)

Az önkormányzat 2016. évi kiadásainak teljesítése
A 2016. évi kiadások összességében 487 721 329 Ft-ban teljesültek. A kiadások között a
működési kiadások jelentkeznek legnagyobb arányban (277 649 745 Ft). A működési
kiadások döntően a Közgyűlés, valamint Hivatal működéséhez köthetők. Az önkormányzat
9 393 465 Ft-ot fordított beruházási kiadásokra, melynek 66,1 %-át (6 208 910 Ft) pályázati
támogatás finanszírozta. A finanszírozási kiadások között szintén a Hivatalnak nyújtott
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irányítószervi támogatás – 191 132 140 Ft összegben –, valamint a 2015. év végén a
december havi személyi kifizetések teljesítésére folyósított megelőlegezett önkormányzati
támogatás visszafizetése jelentkezik.
A Hivatal költségvetési kiadásainak túlnyomó része (78,24 %-a) a foglalkoztatottak személyi
juttatásainak és munkaadókat terhelő járulékainak finanszírozására szolgált. A dologi
kiadások 41 984 358 Ft-ban teljesültek, melynek megoszlását az alábbi diagram mutatja be.

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai
Szakmai anyagok beszerzése (1 317 563 Ft)
Üzemeltetési anyagok beszerzése (5 768 426 Ft)
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
(3 967 947 Ft)
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (1 763 059 Ft)
Közüzemi díjak (6 058 Ft)
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
(1 360 697 Ft)
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
(2 342 335 Ft)
Egyéb szolgáltatások (18 852 720 Ft)
Kiküldetések kiadásai (833 200 Ft)
Reklám- és propagandakiadások (246 774 Ft)
Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő
áfa (4 984 304 Ft)
Egyéb dologi kiadások (473 773 Ft)
Közvetített szolgáltatások (21 842 Ft)
Bérleti és lízingdíjak (42 075 Ft)
Egyéb pénzügyi műveleltek kiadásai (3 585 Ft)

A Gazdasági Iroda tevékenysége megköveteli a folyamatos kapcsolattartást a Magyar
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságával. A legfontosabbak:
- a központi költségvetésből származó források (állami támogatások) igénybevétele a
nettó finanszírozás keretében, valamint ezen források év végi elszámolása,
- illetmények számfejtése,
- törzskönyvi nyilvántartás,
- jogszabályokban előírt negyedéves, havi, illetve éves adatszolgáltatás
- megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtása,
elszámolása,
- pályázatokhoz kapcsolódó pénzforgalmi alszámlák nyitása, és kezelése
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A Gazdasági Iroda tevékenységét jellemző főbb adatok az alábbiak szerint alakultak:

700
600
500
400
300
200
100
0

Veszprém Megyei Önkormányzat
Veszprém Megyei Önkormányzati
Hivatal
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
Veszprém Megyei Német
Önkormányzat
Napi jóváírások

Kötelezettségvállalások

Kimenő számla

Bejövő számla

Könyvelési
Könyvelési
tétel
Összesen
tétel kézi
generált
12 980
528
13 508
24 610
260
24 870
2 329
134
2 463
3 684
46
3 730
321
24
345

Könyvelési tételek statisztikája
Veszprém Megyei Önkormányzat
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
Veszprém Megyei Német Önkormányzat
"8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács

A Közszolgálati szabályzatnak megfelelően 28 fő részére az alábbi béren kívüli juttatásokat
biztosította a foglalkoztatottak részére a Hivatal:
Cafetéria elemek
ERZSÉBET-utalvány
SZÉP-Vendéglátás
SZÉP-Szállás
SZÉP-Szabadidő
Helyi buszbérlet
Iskolakezdési támogatás
Egészségpénztári tagdíj
Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj
Sport-kultúra utalvány
Ruházati költségtérítés

fő
18
20
2
1
4
1
2
3
27
27

Az önkormányzat vagyonának alakulása
A megyei önkormányzat vagyona az előző évhez képest 219,3 %-kal növekedett, ez a
növekedés összegszerűen kifejezve 228 148 235 Ft vagyonnövekedést jelent.
A jelentős növekedést a pénzkészlet változása okozza, két pályázati támogatás – TOP-5.1.115-VE1-2016-00001 azonosító számú, valamint a KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 azonosító
számú projektek – előlegének 100%-os lehívása miatt. A projektek megvalósítása
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megkezdődött 2016-ban, azonban a teljes megvalósítás a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001
azonosító számú projekt esetén 2020-ban, a KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 azonosító számú
projekt esetén 2018-ban történik.
Az Önkormányzat letéti számlájára került átutalásra a projektmenedzsmenti tevékenységgel
összefüggésben a települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás alapján
átutalt menedzsmenti díj (25 140 463 Ft), mely a benyújtott projektek összértékének 1%-át
jelentik. A pályázatok sikeres elbírálását követően a befizetett 1% visszafizetésre kerül a
települési önkormányzat részére, mivel a projektmenedzsmenti feladatok ellátása a pályázati
támogatásban, mint elszámolható költség szerepel. Kedvezőtlen elbírálás esetén az átutalt 1%
az Önkormányzat végleges bevételét jelenti a pályázati előkészítői feladatok kiadásainak
finanszírozása céljából. A 2016. évben benyújtott pályázatok esetében bírálati döntés még
nem született. A pénzeszközökhöz további 10 004 479 Ft kötelezettség kapcsolódik, melyből
9 544 000 Ft a 2016. december 28-án átutalt 2017. évi működési támogatás része, ami a
januárban fizetendő 2016. decemberi személyi juttatások megtérítésére került
megelőlegezésre.
Az önkormányzat összességében 9 393 465 Ft beruházást teljesített 2016-ban, azonban a
mérlegben az elszámolt értékcsökkenést, tárgyi eszköz értékesítést, illetve selejtezést
követően az eszközök nettó értékében 2 615 450 Ft csökkenés történt.
A megyei önkormányzat igyekezett a vagyonát a kötelező feladatok színvonalas ellátása
érdekében, jó gazda módjára költségtakarékosan, értékének megőrzésével, állagának
védelmével működtetni, és ehhez biztosította a karbantartáshoz, felújításhoz elengedhetetlen
forrásokat.

