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BEVEZETÉS 
 
A 2014-2019 éveket felölelő választási ciklus önkormányzati munkájáról szóló beszámolót a 
Veszprém Megyei Önkormányzat 2015-2020 évekre szóló Gazdasági Programja tükrében 
készítettük, mely programot a közgyűlés a 8/2015. (II. 12.) MÖK határozattal fogadott el. 
Tettük ezt azért, mert az alapstratégiák rendeltetése, hogy kijelöljék azokat a hosszú távú 
fejlesztéspolitikai irányvonalakat, amelyek mentén a feladatok végrehajtása történhet.  
 
E program meghatározta mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési 
lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó 
figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok 
biztosítására, fejlesztésére vonatkoztak. 
 
Az önkormányzati szakmai feladataink - területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, 
valamint koordináció - ellátását alapvető keretek közé a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), a területfejlesztésről és 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény határozta meg. 
 
Szervezeti és működési kereteinket, önkormányzatunk működését, az ahhoz kapcsolódó döntési 
rendszert és szervezeti struktúrát a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 
Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) állapította meg. 

 
Jelen beszámoló összeállításakor figyelemmel voltunk arra, hogy a megyei jegyző a megyei 
közgyűlés elnöke iránymutatása alapján vezeti az önkormányzat hivatalát, valamint arra is, 
hogy területfejlesztési lépések végrehajtásának legfontosabb letéteménye a közgyűlés, illetve 
annak szervei a bizottságok, a döntés előkészítés szakmai megalapozása, és a döntéseket követő 
végrehajtás operatív feladatainak ellátása viszont az önkormányzati hivatal feladata. A 
fejezeteket úgy próbáltuk kialakítani, hogy átlátható legyen az önkormányzat és a hivatal 
végzett tevékenysége. 

 
 

1. A megyei önkormányzat testületeinek tevékenysége 
 
1.1. A megyei közgyűlés megalakulása, összetétele és működése 

 
A 2014-es évben a Magyar Köztársaság Elnöke a 270/2014. (VII. 23.) KE. számú határozatával 
2014. október 12-re tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a 
települési kisebbségi önkormányzati képviselők általános választását. 
 
A megyei közgyűlés tagjainak létszámát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi L. törvény határozta meg. A megyei önkormányzati képviselőket 
a választópolgárok megyei listán választják. A választás tekintetében minden megye egy 
választókerületet alkot, melynek nem része a megyei jogú város. 
A megye közgyűlés tagjainak számát a megye lakosságszáma alapján kell meghatározni, ennek 
értelmében a közgyűlés 17 főből állt össze.  
A megyei választókerületben 5 listát vett nyilvántartásba a Területi Választási Bizottság. Listát 
állított a FIDESZ-KDNP, a JOBBIK, az MSZP, a DK, és az EGYÜTT.  
A jogszabály szerinti 5 %, illetve 10 %-os határt négy listát állító szervezet haladta meg, így 
közöttük kerültek szétosztásra a mandátumok, ennek alapján a közgyűlésben a mandátumok 
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párt szerinti megoszlása a következőképpen alakult: a FIDESZ-KDNP listája 10, a JOBBIK 
listája 3 MSZP listája 3, a DK listája 1 mandátumot kapott, az EGYÜTT nem szerzett 
mandátumot.  
 
A közgyűlés alakuló ülését 2014. október 22-én tartotta, ahol ünnepélyes keretek között került 
sor a képviselők eskütételére. Az alakuló ülésen Polgárdy Imre Lajost a megyei közgyűlés 
elnökének választották. 
Az alelnöki tisztség tekintetében társadalmi megbízatású alelnök megválasztására került sor 
2014. október 31-én megtartott rendkívüli közgyűlésen, Fenyvesi Zoltán Mihály személyében.  
Ezt követően a közgyűlés kialakította bizottsági struktúráját, megválasztotta a Pénzügyi és 
Ellenőrzési Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Területfejlesztési, Területrendezési és 
Gazdasági Bizottság elnökét és tagjait. A 2014. december 18. napján megtartott közgyűlés 
ülésén hozta létre a testület a Veszprém Megyei Értéktár Bizottságot, melynek elnökéről, 
tagjainak megválasztásáról a 72/2014. (XII.18.) MÖK határozatában rendelkezett. 
A bizottsági alelnökök választása 2016. április 28. napján megtartott ülésen történt. A 
jogszabályi változásokra tekintettel, és a hatékony ügyintézés szem előtt tartása érdekében a 
közgyűlés egy új ideiglenes bizottság a Terület és Településfejlesztési Operatív Program 
Bizottságot hozott létre, és a 69/2016. (XII.1.) MÖK határozatában megválasztotta e bizottság 
elnökét, alelnökét, tagjait. A bizottságok személyi összetétele a ciklus folyamán több 
alkalommal is változott, mely változások „a megyei közgyűlés bizottságainak működése és 
tevékenysége” részben kerülnek ismertetésre.  
 
