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Szám: 24/2018. (II. 15.) MÖK határozat
Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területfejlesztési
tevékenységéről
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató a Veszprém
Megyei Önkormányzat 2017. évi területfejlesztési tevékenységéről” tárgyú előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
1.

A közgyűlés „Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat
területfejlesztési tevékenységéről” szóló dokumentumot elfogadja.

2.

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatot és a tájékoztatót küldje meg a
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére.
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T Á J É K O ZTAT Ó
a Veszprém Megyei Önkormányzat
2017. 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
Tftv.) állapítja meg a központi állami szervek területfejlesztési és területrendezési feladat- és
hatáskörét, valamint a területfejlesztést és területrendezést ellátó területei szerveket és
feladataikat.
A törvényben a megyei önkormányzat részére meghatározott területfejlesztési feladatok egy
része 2017-ban valós feladatként jelentkezett, melyekkel összefüggésben végzett
tevékenységet az alábbi táblázat tartalmazza:
Területfejlesztési feladatok A feladatokkal összefüggésben végzett megyei önkormányzati
Tfvt. 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.
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.
A jóváhagyási dokumentáció – határozat szerinti elkészíttetése után került sor az elfogadást megelőző
miniszteri állásfoglalás megkérésére. A Nemzetgazdasági
Minisztériumtól (2017-ben) kapott állásfoglalás a
felterjesztett dokumentáció formai és tartalmi megfelelőségét
állapította meg.
A miniszteri állásfoglalással kiegészített dokumentációt
megküldtük Veszprém Megyei Jogú Polgármesteréhez,
tekintettel arra, hogy a megyei területfejlesztési koncepció
elfogadására a megyei jogú város egyetértésével kerülhet sor.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a 2017. március 30-án megtartott ülésén tárgyalta
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meg Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció
módosítását, melyről meghozta a 78/2017. (III.30.) számú
határozatát.
A Veszprém Megyei Közgyűlés 62/2013 (XII.19.) számú
határozatával a Veszprém Megyei Területfejlesztési
Koncepciót elfogadta, mely 2017. május 25-én az
54/2017.(V.25.) MÖK határozat szerint módosításra került.
Részt vesz az országos
fejlesztési
és
területfejlesztési
koncepció, valamint az
operatív
programnak
kidolgozásában, a megyei
jogú
városok
önkormányzata kötelező
bevonásával észrevételeik
figyelembevétel {ab)}
A
tervezés
és
a
végrehajtás
során
gondoskodik a partnerség
elvének érvényesítéséről
{ae)}

A Közgyűlés a 13/2017. (II. 14.) MÖK határozatában
alakította ki véleményét az Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei
oldal felülvizsgálatáról, a megyei javaslatról.

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 Szakmai Kollégium
működése 2020. december 31-ig meghosszabbításra került,
az időközben megszűnt KDRFÜ nélkül.
Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium
2017. január 31-i ülésén tárgyalta meg az OFTK Veszprém
megyét érintő fejlesztési irányaira beérkezett javaslatokat.
A kollégiumi ülésen bemutatott munkaverzió a beérkezett
véleményeken túl a hivatali javaslatot is tartalmazta, mely a
dokumentum (fejlesztési oldal) belső átcsoportosítását,
strukturálását vállalta fel, valamint a 2015-ben a megye
meghatározó társadalmi és gazdasági szereplőinek széles
körű részvételével lefolytatott innovációs szakosodási
stratégia Veszprém megyei célkitűzéseinek meghatározása
során felmerült javaslatokat is figyelembe kívánta venni.
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A minél szélesebb részvétel érdekében a véleményezői kört
kiterjesztettük:
- a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
tagjaival
- megyénk városainak polgármestereivel
- a megyénk LEADER szervezeteivel
- a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei
Szervezetével
Területfejlesztési tervek
végrehajtásával
kapcsolatos feladatok
Dönt a hatáskörébe utalt
fejlesztési
források
felhasználásáról {bb)}
Monitoring bizottság vagy
más döntéshozó szerv útján
közreműködik a területi
operatív
programok
irányításában,
megvalósításuk
végrehajtásában,{bc)}
Figyelemmel kíséri az
operatív
programok
megyében
jelentkező
feladatainak
megvalósítását a megyei
jogú
városok
önkormányzata kötelező
bevonásával,
észrevételeik
figyelembevételével
{bd)}