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról
2016. december 31-én nettó értékben
adatok Ft-ban
Megnevezés
Előző
Tárgy
időszak
időszak
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ESZKÖZÖK
A/I
Immateriális javak
A/II Tárgyi eszközök
A/III Befektetett pénzügyi eszközök
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A)
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
B/I
Készletek
B/II
Értékpapírok
B)
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ
FORGÓESZKÖZÖK
C)
PÉNZESZKÖZÖK
D/I
Költségvetési évben esedékes követelések
D/II
Költségvetési évet követően esedékes követelések
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások
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730 705
95 002 413
1 000 000
0
96 733 118

523 025
92 594 643
1 000 000
0
94 117 668

2 399 014
0
2 399 014

1 943 003
0
1 943 003

85 743 783 319 420 313
606 619
318 226
3 531 427
803 401
120 000
340 000

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

D)
KÖVETELÉSEK
E)
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK
F)
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK
G)
SAJÁT TŐKE
H/I
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
H/II
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
H)
KÖTELEZETTSÉGEK
I)
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL
KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
J)
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK ÖSSZESEN

4 258 046
1 461 627
9 700
0
2 073 637
2 422 922
191 217 298 419 365 533
162 653 706 379 425 913
3 528 336
460 479
9 544 000
9 544 000
0 25 140 463
13 072 336 35 144 942
0
0
15 491 256
4 794 678
191 217 298 419 365 533

Gazdasági társaságokban való részvétel
Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedése a konszolidációt követően
jelentősen megváltozott, a társasági tulajdonrészek állami tulajdonba kerültek. Az új feladati
struktúrával összefüggésben szerzett részesedések a Területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI.
törvény rendelkezéseiből adódtak. E törvényi változással szerzett tulajdonosi részt az
önkormányzat 1 000 000 Ft névértéken, 1/3-os tulajdonosi arányban a Fejér Megyei, valamint
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal közösen a Közép Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-ben. A 2014-2020-as programozási időszak
vonatkozásában a Kft. közreműködő szerepe megvonásra került, ezért a Közgyűlés a 62/2015.
(X. 7.) MÖK határozatával egyetértését fejezte ki a gazdasági társaság 2015. december 31.
napjával történő megszüntetésére vonatkozóan. A Kft. végelszámolási záró beszámolója, a
zárójelentés és a vagyonfelosztási javaslat elfogadására 2017. évben kerül sor, a vagyoni
elemek közüli kivezetése e folyamat lezárultával történhet.
Belső ellenőrzési feladatok
A belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről a
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője gondoskodott.
A megyei önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak végrehajtása külső erőforrások
igénybevételével valósult meg.
Az éves ellenőrzési feladatokat a belső ellenőrzés az éves belső ellenőrzési tervben foglaltak
alapján végezte az alábbi témakörökben:
- A 2015. évi költségvetési beszámoló felülvizsgálata
- A gazdálkodási jogkörök szabályozottsága és gyakorlata
- Humánpolitikai nyilvántartások felülvizsgálata
- Közzététel szabályozása és gyakorlata
- A gazdálkodással, pénzügyi feladatok ellátásával összefüggő szabályzatok
felülvizsgálata
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A vizsgálatok kiterjedtek a Veszprém Megyei Önkormányzatra, a Veszprém Megyei
Önkormányzat Hivatalra, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatra, a Veszprém Megyei
Roma Nemzetiségi Önkormányzatra, továbbá a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsra.
A vizsgálatokhoz a megyei jegyző által aláírt megbízólevél és részletes ellenőrzési program
készült. Az ellenőrzés által tett megállapításokat, az ellenőrzést végzők jelentésben
rögzítették. Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területekről, illetve
folyamatokról összességében: megfelelő (5). A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb
végrehajtása, a munka színvonalának növelése érdekében az ellenőrzés javaslatot tett, a feltárt
hibák kijavítása megtörtént, illetve folyamatos.
A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
részeként eleget tett a 2016. október 2-i Országos Népszavazás, valamint Nyirádon megtartott
időközi polgármester választás koordinálásában, pénzügyi elszámolásának ellenőrzésében.
A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda a pénzügyi elszámolásokat a helyi ellenőrzést
követően minden esetben felterjesztette a Nemzeti Választási Iroda részére. A pénzügyi
elszámolások különbözetéről a Nemzeti Választási Iroda Elnöke intézkedett, az OEVK-ket és
HVI-ket megillető ténylegesen felmerült többletköltségek összegei kiutalásra kerültek.
Az Állami Számvevőszék a 2015. második félévi ellenőrzési terve alapján kezdett vizsgálatot
„A megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése” címmel. Az ellenőrzés a Laczkó Dezső
Múzeum 2011-2014. évi működésének vizsgálatára terjedt ki. A megyei önkormányzat, mint
korábbi intézményfenntartó és irányító szerv részéről a 2011. év vonatkozásában kellett az
ellenőrzéshez adatokat szolgáltatni. Az ellenőrzés megállapításait a 17025. számú
számvevőszéki jelentés foglalja össze. Az ellenőrzés által tett javaslatok nem terjedtek ki a
Veszprém Megyei Önkormányzatra, intézkedésre történő kötelezettséget nem írt elő. A
jelentéshez észrevétel az önkormányzat részéről megküldésre nem került, mert a
megállapítások 2011-2014 évekre vonatkoztak, a 2011. évre készült megállapításokhoz
intézkedés meghozatala nem életszerű.
A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága hatósági ellenőrzés keretében az
államháztartásról szóló törvény 59. § alapján felülvizsgálta a Veszprém Megyei
Önkormányzat 2015. évben igénybe vett, a központi költségvetésből IX. fejezetéből származó
támogatások elszámolásának megalapozottságát. Az Igazgatóság dokumentum alapú
felülvizsgálata eltérés megállapítása nélkül zárult, az Önkormányzat 2015. évi elszámolását
javítás nélkül elfogadta.

