VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE

HATÁROZAT

Szám: 102/2020. (XII.17.) MÖK határozat
Tárgy: Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es
uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében – előkészítő és javaslattevő fázis
elkészítése, az egyeztetési változat megtárgyalása
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva a Veszprém
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI. 3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:
1. A 2021-2027 uniós tervezési időszak területfejlesztési dokumentumainak megújításához
kapcsolódó környezeti értékelés tematikáját jelen határozat 1. melléklete tartalmazza.
2. A 2021-2027 uniós tervezési időszak területfejlesztési dokumentumainak megújításához
kapcsolódó partnerségi tervet jelen határozat 2. melléklete tartalmazza.
3. A PESTTERV Kft. által 2020. decemberében készített Veszprém Megye Területfejlesztési
Koncepcióját és Programját megalapozó helyzetértékelés – előkészítési fázis (munkaközi
anyag) dokumentáció megfelel a megyei területfejlesztési koncepció és program tovább
tervezésének alapjául.
4. A PESTTERV Kft. által 2020. decemberében készített területfejlesztési dokumentumok,
úgymint
- Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepció módosítása (egyeztetési változat)
- Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepció módosítása – Területi (környezeti,
társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat
- Veszprém Megye Területfejlesztési Programja – Stratégiai Program (egyeztetési
változat)
- Veszprém Megye Területfejlesztési Programja – Operatív Program (egyeztetési
változat)
- Veszprém Megye Területfejlesztési Programja– Stratégiai Program Területi
(környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat
- Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció és Területfejlesztési Program
2021-2027 Környezeti Értékelés
megfelelnek az egyeztetési és véleményezési eljárás lefolytatására.

5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a területfejlesztési tervek
egyeztetési és véleményezési eljárását haladéktalanul megindítja.
6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a területfejlesztési
dokumentumok mielőbbi elfogadása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi, és a
jóváhagyásra kerülő munkarészeket a véleményezési eljárás lezárását követően a
Közgyűlés elé terjeszti.
Határidő:

1. - 5. pont esetében: azonnal
6. pont esetében:
2021. március 19.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke
A határozat kihirdetésének napja: 2020. december 17.

A kiadmány hiteléül:

102/2020. (XII. 17.) MÖK határozat 1. melléklete

Veszprém megye 2021-2027 uniós tervezési időszak területfejlesztési dokumentumainak
megújításához kapcsolódó környezeti értékelés tematikája
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2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
4.

4.1.
4.2.
5.
6.
7.

A környezeti értékelés kidolgozásának ismertetése
A környezeti értékelés tematikája
A környezeti értékelés kidolgozásának folyamata, kapcsolódása a tervezési folyamathoz
A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, a vélemények
figyelembe vétele
A környezeti értékeléshez felhasznált információk leírása és jellemzése
A környezeti értékeléshez fenntarthatósági keretrendszere
Veszprém megye területfejlesztési koncepciója módosítása és területfejlesztési programja
megalkotása környezeti hatásainak, következményeinek feltárása
Veszprém megye területfejlesztési koncepciójának módosítása és területfejlesztési programja
megalkotásának indokoltsága, célja tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a
környezeti értékelés szempontjából fontos elemeket
Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszere
Veszprém Megyei Területfejlesztési Program célrendszere és prioritásai
A program prioritásainak környezeti szempontú konzisztencia vizsgálata, az esetleges
ellentmondások feltárása
A változatok közötti választások
A területfejlesztési dokumentumok célrendszerének összevetése a közösségi, az országos,
illetve megyei szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi, valamint vízgazdálkodási
célokkal
A területfejlesztési dokumentumok összevetése más releváns tervekkel, koncepciókkal
Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak környezeti hatásainak vizsgálata
különös tekintettel a környezeti elemekre és rendszerekre (föld, víz, levegő, klíma,
biodiverzitás, táj, épített örökség, egészség, gyógyhelyekre stb.)
A jelenlegi környezeti állapot releváns, a tervmódosítás tartalmával összefüggésben lévő
elemeinek ismertetése
A területfejlesztési dokumentumokban foglaltak céljainak, prioritásainak megvalósulásával
közvetve vagy közvetlenül környezeti hatást kiváltó tényezők, okok feltárása
A területfejlesztési dokumentumokban foglaltak megvalósulása esetén várható, a környezetet
érő hatások, következmények előrejelzése
A területfejlesztési dokumentumokban foglaltak megvalósulása következtében várhatóan
fellépő káros hatások elkerülésére a dokumentumokban javasolt intézkedések
hatékonyságának értékelése, további szükséges intézkedések különös tekintettel a környezeti
elemkre és rendszerekre (föld, víz, levegő, klíma, biodiverzitás, táj, épített örökség, egészség,
gyógyhelyek stb.)
A dokumentumokban szereplő környezeti intézkedések értékelése
Javaslat a szükséges környezeti szempontú intézkedésekre
Javaslat a megyei területfejlesztési dokumentumok által befolyásolt más tervekben
figyelembe veendő környezeti szempontokra, intézkedésekre
A megyei programban szereplő monitorozási javaslatok értékelése
Összefoglalás