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(továbbiakban TOP) felhívásaira érkezett támogatási
kérelmekről egyrészt a Döntés Előkészítő Bizottság
(továbbiakban DEB) keretin belül, területi szereplőként tette
meg javaslatát, szavazatát a Közgyűlés delegáltja (melyre
2017-ben 5 alkalommal került sor), valamint a DEB döntési
javaslat ismertetését követően a Közgyűlés alakította ki
álláspontját, egyetértési jogával élve, a támogatói javaslatról
(melyre 2017-ben 5 alkalommal került sor).

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

Területfejlesztési
koordinációval
kapcsolatos feladatok
Összehangolja
illetékességi területén az
államigazgatási szervek, a
települési, a megyei jogú
város önkormányzata, a
gazdasági
és
civil

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,
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szervezetek
fejlesztési
elképzeléseit {ca)}

Szakmai
kapacitásával
segíti a területfejlesztési
önkormányzati társulások és
a térségi fejlesztési tanácsok
tervező, döntés-előkészítő,
fejlesztési célokat feltáró,
pályázatokat
megalapozó
tevékenységét, {cf)}

Veszprém Megyei Kormányhivatal, Pannon Egyetem,
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Balaton
Fejlesztési Tanács, majd a 2016-ban meghosszabbításra
került a Szakmai Kollégium működése 2020. december 31ig, az időközben megszűnt KDRFÜ nélkül.
A szakmai kollégium 2017-ben 3 munkaülést tartott.
A szakmai kollégium 2017. január 31-én munkaülést tartott
ahol az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepciónak a Veszprém megye tekintetében releváns
fejezetének aktualizálására, kiegészítésére érkezett javaslatok
értékelésére.
A január 31-i ülésen elhangzottak alapján elkészített OFTK
megyei oldal munkaváltozatát a Veszprém Megyei
Területfejlesztési Szakmai Kollégium a 2017. február 3-i
rendkívüli ülésén tárgyalta meg és a Közgyűlés számára
elfogadásra javasolta. (A Közgyűlés a 13/2017. (II. 14.)
MÖK határozatában alakította ki véleményét az Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő
Veszprém megyei oldal felülvizsgálatáról, a megyei
javaslatról.)
A szakmai kollégium 2017. június 20-én tartott munkaülésén a
Veszpém Megye Integrált Területi Programjának 2017. évi
módosítását tárgyalta.
A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei
Önkormányzati Hivatal Megyei Jegyzői Kabinetének
közreműködésével részt vesz a 2014-2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. pontjában hivatkozott
projektmenedzsment, valamint a 3.12.1 pontjában hivatkozott
további tevékenységek ellátásában.
A Veszprém Megyei Önkormányzat a projekt-előkészítési és
projektmenedzsmenti feladatok ellátására, azaz a támogatási
kérelmek benyújtására, illetve a támogatásban részesített
projekt megvalósítására, a kooperációt kezdeményező
települési önkormányzatokkal konzorciumi együttműködési
megállapodást köt.
A települési önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program támogatási konstrukcióinak keretében
benyújtandó támogatási kérelmek esetében a projektelőkészítési, illetve megvalósítási feladatok teljes körű
ellátását kezdeményezi, vagy kizárólag a
projektmenedzsmenti, azaz a projekt megvalósítási feladatok
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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)}