A közgyűlésben az alábbi frakciók működtek:  
2014. október 22-én jelentette be megalakulását a Jobbik Magyarországért Mozgalom, valamint 
a Magyar Szocialista Párt közgyűlési képviselőcsoportja.  
A Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportjának vezetője Orbán Imre, a 
képviselőcsoport vezető helyettese Dobó Zoltán lett.  
A Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportjának vezetője Pál Béla, a képviselőcsoport vezető 
helyettese: Dr. Horváth József.  
A FIDESZ-KDNP közgyűlési képviselőcsoportja 2014. október 31-én alakult meg. A 
képviselőcsoport Dr. Áldozó Tamást választotta vezetőjévé, vezető helyettesévé Pálffy István 
Sándort választották. 
 
A frakciókban történt változások:  
Jobbik Magyarországért Mozgalom Veszprém megyei képviselőcsoportjának 
frakcióvezetője, Orbán Imre 2017. február 1. napjával lemondott frakcióvezetői tisztségéről, 
helyette Dobó Zoltán látta el a frakcióvezetői, és Ferenczi Gábor a frakcióvezető-helyettesi 
tisztséget, mely változást a közgyűlés a 4/2017. (II.14) MÖK határozattal fogadott el. 
Orbán Imre 2018. október 16. napján, valamint Ferenczi Gábor 2018. november 22-én 
bejelentette a Jobbik Magyarországért Mozgalom frakcióból történő kilépését, melyre 
tekintettel Dobó Zoltán frakcióvezető a 2018. december 13-ai közgyűlésen bejelentette a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom frakciójának megszűnését. 
 
A beszámolási időszakban történt személyi változások a közgyűlésben az alábbiak voltak:  
 
Gőgös Zoltán a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 29.§ (1) 
bekezdés f) pontja értelmében – országgyűlési képviselővé válása miatt keletkezett 
összeférhetetlenségre tekintettel – 2014. október 27-én írásban lemondott a Veszprém Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésében elnyert megyei képviselői mandátumáról. A megüresedett 
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mandátumot a Magyar Szocialista Párt megyei listájának 4. sorszámú jelöltje, Dániel Mária 
Magdolna töltötte be.  
 
Pálffy István Sándor képviselői mandátumáról lemondott 2015. szeptember 24. napjával. A 
megüresedett mandátum kapcsán a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság a 2015. 
október 26. napján tartott ülésén hozott 5/2015. (X. 26.) határozatában állapította meg Latorczai 
János Lajos mandátumszerzését. A jogerős határozat alapján az új képviselő október 30. napján 
vette át megbízólevelét, az eskütételére pedig a 2015. november 19. napján megtartott 
közgyűlésen került sor. 

Fenyvesi Zoltán Mihály, a megyei közgyűlés alelnöke - országgyűlési képviselővé választása 
miatt keletkezett összeférhetetlenségére tekintettel - 2018. május 21. napjával lemondott a 
FIDESZ-KDNP szervezet által állított megyei listán szerzett megyei képviselői mandátumáról 
és alelnöki tisztségéről, így megyei közgyűlési megbízatása és alelnöki tisztsége a lemondással 
megszűnt.  
A képviselői helyére a FIDESZ-KDNP szervezet Végh Lászlót jelentette be jelöltként.  
A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság 1/2018. (VI.14.) számú határozatával 
állapította meg a mandátum megszerzését. A határozat 2018. június 17-én vált jogerőssé. Az 
eskü letételére a közgyűlés 2018. június 28. napján megtartott közgyűlés ülésén került sor. 
 
Fenyvesi Zoltán Mihály alelnöki tisztségéről történő lemondására tekintettel a Veszprém 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a közgyűlés megbízatásának időtartamára a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján a 45/2018. (VI. 28.) MÖK határozatában Vörösmarty Évát a Veszprém Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének tagját a közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének 
választotta meg. 

A közgyűlés 2019. augusztus 22-én megtartott ülésével bezárólag 60 munkaülést tartott, 
melyből 40 nyílt és 20 zárt ülés volt.  
A közgyűlés 394 napirendet tárgyalt, 469 határozatot hozott, 62 rendeletet alkotott.  
 