102/2020. (XII. 17.) MÖK határozat 2. melléklete

Veszprém megye 2021-2027 uniós tervezési időszak területfejlesztési
dokumentumainak megújításához kapcsolódó partnerségi terv

1./














Bevonandó célcsoportok meghatározása:
Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium, melynek tagjai a Veszprém
Megyei Önkormányzat mellett a Veszprém Megyei Kormányhivatal, a Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Balaton Fejlesztési Tanács, a Pannon Egyetem,
a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara valamint a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Veszprém Megyei Szervezete
Veszprém megye települési önkormányzatai
szomszédos megyei önkormányzatok
a gazdasági szektor megyei szereplői – a Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarán keresztül az agrárium megyei szereplői - a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei
Szervezetén keresztül történelmi egyházak,
civil szervezetek (megszólítása az őket tömörítő szövetségen keresztül),
turisztikai desztinációk,
vidékfejlesztési akciócsoportok,
Szakképzési Centrumok,
Tankerületi Központok,
Veszprém megye lakossága

2./
Az egyes tervezési elemekhez és fázisokhoz kapcsolódó bevonás tervezett eszközei
és részvételi formái
A koronavírus járvány következtében előállt veszélyhelyzet felülírta a személyes
találkozásokat is feltételező társadalmi párbeszédet, és a partnerség kialakításával összefüggő
feladatokat az online térbe terelte.







A személyes jelenlétet igénylő megbeszéléseket/ fórumokat interneten lebonyolított
(online) megbeszélések helyettesítik. Ilyen módon történnek a készülő
területfejlesztési dokumentumok előzetes egyeztetései is.
Veszprém Megye számára kiemelt fontosságú járási egyeztetések is az online térben
történnek.
Veszprém Megyei Önkormányzat a honlapján (www.veszpremmegye.hu) folyamatos
tájékoztatást ad a tervezés aktuális állásáról, biztosítva a megye egészében a
folyamatos tájékoztatás és a hozzászólás, véleményezés lehetőségét.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Elnöke sajtó útján – a Veszprém megyei
napilapban- tájékoztatást ad a tervezés folyamatáról.