ellátását kéri. Az Önkormányzat 2017-ben 13 db TOP pályázat
vonatkozásában látja el a projektmenedzsmenti tevékenységet.
Mindezt megalapozó tájékoztatást, egyeztetést közel száz
érdeklődő vette igénybe, önkormányzatokon túl
civilszervezetek és egyéb kedvezményezettek is.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak
ellátása részeként a 2016. december 15-i ülésén a 80/2016.
(XII. 15.) MÖK határozatával megállapított 2017. évi
munkatervében betervezte a „Tájékoztató a Balaton
Fejlesztési
Tanács
munkájáról”
tárgyú
napirend
megtárgyalását. A közgyűlés által elfogadott tájékoztató
megtárgyalására 2017. július 20-i ülésen került sor.
A munkatervben szerepelt a „Tájékoztató Veszprém megye
gazdaságának 2016. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás
növelésének
lehetőségeiről”
tárgyú
tájékoztatót
megtárgyalása, 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 2017. május 25-i ülésen került sor.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2017. 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 2017. július 20-i ülésen került sor.
A „Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi
Program 2016. évi megvalósulásáról” szóló előterjesztést a
Közgyűlés 2017. júliusi ülésén tárgyalta.
A beszámoló az alábbi környezetvédelméért felelős megyei
szervezetek tájékoztatásán alapult:
 Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály
 Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály,
Bányászati Osztály
 Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és
Talajvédelmi Osztály
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 Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti
Osztály
 Veszprémi
Járási
Hivatal
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi Főosztály
 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
A környezeti elemek védelme terén az elmúlt években
további mérsékelt javulás következett be a természeti
értékeink védelme, a vízfolyások revitalizációja, a
szennyvízelvezetés, a hulladékgazdálkodás, és a szennyezett
iparterületek megtisztítása terén. Kiemelten jelentős
fejlemény, hogy az ivóvízminőség javítási program
befejeződött és minden megyei településen megteremtődött
az egészséges ivóvíz szolgáltatás feltétele. Az elmúlt évben a
környezeti elemeket jelentősen károsító esemény nem
következett be.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak
ellátása részeként 2017. évi munkatervében a novemberi
ülésre ütemezte be „Tájékoztató a Pannon Egyetem
területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről” tárgyú
napirend megtárgyalását. A közgyűlés által elfogadott
tájékoztatóra 2017. november 9-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. §}
A megyei közgyűlés és a megye területén működő megyei jogú város(ok)
közgyűlése(i)
megyei
területfejlesztési
konzultációs
fórumot
működtetnek {14/B. §}

2012. márciusban megalakult a Közép-Dunántúli Regionális
Területfejlesztési Konzultációs Fórum, amely fórum tagjai az
érintett megyék közgyűléseinek elnökei. A fórum 2017 évben
is hatékony keretet nyújtott a területfejlesztéssel kapcsolatos
aktuális feladatok egyeztetésére, a jó gyakorlatok átvételére.
2012 júliusában megalakult a Veszprém Megyei
Területfejlesztési Konzultációs Fórum, a fórum tagjai a
megyei közgyűlés elnöke és a megyei jogú város
polgármestere.
A fórum 2017 évben is hatékony keretet nyújtott a
területfejlesztéssel
kapcsolatos
aktuális
feladatok
egyeztetésére, a jó gyakorlatok átvételére.
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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 2017 évben is negyedévente tartotta meg üléseit,
melyen a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
elnöke és delegáltja révén vett részt a munkában.
- Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Vas Megyei
Önkormányzat Közgyűlése és a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlése 2013 tavaszán a „8-as főút”
Térségi Fejlesztési Tanács újjáalakításáról döntött. A „8-as
főút” Térségi Fejlesztési Tanácsban való tagság önként
vállalt feladat. A tanács elnöki feladatait a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke látja el. A tanács
munkaszervezeti feladatait megállapodás alapján a Veszprém
Megyei Önkormányzati Hivatal biztosítja.

Veszprém, 2018. február 8.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