 
Az ülések és tárgyalt napirendek megoszlása évek szerinti bontásban: 
 

Időszak Nyílt 
ülés 

Zárt 
ülés 

Ülések 
száma 

összesen 

Nyílt 
ülésen 

tárgyalt 
napirend 

Zárt 
ülésen 

tárgyalt 
napirend 

Tárgyalt 
napirendek 

összesen 

2014. 
10.22-től 

3 - 3 27 - 27 

2015. év 11 4 15 84 4 88 
2016. év 8 2 10 82 2 84 
2017. év 7 5 12 66 7 73 
2018. év 7 7 14 68 10 78 
2019. 
08.22-ig 

4 2 6 42 2 44 
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A meghozott döntések évek szerinti megoszlása: 
 

Időszak Rendeletek száma Határozatok száma 
2014. október 22-től 4 36 
2015. év 16 81 
2016. év 17 81 
2017. év 9 121 
2018. év 8 109 
2019. augusztus 22-ig 8 41 

 
A közgyűlés ülésein - a kötelezően tárgyalandó előterjesztéseken túl - lehetőséget biztosítottunk 
különféle szervezetek beszámolóinak is, így évről-évre tájékoztatást adott Veszprém Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei 
Szervezete, a Balaton Fejlesztési Tanács, a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet, a 
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Pannon Egyetem, a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal, csak úgy mint a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt, vagy a 
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.  
 
Közgyűléshez kapcsolódó rendezvények: 
 
Minden évben az ünnepi megemlékezések megszervezésére és lebonyolítására nagy hangsúlyt 
fektetett önkormányzatunk vezetése. Rendszeresen évenként megtartott rendezvényeink a 
társadalmi szerepvállalás erősítését és kapcsolatépítést szolgálták, ilyenek voltak: 
 Évindító állófogadás 
 Megyebál, szervező partner a Médiaworks Hungary Zrt. 
 Nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódóan: március 15-ei, valamint az október 23-ai ünnepi 

megemlékezés, valamely megyei településsel közösen  
 Az önkormányzat megalakulásának évfordulója alkalmából december 15-én megtartott 

ünnepség 
 
E ciklusban kiemelést érdemel a Kovászna megyei testvérkapcsolat jubileumi alkalmából 
szervezett sikerrel megrendezett programsorozatunk. 
 

1.2. A megyei közgyűlés bizottságainak működése és tevékenysége 
 
A képviselő-testület működését érintően az Mötv. kiemelt szerepet tulajdonít a képviselő-
testület bizottságainak. A bizottság – feladatkörében – előkészíti a képviselő-testület döntéseit, 
szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. A bizottságoknak a közgyűlés elé kerülő 
előterjesztésekkel kapcsolatosan véleményező, javaslattételi szerepkörük van, ezen kívül a 
közgyűlés a bizottságára – törvény által meghatározott keretek között – hatáskört ruházhat át, a 
bizottság részére feladat- és hatáskört állapíthat meg.  
 
A közgyűlés szervezeti és működési szabályzatában határozta meg bizottságait, a bizottságok 
tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait.  
E ciklus során 4 állandó bizottság és 1 ideiglenes bizottság működött. 
 
Állandó bizottságok: 
 Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
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 Ügyrendi Bizottság 
 Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 
 Értéktár Bizottság 

Ideiglenes bizottság: 
 Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság 
 

 
1.2.1. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság személyi összetételének alakulása 
A Veszprém Megyei Közgyűlés a 63/2014. (X. 31.) MÖK határozatában foglalt döntésével 
választotta meg e bizottság elnökét és tagjait. A ciklus során több alkalommal is történt 
személyi változás a bizottságban. 
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2/2015. (II. 12.) MÖK határozatával Dániel 
Mária Magdolna megyei önkormányzati képviselőt a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tagjává 
választotta, így az eredetileg 7 fős bizottság létszáma 8 főre bővült, majd a 30/2016. (IV.28.) 
MÖK határozatában választotta meg a bizottság alelnökének Császár Lászlót. Ezt követően a 
változásról a 47/2018. (VI. 28.) MÖK határozat rendelkezett, miszerint a Pénzügyi és 
Ellenőrzési Bizottság tagjának – a megyei közgyűlés alelnökének választott Vörösmarty Éva 
helyett – Végh László képviselőt választotta meg. 
Újabb változást a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportjának megszűnése 
eredményezett a közgyűlés bizottságainak személyi összetételében. A 6/2019.(II. 15.) MÖK 
határozat mondja ki, hogy Dobó Zoltán helyére Pál Bélát választotta a bizottság elnökének a 
közgyűlés.  
A 7/2019.(II. 15.) MÖK határozatában foglaltak alapján Dániel Mária Magdolna 
képviselőasszony Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági tagsága a Területfejlesztési, 
Területrendezési és Gazdasági Bizottságba történő megválasztással egyidejűleg megszűnt. 
 