16

Ifjúsággal, sporttal és idegenforgalommal kapcsolatos feladatok
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 66/2016. (IX. 29.) MÖK határozatával
fogadta el a Veszprém Megyei Önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról szóló
beszámolót, melyben részletesen ismertetésre kerültek e terület 2016. évi feladatai. A Hivatal
az ifjúsággal és sporttal kapcsolatosan szakmai, szervezési, és lebonyolítási feladatokat látott
el az alábbi események megvalósítása érdekében:
Ifjúság és sport
 A megyében és külföldön élő fiatalok sportolási lehetőségét biztosító programok
támogatásának segítése.
 Köztársaság Kupa Atlétikai Verseny önkormányzati anyagi támogatása.
 Alsó-Ausztriában megrendezésre került Nemzetközi Ifjúsági találkozó.
 Wunsidel körzettel ifjúsági cserekapcsolat ápolása, melynek eredményeként
Németországból 6, Veszprém megyéből 5 fiatal nemzetközi ifjúsági táborban vett
részt.
 A Veszprém Megyei Sportszövetséggel közösen a Országos Szenior Sakkbajnokság, a
Megyefutás és a Veszprém Megyei Sport Díjátadó Gála megszervezése.
Idegenforgalom
 Megyénk értékeinek felkutatása és bemutatása, mely részben a Földművelésügyi
Minisztérium által az értéktár mozgalom népszerűsítésére kapott támogatás keretén
belül valósult meg.
 A budapesti Utazás Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon standszolgálattal nem
voltunk jelen, a szakmai bemutatkozáson az idegenforgalmi referens koordinálásában
a Magyar Turizmus Zrt. központi standján és a megye Tourinform irodáinak
közreműködésével, a korábban megjelentetett és a megyei értékeket tartalmazó új
kiadványokkal vettünk részt.
 Sepsiszentgyörgyön mutattuk be megyénk turisztikai kínálatát a Szent György Napok
programján, a Testvérmegyék és városok utcájában.
Hivatalunknak a turisztikai marketing jellegű munka mellett folyamatos feladatot jelent az
információs tevékenység, az idegenforgalmi referens egyúttal a megyei Tourinform irodai
szerepkörből adódó teendőket is ellátja, mind hagyományos, mind elektronikus úton
tájékoztatja az érdeklődőket, a partnereket, adatszolgáltatást végez a Magyar Turizmus Zrt.
felé és rendszeres munkakapcsolatot tart a 13 irodából álló megyei Tourinform hálózattal.
Az idegenforgalom szereplőivel az elmúlt évben is munkakapcsolatban álltunk,
együttműködtünk a Balatoni és a Közép-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságokkal, a
turisztikai desztinációs menedzsmentekkel, a Pannon Egyetem Turizmus Tanszékével, a
turisztikai partnerekkel.