3./

A bevonás céljai

3.1. A területfejlesztésben szükséges partnerség megalapozására Veszprém megyében - az
országban az elsők között – már 2012. május 31-én megalakult a Veszprém Megyei
Területfejlesztési Szakmai Kollégium (a továbbiakban: megyei területfejlesztési szakmai
kollégium).
A partnerségben és az együttműködésben részt vevő felek - azon szándéktól vezérelve, hogy
közös tevékenységgel és erőfeszítéssel Veszprém megye kiegyensúlyozott, összehangolt
területi fejlődését biztosítsák, továbbá a 2012-2020 közötti sikeres együttműködés
tapasztalataira figyelemmel – a terület- és vidékfejlesztési feladataik hatékonyabb ellátása
érdekében a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra megújítják a megyei területfejlesztési
szakmai kollégiumot.
Állandó tagjai: Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve a Veszprém Megyei
Kormányhivatal, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pannon Egyetem, a
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém
Megyei Szervezete, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács.
A Szakmai Kollégium keretében megvalósuló partnerség és együttműködés kiemelt célja a
2021-2027-es uniós tervezési ciklusban Veszprém megye területi fejlesztésének elősegítése:
 a megye különböző adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság megújulását elősegítő,
a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika kidolgozása, összehangolása és
érvényesítése;
 a térségi és helyi közösségek területfejlesztési és területrendezési kezdeményezéseinek
elősegítése, összehangolása a megyei célokkal;
 az elmaradott térségek felzárkóztatásának elősegítése;
 a gazdaság szerkezeti megújulásának elősegítése az egyes ipari és mezőgazdasági jellegű
térségekben;
 a kutatás-fejlesztés, az innováció elősegítése a megfelelő termelési és szellemi háttérrel
rendelkező központokban, és az innovációk térségi terjedésének elősegítése;
 a kiemelt térségek sajátos fejlődésének elősegítése;
 a megyei és térségi identitástudat megtartása és erősítése.
Az együttműködés kiemelt területei:
Az együttműködésben részt vevő felek a 2021-2027-es uniós tervezési ciklus időszakára közös,
összehangolt tevékenységet folytatnak, együttműködnek a térség fejlesztésének tervezésében,
a programok kialakításában.
Az együttműködésben részt vevő felek
 a megye területére készülő területi tervek: területfejlesztési koncepció és fejlesztési
program előkészítésében, kidolgozásában és megvalósításában együttműködnek.
 a közös érintettségű, térségi hatású és kiterjedésű tervek készítésében, projektek
kidolgozásában érdekeltségüknek és érintettségüknek megfelelően kölcsönösen
közreműködnek, részt vesznek, információkat szolgáltatnak.







az ágazati terveket, programokat egymással ismertetik, a projektek megvalósítását
lehetőségeikkel összhangban esetenként közösen szervezik, ez irányú eszközeiket,
forrásaikat egyeztetik, a szükséges pénzügyi források elérése érdekében közös
tevékenységet folytatnak, amennyiben ezt a vonatkozó eljárásrendek lehetővé teszik.
feladataik összehangolása, megvalósításának segítése feladatkörén belüli konkrét
tevékenységek részleteit illetően a felek minden esetre vonatkozóan egyedi, külön
megállapodást kötnek.
az együttműködést kölcsönös információ szolgáltatással segítik, a szakmai vizsgálatok,
elemzések dokumentumait, a készített koncepciókat, programokat, projekteket igény és
lehetőség szerint egymásnak rendelkezésre bocsátják, az ezekhez kapcsolódó felméréseket,
elemzéseket, statisztikákat egymással megismertetik.

3.2. Első körben a megyei közgyűlés elnöke levélben kérite közreműködésre és
együttműködésre
 a megyei területfejlesztési szakmai kollégium tagjait a tervezéssel összefüggésben
rendelkezésükre álló adatok szolgáltatása céljából,
 a megye valamennyi önkormányzatának polgármesterét a járási oldalak aktualizálása
okán,
 a szomszéd megyék közgyűlési elnökeit a közös gondolkodást igénylő tématerületek
azonosításában,
 valamint a területfejlesztési dokumentumok megújítása egyeztetésében és
véleményezésében – a jogszabályokban rögzített módon - közreműködő szervezetek
vezetőit a környezeti értékelés tematikájának véleményezésére.
A kezdeményezés eredményeként
 A területfejlesztési szakmai kollégium tagjai információkkal segítetik a tervezést
 A megye polgármesterei közreműködnek a területfejlesztési koncepció részét képező
járási összefoglalók aktualizálásában, mely nem csak a „komplex programmal
fejlesztendő járások”-ra, hanem a megye valamennyi járására elkészült. Ezek az
összefoglalók a megújított koncepció egyeztetésre bocsájtott tervezetének részét fogják
képezni.
 A szomszédos megyék közgyűlési elnökei – a felkérésre válaszolva – összefoglaljá a
Veszprém megyével közös fejlesztéseik tématerületeit, konkrét projektjeit. A javaslatok
beépülnek a Veszprém megyei területfejlesztési dokumentumok tervezeteibe.
 A Balaton Kiemelt Térség Hosszútávú Fejlesztési Koncepcióját (2014-2030) a Balaton
Fejlesztési Tanács munkaszervezete aktualizálta. A társadalmi egyeztetést követően a
Koncepció aktualizált verzióját a Balaton Fejlesztési Tanács 2020. május15-i ülésén
fogadta el, amely figyelembevételre kerül a megyei területfejlesztési dokumentumok
készítése során. Az aktualizált Koncepció alapján jelenleg folyamatban van a 20212027 évre szóló Stratégiai Program és Operatív Program elkészítése.
3.3. A partnerség keretében kerül lebonyolításra 2020. október közepe és november közepe
között a projektötletek összegyűjtése:




a megye települési önkormányzatai célzott megkeresésével az önkormányzatok
tervezett fejlesztéseiről (2020. november 6-i visszaküldési határidővel),
valamint gazdasági- társadalmi, egyházi, oktatási és civil szereplői körében szervezeti
szintű és nyilvános felületen történő megkereséssel az önkormányzatokon kívüli
fejlesztési elképzelésekről (2020. november 20-i visszaküldési határidővel).

A projektgyűjtés és a feldolgozás elősegítésére egységes projekt adatlapok kerültek
kidolgozásra. A beérkezett adatlapok, a stratégiai és az operatív program megalapozására előre
meghatározott szempontok figyelembevételével feldolgozásra kerülnek. A projektgyűjtés
eredményei beépülnek stratégiai és az operatív programokba.
3.4. A területfejlesztési dokumentumok (területfejlesztési koncepció módosítása és
területfejlesztési program, valamint az alátámasztó dokumentumok és környezeti értékelés) – a
tervezésre és elfogadásra rendelkezésre álló szűkös határidő okán-összevont partneri
véleményezése során
 a honlapon történő megjelenés és bárki számára biztosított véleményezés célja, hogy a
megye lakossága, gazdasági, mezőgazdasági szereplői, egyházi, civil és társadalmi
szervezetei a készülő dokumentumokkal kapcsolatban javaslatot fogalmazzanak meg,
véleményt mondjanak.
 az online térben megrendezésre kerülő fórumok célja, hogy az önkormányzatokkal
párbeszéd alakuljon ki a kidolgozó megyei önkormányzattal. E fórumok során az
önkormányzatoknak lehetősége lesz a helyi gazdaság és társadalom véleményének a
becsatornázására is.
 jogszabályban rögzített véleményezésben részt vevők köre az ágazati, az összönkormányzati, és a térségi érdekek megismerését szolgája
4.
A partnerségi program a területfejlesztési programok végrehajtása az állampolgárok és
a szakmai közösségek részvételének szabályai
A végrehajtás során kiemelt szerepe lesz a megyei területfejlesztési kollégiumnak, mely a 20202027 európai uniós ciklusra történő megújítása a felek egyező akarata alapján megtörténik.
A kamara állandó tagjainak szakmai munkaülésein és tevékenységén keresztül biztosított lesz
a részvétele
 Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarán keresztül a megye gazdasági szereplői
 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezete az agrárium szereplői
 A Veszprém Megyei Kormányhivatal az államigazgatás érdekei
 a Pannon Egyetem az oktatatás területe, kutatás, fejlesztés szakterületén tevékenykedők
részére.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a megyei jogú várossal való összehangolt
fejlesztésre, a Balaton Fejlesztési Tanács a Balaton kiemelt üdülőkörzet és a megyei érdekek
összehangolásában ad lehetőséget.
Mindemelett a széleskörű nyilvánosság biztosítása Veszprém Megye honlapján
(www.veszpremmegye.hu) történő folyamatos tájékoztatással és párbeszéd lehetővé tételével.