A bizottság személyi összetételének változását összefoglalóan az alábbi táblázat mutatja: 

PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZÉSI BIZOTTSÁG  
személyi összetételének alakulása 

63/2014. (X.31.) 
MÖK határozat 

alapján: 

2/2015. (II.12.) 
MÖK határozat 

alapján: 

30/2016. (IV.28.) 
MÖK határozat 

alapján: 

47/2018. (VI.28.) 
MÖK határozat 

alapján: 

6/2019. (II.15.) 
MÖK határozat 

alapján: 

elnök: 
Dobó Zoltán 
 
tagok:  
Császár László 
Galambos Szilvia 
Kovács Beatrix 
Zsuzsanna  
Tábori Ferenc 
Vörösmarty Éva 
Deák Istvánné 

elnök: 
Dobó Zoltán 
 
tagok:  
Császár László 
Dániel Mária 
Magdolna 
Deák Istvánné 
Galambos Szilvia 
Kovács Beatrix 
Zsuzsanna  
Tábori Ferenc 
Vörösmarty Éva 
 

elnök: 
Dobó Zoltán 
 
Alelnök: 
Császár László 
 
tagok:  
Dániel Mária 
Magdolna 
Deák Istvánné  
Galambos Szilvia 
Kovács Beatrix 
Zsuzsanna  
Tábori Ferenc 
Vörösmarty Éva 

elnök: 
Dobó Zoltán 
 
Alelnök: 
Császár László 
 
tagok:  
Dániel Mária 
Magdolna 
Deák Istvánné  
Galambos Szilvia 
Kovács Beatrix 
Zsuzsanna  
Tábori Ferenc 
Végh László 

elnök: 
Pál Béla 
 
Alelnök: 
Császár László 
 
tagok:  
Deák Istvánné 
Dobó Zoltán  
Galambos Szilvia 
Tábori Ferenc 
Varga-Kovács 
Beatrix Zsuzsanna  
Végh László 
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A bizottság általános feladatkörében figyelemmel kísérte a megyei önkormányzat költségvetés 
tervezési, végrehajtási és pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatos döntéseinek felülvizsgálatát, a 
döntések végrehajtásának megszervezését. Véleményezte az éves költségvetési javaslatokat és 
a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámolókat. Figyelemmel kísérte a költségvetési 
bevételek és a vagyonváltozás alakulását, valamint értékelte az azt előidéző okokat. A bizottság 
munkája során áttekinttette a megyei önkormányzat és a hivatal pénzügyi helyzetét, értékelte 
az ellenőrzések tapasztalatait. Ellenőrizte a megyei önkormányzat költségvetésében céljelleggel 
elkülönített költségvetési előirányzatok felhasználását.  
 
A bizottság a ciklus folyamán 38 alkalommal ülésezett, az ülések minden alkalommal 
nyilvánosak és egy alkalom kivételével határozatképesek voltak.  
 
A bizottság működése során 118 napirendet tárgyalt és 205 határozatot hozott.  
 
Megállapítható, hogy a bizottság tagjai az üléseken aktívan vettek részt, hozzászólásaikkal, 
véleményükkel, javaslataikkal hozzájárultak az eredményes munkához.  
 
 

1.2.2. Ügyrendi Bizottság 
 
A Veszprém Megyei Közgyűlés a 62/2014. (X. 31.) MÖK határozatában foglalt döntésével 
választotta meg e bizottság elnökét és tagjait. A ciklus során két alkalommal történt személyi 
változás a bizottságban. 
 
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 52/2015. (IX. 17.) MÖK határozatával Pálffy 
István Sándort, a megyei közgyűlés tagját az Ügyendi Bizottsági elnöki tisztségéből, egyben 
tagságából 2015. szeptember 18. napjától visszahívta, továbbá Tábori Ferencet, a megyei 
közgyűlés és egyben az Ügyrendi Bizottság tagját az Ügyrendi Bizottság elnökévé, Kovács 
Beatrix Zsuzsannát, a megyei közgyűlés tagját az Ügyrendi Bizottság tagjává választotta meg. 
Ezt követően a bizottság tagjai sorából a 29/2016. (IV.28.) MÖK határozattal a közgyűlés 
Galambos Szilviát választotta meg alelnöknek. 
 
A bizottság személyi összetételének változását összefoglalóan az alábbi táblázat mutatja: 

ÜGYRENDI BIZOTTSÁG  
személyi összetételének alakulása 

62/2014. (X.31.) MÖK határozat 
alapján: 

52/2015. (IX.17.) MÖK határozat 
alapján: 

29/2016.(IV.28.) MÖK határozat 
alapján: 

elnök: 
Pálffy István Sándor 
 
tagok:  
Tábori Ferenc 
Galambos Szilvia 
Papp Tamás 
Orbán Imre 
Dr. Horváth József 

elnök: 
Tábori Ferenc 
 
tagok:  
Galambos Szilvia 
Dr. Horváth József 
Kovács Beatrix Zsuzsanna 
Orbán Imre 
Papp Tamás 
 