Nemzetközi kapcsolatok
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 74/2016. (XII. 1.) MÖK határozatával
fogadta el a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szóló
beszámolót, melyben részletesen ismertetésre kerültek a nemzetközi kapcsolatok 2016. évi
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feladatai. A Hivatal e területen protokoll, valamint szakmai, szervezési, és lebonyolítási
feladatokat látott el az alábbi országonkénti bontásban részletezett események megvalósítása
érdekében:
Alsó-Ausztria, Ausztria
 A Veszprém Megyei Önkormányzat és az Alsó-Ausztriai Tartományi Parlament
(Landtag) közötti több évtizedes együttműködés keretében a Veszprém Megyei
Önkormányzat képviselőinek delegációja látogatott Alsó-Ausztriába.
 Veszprém megyei ifjúsági delegáció vett részt az Alsó-Ausztriában megrendezett
„Európai Ifjúsági Találkozó, eljub E-Book Hét” eseményein.
Kovászna megye, Románia
 A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgyön, a Szent György Napokon történő részvétel.
Wunsiedel, Németország
 A BauSachsenDresda meghívására Fenyvesi Zoltán a megyei közgyűlés alelnöke és
Horváth Ernő elnöki kabinet titkár részt vett a vállalat drezdai székhelyén rendezett 25
éves jubileumi rendezvényén, „Képzés az építészet területén” címmel.
 A Veszprém Megyei Önkormányzat és a németországi Landratsamt Wunsiedel i.
Fichtelgebirge közötti több évtizedes együttműködés keretében került sor 2016-ban is
a kőszimpóziumra, „Művészet kőben” címmel, a Wunsiedel városában működő
Európai Továbbképző Központ szervezésében. A szimpóziumon Veszprém megyéből
Beretvás Csanád szobrászművész vett részt
 Wunsiedel i. Fichtelgebirge körzet meghívására a Veszprém Megyei Önkormányzati
Hivatal 6 fős delegációja vett részt a hivatalnokcsere programban. A delegációt Dr.
Karl Döhler elnök, Thomas Edelmann hivatalvezető és Rosemarie Döhler, a Kreistag
képviselője fogadta.
 A Veszprém Megyei Önkormányzat és a németországi Wunsiedel körzet közötti
nemzetközi ifjúsági táborban, 5 Veszprém megyei diák és 6 wunsiedeli fiatal vett részt
2-2 kísérővel. A cserekapcsolat közel 33 éve tart.
Visk, Ukrajna Kárpátaljai régió
 Visk Városi Önkormányzat és a Viski Zöld Falusi Turizmus Szövetség meghívására
Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke és Dr. Imre László megyei jegyző vett részt
Visken a Koronavárosok Találkozóján, „A koronák újra együtt” elnevezésű
rendezvényen, melyen Hennagyij Moszkál kormányzóval, Kárpátaljai Területi
Közigazgatási Hivatal elnökével ünnepélyes keretek között került aláírásra a
szándéknyilatkozat, Kárpátalja és Veszprém megye közötti kapcsolat fejlesztése,
megerősítése érdekében.
Kína
 Guizhou tartományból tíztagú delegáció érkezett a Megyeházára, a delegáció tagjait
Horváth Ernő, a Veszprém Megyei Önkormányzat Elnöki Kabinet titkára fogadta.
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Területfejlesztéssel, területrendezéssel és vidékfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
A Hivatal kiemelkedően fontos feladata – a megyei önkormányzathoz hasonlóan – a terület
és vidékfejlesztés, a területrendezés, valamint a koordináció.
A megyei területfejlesztési koncepció módosításának előkészítése
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.
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.
A Megyei Területfejlesztési Koncepció Átdolgozása Tervezői Változata dokumentáció
széleskörű egyeztetését 2016. április 29. kezdettel nyitottunk meg és a jogszabályban előírt
45 napos véleményalkotási időszakra tekintettel, a véleményadásra 2016. június 20.
határnapot jelöltük meg.
A beérkezett vélemények figyelembe vételéről közgyűlési döntés szükséges, a vonatkozó
jogszabályi követelményekre tekintettel: 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.) Korm. rendelet 22.§ szerint a kidolgozásért felelős szerv a véleményezésre jogosult
szervekkel egyeztetett területi terv tervezetét a területi terv elfogadására jogosult szerv elé
terjeszti, melyben minden esetben fel kell tüntetni az egyeztetési eljárásba bevont és az
eljárásban véleményt adó szervek és szervezetek körét, azokat a tartalmi kérdéseket,
amelyekben nem alakult ki egyetértés, az előterjesztő álláspontját az el nem fogadott
javaslatokról és a részletesen indokolt ellenvéleményeket. 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 munkaülésén, majd született döntés a 73/2016.
(XII. 1.) MÖK határozattal.
Veszprém Megye Integrált Területi Programjának átdolgozása
Veszprém Megye Integrált Területi Programja (továbbiakban ITP) az NGM útmutatása
szerint 2016-ban átdolgozásra került. Az ITP-t a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlése 2015. május 7-én, a 37/2015. (V.7.) számú MÖK határozatával fogadta el.
Az ITP 2016. évi 1. módosítását a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016.
szeptember 29-én tartott ülésén tárgyalta és a 63/2016.(IX.29.) számú MÖK határozatával
fogadta el. A Kormány a 1612/2016. (XI.8.) Kormányhatározatban jóváhagyta a Veszprém
Megye Integrált Területi Program (továbbiakban ITP) TOP keretében megvalósuló integrált
területi programok elfogadásáról.
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.
Az Irányító Hatósággal a szakmai kapcsolattartást a Veszprém Megyei Önkormányzati
Hivatal részéről a Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda munkatársai látták
el.
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TOP felhívások előkészítése
Közgyűlési felhatalmazás alapján a megyei önkormányzat elnöke – a hivatal munkatársainak
bevonásával - részt vett az NGM felkérésére a kiírásra kerülő TOP Felhívások
összeállításban, véleményével segítette az Irányító Hatóság munkáját.
TOP I. körös felhívásokra érkezett támogatási kérelmek elbírálásának előkészítése
TOP támogatási kérelmek elbírálásának előkészítésére felálló Döntés-előkészítő Bizottságba
(továbbiakban DEB) a Közgyűlés tagot és póttagot, delegált, majd az időközbeni jogszabályi
változásokra tekintettel külön Bizottságot is létrehozott a területi szereplő véleményének
meghatározása érdekében. A TTOPB Bizottság 2016 évben egy ülést tartott, melyen három
felhíváshoz kapcsolódó támogatási kérelmekről alakította ki véleményét.
A DEB tag és póttag, valamint a TTOPB Bizottság munkájának támogatását, továbbá a DEB
Titkársággal való operatív kapcsolattartást – a vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokra
tekintettel - a hivatal kijelölt munkatársai látták el.
Térségi fejlesztési tanácsok munkájának segítése
A Veszprém Megyei Önkormányzat két térségi fejlesztési tanács munkájában vesz részt:
 Tagja a Balaton Fejlesztési Tanácsnak, a Balatonnal határos másik két megyével
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. A BFT
munkaszervezetével konstruktív munkakapcsolatot tart fenn a hivatal, segítve a BFT
ülések előkészítését, illetve az egyéb operatív feladatok ellátását. Szakmai
kapcsolattartást a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal részéről a Főépítészi,
Területfejlesztési és Területrendezési Iroda munkatársai látják el.
 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. 2016 évben a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2
ülést tartott.
Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum
2012. júliusában megalakult a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, a
fórum tagjai a megyei közgyűlés elnöke és a megyei jogú város polgármestere. A fórum
elnöki és titkársági feladatait a megyei önkormányzat és a Hivatal látja el. 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.
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Közép-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum
2012. márciusban megalakult a Közép-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs
Fórum, amely fórum tagjai az érintett megyék közgyűléseinek elnökei. A fórum
munkaszervezeti feladatait - megállapodás alapján – 2016-ban a Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzati Hivatal látta el. Szakmai kapcsolattartást a Veszprém Megyei
Önkormányzati Hivatal részéről a Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda
munkatársai látják el.
Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium
A megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenységének segítése, a területfejlesztésben
érintett, érdekelt szereplők összehangolt fejlesztési együttműködésének céljával létrehozta a
Területfejlesztési Szakmai Kollégiumot. Az együttműködési megállapodás 2016. évi
megújítása alapján a szakmai kollégium tagjai: Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata, Veszprém Megyei Kormányhivatal, Balaton Fejlesztési
Tanács, Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Pannon Egyetem. A
szakmai kollégium 2016-ban a további együttműködés alapjait fektette le, majd 1
munkaülést tartott, a megyei területfejlesztést érintő napirendekkel kapcsolatban. A Szakmai
Kollégium titkársági feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el, a
Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda munkatársainak bevonásával.
A megyei főépítészi feladatkör keretében állátott feladatok
A településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való összhangjáról a
megyei önkormányzat a településrendezési tervek véleményezésének eszközével a megyei
főépítész útján gondoskodik.
2016-ben 85 település településrendezési tervének több szakaszból álló véleményezésére
került sor:
 az előzetes tájékoztatási szakaszban adott értesítések száma 37 db
 a véleményezési szakaszban adott állásfoglalások száma 54 db
 egyeztető tárgyalásokkal kapcsolatos intézkedések száma 4 db
 a települési önkormányzatok 54 db elfogadott településrendezési eszközt küldtek meg a
megyei önkormányzat részére