elnök: 
Tábori Ferenc 
 
alelnök: 
Galambos Szilvia 
 
tagok:  
Dr. Horváth József 
Kovács Beatrix Zsuzsanna 
Orbán Imre 
Papp Tamás 
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A bizottság legfontosabb feladatai közé tartozott a megyei önkormányzat közgyűlése és 
bizottságai ügyrendi jellegű, valamint a közgyűlés igazgatási ügyeivel kapcsolatos közgyűlési 
döntések előkészítése és véleményezése, a szervezeti és működési szabályzatnak és mellékletei 
hatályosulásának figyelemmel kisérése. A bizottság munkája során véleményt nyilvánított a 
közgyűlés hatáskörébe tartozó, kinevezésekkel kapcsolatos döntések előtt. Gondoskodott az 
önkormányzati képviselő és a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa, valamint 
gyermeke vagyonnyilatkozatának nyilvántartásáról és ellenőrzéséről. Feladatai közé tartozott 
továbbá a megyei önkormányzati hivatal szakmai munkájának figyelemmel kísérése, a hivatal 
szervezeti és működési rendjének elfogadása. 
A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörben javaslatokat tett a 
közgyűlésnek a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés, Veszprém Megye Tiszteletbeli 
Polgára cím, valamint a Felelősség a közösségért és környezetért díj adományozására, valamint 
jóváhagyta a Pro Comitatu kitüntetési javaslatokat.  
 
A bizottság a ciklus folyamán 57 alkalommal ülésezett, melyből 19 alkalommal zárt ülést 
tartott. Az ülések minden alkalommal határozatképesek voltak.  
 
A működése során 193 napirendet tárgyalt és 345 határozatot hozott. A bizottság a kitüntetések, 
szakmai díjak adományozása kapcsán 21 alkalommal hozott döntést. 
 
A bizottság tagjai az üléseken aktívan vettek részt, hozzászólásaikkal, véleményükkel, 
javaslataikkal hozzájárultak a bizottság eredményes munkájához.  
 
 

1.2.3. Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 
 
A Veszprém Megyei Közgyűlés a 64/2014. (X. 31.) MÖK határozatában foglalt döntésével 
választotta meg e bizottság elnökét és tagjait. A ciklus során több alkalommal történt személyi 
változás a bizottságban. 
A közgyűlés Ferenczi Gábort 2016. április 28-án a Területfejlesztési, Területrendezési és 
Gazdasági Bizottság alelnökévé választotta meg, majd ezt követően 2018. június 28-án a 
Vörösmarty Éva alelnökké választására tekintettel helyette Végh László képviselő lett a 
bizottság tagja. A közgyűlés 2019. február 15-én meghozott 7/2019. (II.15.) MÖK határozata 
értelmében Dániel Mária Magdolnát a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági 
Bizottság tagjává választotta, és Pál Béla Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági 
Bizottsági tagságát megszüntette.  
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A bizottság személyi összetételének változását összefoglalóan az alábbi táblázat mutatja: 

TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI és GAZDASÁGI 
BIZOTTSÁG  

személyi összetételének alakulása 
64/2014. (X.31.) MÖK 

határozat alapján: 
31/2016. (IV.28.) MÖK 

határozat alapján: 
47/2018. (VI.28.) MÖK 

határozat alapján: 
7/2019. (II.15.) MÖK 

határozat alapján: 

elnök: 
Dr. Áldozó Tamás 
 
tagok:  
Császár László 
Vörösmarty Éva 
Papp Tamás 
Kovács Beatrix Zsuzsanna  
Pál Béla 
Ferenczi Gábor 

elnök: 
Dr. Áldozó Tamás 
 
alelnök: 
Ferenczi Gábor 
 
tagok:  
Császár László 
Kovács Beatrix 
Zsuzsanna  
Papp Tamás 
Pál Béla 
Vörösmarty Éva 
 

elnök: 
Dr. Áldozó Tamás 
 
alelnök: 
Ferenczi Gábor 
 
tagok:  
Császár László 
Kovács Beatrix Zsuzsanna  
Papp Tamás 
Pál Béla 
Végh László 
 

elnök: 
Dr. Áldozó Tamás 
 
alelnök: 
Ferenczi Gábor 
 
tagok:  
Császár László 
Dániel Mária 
Magdolna 
Papp Tamás 
Varga-Kovács Beatrix 
Zsuzsanna  
Végh László 

 
Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság munkájának ismertetése 
 
A bizottság segítette a megyei önkormányzat területfejlesztési, területrendezési, 
infrastrukturális, környezetvédelmi, klímavédelmi, az épített és természeti környezet 
védelmével kapcsolatos feladatainak ellátását, előkészítette és véleményezte az ezekkel 
kapcsolatos közgyűlési döntéseket. 
 
Legfontosabb feladatai közé tartozott a megyei önkormányzat területfejlesztési, 
területrendezési, környezetvédelmi, természetvédelmi, idegenforgalmi, sport és ifjúsági 
feladatainak ellátása, az egyes térségi feladatok feltárásának és megvalósításának koordinálása. 
Véleményezte a megyei önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját, 
valamint az éves költségvetési tervének szakterületét érintő részét. A megyei önkormányzat 
közgyűlése által átruházott hatáskörökben előzetes véleményt nyilvánított a települési 
önkormányzati környezetvédelmi programokról, valamint állást foglalt a települési 
önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendelet tervezeteivel kapcsolatban. A bizottság 
átruházott hatáskörben működtette a „Tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület 
szépítési versenyt. 
Munkája során a bizottság véleményt nyilvánított továbbá a Döntés-előkészítő Bizottság 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése szerinti döntési javaslatával kapcsolatos 
egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívására 
vonatkozó előterjesztésekről. 
 
E ciklus folyamán 34 alkalommal ülésezett, az ülések döntően nyilvánosak voltak, de a Döntés-
előkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése szerinti döntési 
javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program felhívására vonatkozó napirendek tárgyalásakor 7 alkalommal zárt ülés került 
elrendelésre. A bizottsági ülések minden esetben határozatképesek voltak. 
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A bizottság működése során 527 napirendet tárgyalt és 631 határozatot hozott, melyek közül 
582 volt véleményező, és 49 döntést tartalmazó.  
 
A bizottság az alábbi dokumentumok véleményezésében, illetve kidolgozásában működött 
közre: 
 Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció dokumentum 

felülvizsgálatához kapcsolódó feladatok 
 Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójának módosítása 
 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító tervezési feladatok 

elvégzése 
 a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 

törvénytervezet véleményezése  
 Veszprém Megye Területrendezési Terve módosításának kidolgozása 
 Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja 2018-2022 kidolgozása és jóváhagyása 
 Veszprém Megyei Klímastratégia kidolgozása és jóváhagyása 

 
Gyakorolta a közgyűlés által átruházott hatásköröket. 
A megyei önkormányzat épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatai 
ellátása érdekében számos esetben előzetes véleményt nyilvánított a települési önkormányzatok 
környezetvédelmi programjairól és állást foglalt a települési önkormányzatok 
környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezeteivel kapcsolatban. 
 
E bizottság 2014–2019 között 8 esetben előzetes véleményt nyilvánított települési 
önkormányzati környezetvédelmi programról és 243 esetben foglalt állást a települési 
önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezeteivel kapcsolatban. A 
bizottsági javaslatokat a települések programjukba, illetve rendeletükbe beépítették. A „Tiszta 
és Virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési verseny esetében 8 alkalommal határozott 
a bizottság. E verseny kapcsán minden évben meghirdetésre került a „Tiszta, virágos Veszprém 
megyéért” versenyfelhívás, melynek kiírása is a bizottság feladata volt. A versenyen résztvevő 
települések a helyszíni szemlét követően a bizottság döntése alapján minősültek. Az ünnepélyes 
eredményhirdetés megrendezését minden évben más település vállalta el. 
 
A bizottság tagjai az üléseken aktívan vettek részt, hozzászólásaikkal, véleményükkel, 
javaslataikkal hozzájárultak a bizottság eredményes munkájához.  
 
 

1.2.4. Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 
 
A Veszprém Megyei Közgyűlés a 72/2014. (XII. 18.) MÖK határozatában foglalt döntésével 
választotta meg a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnökét és tagjait. A ciklus során több 
alkalommal is történt személyi változás a bizottságban. 
Pálffy István képviselő lemondott mandátumáról, így bizottsági tagsága is megszűnt. Helyette 
Latorczai János Lajos szerzett mandátumot a közgyűlésben, és őt választotta meg a testület a 
bizottság új tagjának 2015. november 19-én. A következő személyi változást az eredményezte, 
hogy Pál Béla és Ferenczi Gábor a bizottság tagjai lemondtak bizottsági tagságukról, melyet a 
közgyűlés tudomásul vett, és a 28/2016. (IV.28.) MÖK határozatban meghatározták a bizottság 
új személyi összetételét, majd a 36/2016. (IV.28.) MÖK határozatban a bizottság tagjai közül 
Papp Tamást választotta a közgyűlés a bizottság alelnöki tisztségére. A közgyűlés 2018 évben 
Vörösmarty Évát a megyei közgyűlés alelnökének választotta meg, így bizottsági tagsága, 
bizottsági elnöki tisztsége megszűnt. A 47/2018. (VI.28.) MÖK határozatban döntött a 
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közgyűlés arról, hogy a bizottság elnöki tisztét a továbbiakban Papp Tamás látja el, s Végh 
László pedig új tagként a bizottság alelnöke lesz. 
 