A megyei területrendezési terv felülvizsgálata
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban OTrT)
31/A. § (1) bekezdése előírja, hogy a megyei területrendezési terveket 2017. december 31-ig
az OTrT törvénnyel összhangba kell hozni.
A fentiekkel kapcsolatban a Miniszterelnökségtől kaptunk tájékoztatást, hogy a
Magyarország 2015. évi Központi költségvetéséről szóló törvény 3. számú melléklet I./7.
pontja alapján a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása cím felhasználására
megjelent pályázati kiírás keretében a megyei önkormányzatok a megyei területrendezési
terv módosítására vonatkozóan támogatásra tarthatnak igényt.
A rendkívüli támogatási pályázaton Veszprém Megye Területrendezési Terv módosítás –
előkészítő és javaslattevő fázis – elkészítésére a megyei önkormányzat 8.890. eFt
támogatásban részesült.
A megyei területrendezési terv módosítás elkészítésére ajánlattételi eljárás lefolytatása által
került kiválasztásra a tervező szervezet. A megbízási szerződés 2015. november 6-án került
aláírásra 2016. március 21. teljesítési határidővel.
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A megyei területrendezési terv felülvizsgálatának megindításakor figyelembe vettük a
települések által elfogadott településszerkezeti terveket, melyek az adott település fejlesztési
céljainak figyelembevételével kerültek megfogalmazásra és elfogadásra. E települési területi
jövőképek összességének az országos és térségi elemekkel való összehangolása biztosítja,
hogy a megyei területrendezési terv szintetizálja az országos, a térségi és a helyi érdekeket.
A települések településszerkezeti terveinek változtatását folyamatosan figyelemmel kísérjük
és hatályba lépő módosulásokat a digitális tervtárunkban nyilvántartjuk. A megyei
területrendezési terv módosításának megalapozásához az érintett települési
önkormányzatoktól adatszolgáltatást kértünk.
A megye lakosságát és civil szervezeteit megyei lapban (Napló, 2016. április 15.) közzétett
közleményben és a megyei önkormányzat honlapján tájékoztattuk a tervezési folyamatról, az
aktuális dokumentumokról és a véleményadás lehetőségéről.
A terv társadalmasítását segítendő, 2016. április 20. és június 20. között a terv kivonatos
anyaga kifüggesztésre került a Megyeháza előterében, valamint a tervdokumentáció
nyomtatot példányát munkaidőben meg lehetett tekinteni a Veszprém Megyei
Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Irodáján.
A tervező egyfázisú tervkészítés keretében elkészítette a Veszprém Megye Területrendezési
Terv módosításának anyagát, mellyel kapcsolatos véleményadásra 2016. június 20.
határnapot jelöltük meg.
A beérkezett véleményeket összegeztük és a dokumentációt készítő tervezőnek megküldtük.
Az egyeztetéseket követően, az ott elhangzottak figyelembe vételével, a beérkezett
észrevételekre elkészültek a tervezői válaszok. A vélemények minél szélesebb körű
figyelembevételére törekedtünk, ennek ellenére továbbra maradt olyan észrevételek,
melyekről egyezség nem született.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 62/2016. (IX. 29.) MÖK határozatban
állást foglalta beérkezett véleményekkel kapcsolatban és azon tartalmi kérdésekkel
kapcsolatban, amelyekben nem alakult ki egyetértés részletesen indokolt ellenvéleményeket
fogadott el.
A Veszprém Megye Területrendezési Terv módosításának befejezésére – a jóváhagyási
tervfázis elkészítésére - költségvetési fedezet hiányában nem került sor.