A bizottság személyi összetételének változását az alábbi táblázat mutatja: 

VESZPRÉM MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG  
személyi összetételének alakulása 

72/2014. (XII.18.) 
MÖK határozat 

alapján: 

67/2015. (XI.19.) 
MÖK határozat 

alapján: 

28/2016. (IV.28.) 
MÖK határozat 

alapján: 

32/2016. (IV.28.) 
MÖK határozat 

alapján: 

47/2018. (VI.28.) 
MÖK határozat 

alapján: 

elnök: 
Vörösmarty Éva  
 
tagok:  
Papp Tamás 
Pálffy István Sándor 
Császár László 
Ferenczi Gábor 
Pál Béla 

elnök: 
Vörösmarty Éva 
 
tagok:  
Császár László 
Ferenczi Gábor 
Latorczai János Lajos 
Pál Béla 
Papp Tamás 

elnök: 
Vörösmarty Éva  
 
tagok:  
Császár László 
Dániel Mária 
Magdolna 
Latorczai János 
Lajos 
Papp Tamás 

elnök: 
Vörösmarty Éva  
 
alelnök: 
Papp Tamás 
 
tagok:  
Császár László 
Dániel Mária 
Magdolna 
Latorczai János 
Lajos 
 

elnök: 
Papp Tamás 
 
alelnök: 
Végh László 
 
tagok:  
Császár László 
Dániel Mária 
Magdolna 
Latorczai János 
Lajos 

 
 

A bizottság döntéseinek előkészítését szakmai szervezetekből álló véleményezői kör segítette, 
a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodája, a Magyar Nemzeti Levéltár 
Veszprém Megyei Levéltára, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Laczkó 
Dezső Múzeum, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Veszprém Megyei, 
Szervezete, a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Veszprém Megyei Szervezete, a Veszprémi Akadémiai Bizottság, a Magyar Építészek 
Veszprém Megyei Kamarája, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, valamint a Veszprém 
Megyei Honismereti Egyesület, mely szervezetek hatékonyon működtek közre a szakmai 
előkészítés során. 
A bizottság célja továbbra is az volt, hogy Veszprém megye arculatát megismertessük, 
népszerűsítésük, fenntartsuk, mely értékek a megyei identitástudat eszközéül is szolgálhatnak.  
2015-ben a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Bizottságának támogatásával sor 
került a Veszprém Megyei Értéktár arculatának kialakítására, honlapfejlesztésre, az értéktárat 
bemutató, népszerűsítő rendezvényekre, a megye értékeiről szóló kiadványok elkészítésére.  
Az értéktárral kapcsolatos feladatok a jövőben is hasonló módon valósulhatnak majd meg, 
pályázati támogatások, egyéb források bevonásával, felkutatásával. 
E feladataink önként vállalt feladatok, így finanszírozásuk csak saját bevétel terhére lehetséges, 
ezért kiemelten szükséges új partnerek támogatásának megszerzése, együttműködési területek 
felkutatása, bővítése, önfinanszírozó rendezvények megszervezése. 
2016-ban és 2018-ban is a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával valósult meg „A 
magyar kultúra értékei” című vetélkedő, mely a megye felső tagozatos és középiskolás diákjai 
számára nyújtott lehetőséget, hogy megméressék - a Hungarikum Mozgalommal kapcsolatos -
tudásukat. 
A Nemzeti Művelődési Intézettel közösen került megszervezésre minden évben a Megyei 
Értéknap. 
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A Veszprém Megyei Értéktár Bizottság a vizsgált ciklusban összesen 33 alkalommal ülésezett, 
ebből valamennyi nyílt ülés volt. Ezen ülések alkalmával összesen 108 napirendi pont került 
megtárgyalásra, illetve a bizottság 341 határozatot hozott.  
 
Az Értéktár Bizottság ez idáig 83 nemzeti értéket vett fel a Veszprém Megyei Értéktárba, 
melyeket a következő táblázat hivatott csoportosítva (szakterületi kategóriák szerint) 
bemutatni: 
 

  Nemzeti érték megnevezése Szakterületi 
kategória 

1 Lovászpatonai Árpád-kori műemlék – evangélikus templom 

Épített környezet 

2 Vörösberényi Erődített Református Templom 
3 Veszprémi várbörtön 
4 Vámosi csárda 
5 Volt egyszer egy falu, Iharkút 
6 Balatonalmádi Szent Jobb kápolna 
7 Az almádi bencés apátság romjai (Monostorapáti) 
8 Sümegi Püspöki Palota 

9 Sümeg város erődítményrendszere I.: a Vár 

10 Pápa-Tapolcafőn eredő Tapolca-patak és forrásvidéke (a 
közvetlenül hozzákapcsolódó tanösvénnyel) 

Természeti környezet 11 Tapolcai Malom-tó és környéke  
12 Mencshelyi "Kossuth - kilátó és tanösvény" 
13 Várpalotai homokbánya 
14 Tapolcai tavasbarlang  
15 Alsóörsi permi vöröskő 

Egészség és életmód 
16 Füredi szénsavas források 

17 Állami Szívkórház 

Turizmus és 
vendéglátás 

18 Pápai Edvy malom Fogadó és Barokk udvarház 

19 Balatoni halászlé 
20 Baricska csárda, Balatonfüred 

Agrár- és 
élelmiszergazdaság 

21 Dr. Horn Miklós növénynemesítő kandidátus életműve és a 
nemesített „Lovászpatonai” növényfajták 

22 Theodora Kékkuti és Kereki ásványvizek 
23 Csopaki Olaszrizling  
24 Somlói Juhfark 
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25 Csopaki Kódex - Csopaki Olaszrizling Eredetvédelmi Borkódex  