Integrált településfejlesztési stratégiák véleményezése
2016-ban két település Herend és Tihany esetén került sor az egységes módszertan alapján
elkészült ITS-ek megyei önkormányzat általi véleményezésére. A véleményezés során
vizsgálatra került a megyei területfejlesztési koncepcióhoz, ill. programhoz, valamint a
megyei területrendezési tervhez történő illeszkedés. A véleményezett ITS összhangban
voltak a hatályos megyei dokumentációkkal. A módosítások szakmai véleményezésének
előkészítését a Főépítészi, Területfejlesztési és Területrendezési Iroda végezte el.

Pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos feladatok
A Megyei Jegyzői Kabinet kiemelt tevékenysége a 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési
ciklus Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében
meghirdetésre kerülő felhívásokra vonatkozóan támogatási kérelmek benyújtása volt a
települési önkormányzatokkal konzorciumban, a 2014-2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
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272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott
feladatokból eredően.
A Korm. rendelet értelmében a megyei önkormányzat területi kiválasztási eljárásrendben
kiválasztásra kerülő projektek esetén a rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló
települési önkormányzati közfeladat fejlesztési projektek előkészítő, valamint
projektmenedzsmenti tevékenységének ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési
önkormányzati kéri.
Amennyiben a települési önkormányzat képviselőtestületi határozatban rögzítettek szerint
kezdeményezte az együttműködést, a megyei önkormányzat polgárjogi jogviszony keretében
együttműködési megállapodást írt alá a település polgármesterével. A megyei önkormányzat
az együttműködési megállapodás értelmében elvégzett munkáért a projekt elszámolható
összköltségének 1%-át munkadíjként számította fel. Amennyiben a projekt elnyeri az igényelt
támogatást, a költség elszámolható lesz a projekt keretében.
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi konzorciumi partnerségben benyújtott
támogatási kérelmeinek száma, összköltsége, illetve az együttműködési megállapodásban
meghatározott, a Veszprém Megyei Önkormányzat részére beérkezett, a projekt elszámolható
összköltségének 1%-át jelentő összeg a felhívások típusai szerinti bontásban:

Felhívás
azonosítószáma
TOP-1.1.1-15

TOP-1.4.1-15

TOP-2.1.1-15
TOP-2.1.3-15
TOP-3.1.1-15
TOP-3.2.1-15
TOP-4.1.1-15

Felhívás címe

Benyújtott
támogatási
kérelmek
száma

Projektek
összköltsége
(Ft)

Együttműködési
megállapodásban
meghatározott 1%
(Ft)

1 db

500.000.000

5.000.000

4 db

590.844.273

5.908.443

1 db

200.000.000

2.000.000

4 db

233.368.869

2.333.689

3 db

497.229.890

4.972.299

1 db

289.908.173

2.889.082

6 db

202.695.120

2.026.951

20 db

2.514.046.325

25.140.463

Ipari parkok, iparterületek
fejlesztése
A foglalkoztatás és az
életminőség
javítása
családbarát, munkába állást
segítő
intézmények,
közszolgáltatások
fejlesztésével
Barnamezős
területek
rehabilitációja
Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések
Fenntartható
települési
közlekedésfejlesztés
Önkormányzati
épületek
energetikai korszerűsítése
Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális fejlesztése
Összesen:

Fejlesztési tájékoztató fórumok
Az év folyamán a Veszprém Megyei Önkormányzat a Széchenyi Programirodával közösen
fejlesztési tájékoztató fórumokat rendezett. A fórumok célja az volt, hogy tájékoztatást adjon
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az első benyújtási kör tapasztalatairól, illetve a 2. körben bekövetkező változásokról, valamint
segítséget nyújtson a 2. benyújtási körre történő felkészüléshez.
Helyszínek:
2016. november 7. hétfő
9:00 Devecser
13:30 Pápa
2016. november 14. hétfő
9:00 Várpalota
13:30 Balatonfüred
A fórumokat követő hetekben a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Jegyzői
Kabinetének munkatársai konzultációkat tartottak a települési önkormányzattal. 2016 év
végén 10 települési önkormányzattal történt egyeztetés. A megbeszélések 2017-ben
folytatódtak. Az egyeztetések során felmérésre kerültek a települési önkormányzatok
fejlesztési igényei, az igények illesztése a releváns felhívásokhoz, ismertetésre került az
együttműködés folyamata, illetve a további lépések is meghatározásra kerültek.
TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 - Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködés
A Veszprém Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerségben a Veszprém Megyei
Kormányhivatallal és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatallal 1,25 milliárd forint
összegben 2016. augusztus 18-án támogatási szerződést kötött a „Veszprém megyei
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című, TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001
azonosítószámú projektre. A megvalósítás során a 2016. augusztus hónapban indított
közbeszerzési eljárás lefolytatása kapcsán, jogorvoslati eljárás keretében a Közbeszerzési
Döntőbizottság 2017. januárában olyan tartalmú határozatot hozott, amely az eljárást
megindító felhívást, a további közbeszerzési dokumentumokat és valamennyi ajánlatkérői
döntést megsemmisített. Ezzel ellehetetlenült a projekt 3. mérföldkövének időpontjáig, azaz
2017. február 18. napjáig vállalt tevékenységek (Megvalósíthatósági Tanulmány,
Foglalkoztatási Stratégia elkészítése stb.) megvalósítása. A Közreműködő Szervezet felé
benyújtott módosítási igény pozitív elbírálásra került, így a projekt harmadik mérföldkő
teljesítésének határideje 2017. május 18. napjára módosult, amely időpontra elkészült a teljes
körű projektfejlesztési dokumentáció.
A projektfejlesztés során az előzetes egyeztetéseket követően 2016. október 28-án
Veszprémben a Megyeházán sor került a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai
Kollégium munkaülésére, melyen szó volt a Veszprém Megye Területfejlesztési
Koncepciójában megfogalmazott foglalkoztatási célkitűzésekről, a jelenlegi foglalkoztatási
helyzet javításának lehetőségeiről. 2017. április 13-án aláírásra került a Veszprém megyei
Foglalkoztatási Paktum Együttműködési Megállapodása a 3 konzorciumi partner, továbbá öt,
a foglalkoztatási együttműködésbe bevonandó tag által.
A projektfejlesztési dokumentáció Irányító Hatóság általi elfogadását követően kezdhetők
meg a munkaerőpiaci szolgáltatások. A projekt 36 hónapos megvalósítási időszaka alatt
tervezetten 810 fő kerül bevonásra, és részesül képzési és foglalkoztatási szolgáltatásban.
KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 - Veszprém Megyei Klímastratégia
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. október 12-én támogatási szerződést kötött a
KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 azonosítószámú, Veszprém Megyei Klímastratégia című
projekt megvalósítására 30 millió forint összegű támogatásra.
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A projekt főbb célkitűzései a Veszprém Megyei Klímastratégia kidolgozása, valamint az
Éghajlatváltozási Platform létrehozása, amely elősegíti, hogy a megyében tevékenykedő
cégek, civil szerveztek, önkormányzatok, hatóságok, oktatási intézmények valamint a
lakosság is átfogó képpel rendelkezzen az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkentésének
szükségességéről, és az egyre inkább elkerülhetetlennek tűnő hatásokhoz való alkalmazkodás
lehetséges módjairól.
Célkitűzés továbbá, hogy a klímaváltozás szempontjából kulcsfontosságú ágazatok (úgy, mint
energetika, közlekedés, mezőgazdaság, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás és árvízi
kockázatkezelés) szereplői jobban fel tudjanak készülni a változásra és meghozni a szükséges
intézkedéseket.
A klímatudatosság népszerűsítésébe legalább 2000 személy bevonását tervezzük
konferenciák, workshopok, családi klímanap megtartásával, online kérdőívek kiküldésével,
weboldal-fejlesztéssel, továbbá klímavédelmi tanácsadás megvalósításán keresztül. A projekt
tervezetten 2018. március 31. napjával zárul.
TOP 2. körös felhívások véleményezése
A Megyei Jegyző Kabinet munkatársai 2016. év végén véleményezték a TOP 2. körében
meghirdetésre kerülő felhívásokat. A véleményezés során figyelembe vették az 1. kör
tapasztalatait, a települési önkormányzatok észrevételeit és módosítási igényeit is.

A Veszprém Megyei Önkormányzatnak a korábbi évek hazai decentralizált
területfejlesztési célú pályázati rendszerének szerződésállományához fűződő döntéselőkészítési feladatok megvalósítása
A Nemzetgazdasági Minisztérium 400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a
Veszprém Megyei Önkormányzat részére a korábbi évek hazai decentralizált területfejlesztési
célú pályázati rendszerének szerződésállományához fűződő döntés-előkészítési feladatok
ellátására az NGM_SZERZ/225/2016. iktatószámú támogatási szerződésben (a továbbiakban:
Támogatási szerződés) rögzített feltételekkel. Ennek keretében az alábbi feladatok kerültek
elvégzésre:
1. Lezárásra előkészített szerződések száma 2016. január 1-től:
2016. június hónapban 7 db támogatási szerződést készítettünk elő lezárásra, - valamint
ugyanezen 7 db szerződés esetében 7 db elnöki lezáró határozat született - az alábbi táblázat
szerint:
Támogatási
Lezáró
Kedvezményezett Kedvezményezett
Sorszám
szerződés
határozat
neve
címe
száma
száma
Bakonyszücs
8572 Bakonyszücs,
1
Község
190002709D 07/119-2/2016
Kossuth L. u. 1.
Önkormányzata
Balatonfüred Város 8230 Balatonfüred,
2
190001909U 07/123-2/2016
Önkormányzata
Szent István tér 1.
Balatonfűzfő Város 8184 Balatonfűzfő,
3
190002409D 07/122-2/2016
Önkormányzata
Nike körút 1.
Lovászpatona
8553 Lovászpatona,
4
Község
190001909K 07/117-2/2016
Kossuth L. tér 2.
Önkormányzata
Pápateszér Község 8556 Pápateszér,
5
190002809K 07/118-2/2016
Önkormányzata
Petőfi S. u. 17.
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6
7

Sümeg Város
Önkormányzata
Sümeg Város
Önkormányzata

8330 Sümeg, Béke
tér 7.
8330 Sümeg, Béke
tér 7.

190003509D 07/121-2/2016
190003009K 07/120-2/2016

Az elnöki lezáró határozatok 2016. július 7. napjával léptek hatályba.
2. A lefolytatott ellenőrzések tapasztalatairól szóló szöveges értékelés:
A 2016. június hónapban történt helyszíni ellenőrzések során az ellenőrök valamennyi
esetben megállapították, hogy a támogatási szerződésben szereplő projektek
fenntartása biztosított, a befejezés óta állagukban romlás nem történt.
Két támogatási szerződést érintő változás történt: Sümeg Város Önkormányzatánál
Végh László személyében új polgármester került kinevezésre. Kedvezményezett a
bejelentési kötelezettségének eleget tett.
Kedvezményezett
Sorszám
neve
1
2

Sümeg Város
Önkormányzata
Sümeg Város
Önkormányzata

Kedvezményezett
címe
8330 Sümeg,
Béke tér 7.
8330 Sümeg,
Béke tér 7.

Támogatási
szerződés
száma

Lezáró
határozat
száma

190003509D 07/121-2/2016
190003009K 07/120-2/2016

A kedvezményezettek minden alkalommal teljesítették a támogatási szerződésben,
illetve annak a záró-ellenőrzés időpontja előtt történt módosításaiban vállalt
kötelezettségüket. Az ellenőrzött kedvezményezettek egyikénél sem áll fenn további
kötelezettség, a támogatási szerződések valamennyi esetben lezárásra kerültek.

ÖSSZEGZÉS
Megyei Jegyzőként feladataim teljesítése során folyamatos és fokozott figyelmet fordítottam:
 a Hivatal szakszerű és törvényes működésére,
 a választott tisztségviselők munkájának támogatására, az egyes szervezeti egységek
tevékenységének, jogszerű feladatellátásának kontrollálására,
 a Hivatal működését érintően a Közgyűlés Elnökének folyamatos tájékoztatására,
 a Hivatali köztisztviselők – változó jogszabályi környezethez igazodó – képzésére,
 az állami, önkormányzati és civilszervezetekkel való konstruktív együttműködésre,
 a megfelelő munkavégzéshez szükséges informatikai, technikai és egyéb tárgyi
eszközök biztosítására,
 a mentálhigiénés szempontból megfelelő feltételek megteremtésére.
A hivatal vezetőjeként az előző évi beszámoló óta eltelt időszakban is igyekeztem a fent
leírtak szerint kollégáimmal együtt jó színvonalon ellátni a hivatalra ruházott feladatokat.
Ezek egy része közvetlenül ismert volt a közgyűlés tagjai előtt is, hiszen az ő döntéshozó
munkájukhoz kapcsolódott. A közgyűlés és a bizottságok munkájának segítését mindig
kiemelt feladatunknak tekintettük. Elmondhatjuk, hogy a gyakran jogértelmezési problémákat
okozó, folyamatosan változó központi jogszabályok végrehajtásának, alkalmazásának
26

gyakorlati nehézségeire is sikerült megoldást találni. Az önkormányzat és az önkormányzati
hivatal finanszírozásának pénzügyi forrásai újra és újra nehéz feladat elé állítanak és fognak
állítani bennünket.
Mindezeket figyelembe véve, úgy gondolom, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati
Hivatal dolgozói a 2016. évi feladatokat összességében jól színvonalon oldották meg.
Ezúton megköszönöm a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjainak
együttműködését, továbbá az Önkormányzati Hivatal dolgozóinak 2016. évi munkáját.
Veszprém, 2017. május 16.

Dr. Imre László
megyei jegyző
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