26 Badacsonyi Kéknyelű 

Ipari és műszaki 
megoldások 

27 Tési szélmalmok 
28 Városlődi kőedénygyár motívumai és termékei  
29 A pápai Berta család kaptafa készítő hagyománya 
30 Ajkai Kristály 
31 Plul Malom 
32 Pétisó 

Kulturális örökség 

33 Veszprém Megyei Prima Díj 

34 A Veszprémi Püspöki (Érseki) Könyvtár kottatára és a kapcsolt 
dokumentumok 

35 Vadvirág Néptáncegyüttes  
36 Szilágyi Harangegyüttes 
37 Nesó Sándor csont-, szaru-, fafaragó pásztorművészete 

38 Zsédenyi István Evangélikus Lelkipásztor, Gályarab  
Emlékműve 

39 Békássy-Hollán Sírkápolna 
40 Mencshelyi Vertcsipke 

41 Nagy Sándor Festő- és Üvegművész Grafikus  és Textilművész  
Életműve 

42 Ajka Városi Bányász Fúvózenekar 
43 Pápai Jókai Kör 
44 Balatonfüredi Reformkor Hagyományörzők Társasága 
45 Jókai Mór emlékház  
46 Balatonudvari műemléktemető és szív alakú sírkövek  
47 Első Magyar Látványtár Kiállítóháza 

48 Petőfi Sándor költővé érésének pápai motívumai és 
dokumentumai  

49 Röntgen (Pápa) 
50 Pápa (mező)város középkori oklevelei és pecsétje  
51 Lőw Lipót (rabbi) 
52 Városlődi Német Nemzetiségi Tájház 
53 Kékfestő Múzeum 
54 Inotai római katolikus templom 
55 Várpalotai longobárd sírmező 

56 
A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár és a Magyar 
Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárában őrzött 

középkori oklevélgyűjteményei  
57 Thury György várkapitány dicső tettei 
58 Római kori cserépégető kemence (Balatonfüred) 
59 Szabó Vladimir történelmi pannói 
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60 A Mondolat mint a magyar nyelvújítás egyik legfontosabb 
dokumentuma 

61 Római kori halomsírok, Várpalota-Inota 
62 Karthauzi Kolostor és Tárgyi Emlékei Városlődön 

63 "Francsics Károly visszaemlékezései" mint kulturális Örökség 

64 Vázsonyi Pálos kolostor 
65 Érdy-Kódex 
66 Várpalotai vár XIV. századi világi témájú freskói 

67 Az Árpád-kori Magyarország Tudományműhelye, a veszprémi 
Székesegyházi Iskola 

68 Polányi Passió 
69 1956-os balatonfüredi zászló 
70 Nagyvázsonyi Kinizsi Vár 

71 A veszprémi püspök királyné-koronázási joga mint szellemi 
örökség 

72 Várpalotai longobárd sírmező 
73 Nagyvázsonyban készült Pálos Kódex 
74 Művészetek Völgye Fesztivál 
75 Balaton-felvidéki és Bakony-vidéki hímző kultúra 
76 Lőrincze Lajos életműve  
77 Bakonyi cifraszűr 
78 Herendi porcelán 

79 A népművészet mestereinek és a népművészet ifjú mestereinek 
veszprém megyei szellemi és tárgyi alkotó tevékenysége 

80 Füredi Anna-bál 
81 Az 1000 éves sólyi templom 
82 A Balaton-felvidéki vert csipke 
83 A plébániatemplom Maulbertsch-freskói 

 
 

1.2.5. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság 
 
Az ideiglenesen működő TTOPB létrehozásának előzményei: 
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) rendelkezik a 2014-2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről, melyben a megyei önkormányzat területi szereplőként, a Korm. 
rend.-ben foglaltak szerint köteles részt venni. 
 
A Korm. rend.-ben foglaltak szerint a területi szereplő e rendeletben meghatározott esetben 
szavazati joggal részt vesz a döntés-előkészítő bizottság ülésén, vagy e rendeletben 
meghatározott esetben a területi szempontú értékelési szempontokat értékeli és az irányító 
hatóság elé terjeszti. 
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Ezért a közgyűlés a 68/2015. (XI. 19.) MÖK határozatával a megyei közgyűlés elnökét 
delegálta a megyei önkormányzat képviseletében a döntés-előkészítő bizottságba (a 
továbbiakban: DEB). 
Figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet 39. §-a szerinti összeférhetetlenség biztosítható 
legyen, a közgyűlés a 2016. februári ülésén módosította a megyei önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: 
SZMSZ) és abban a Korm. rend. 3.8.2.3. pontjában foglalt feladat- és hatáskört átruházta a 
megyei jegyzőre, továbbá e feladatok végrehajtása érdekében létrehozta a megyei jegyző 
irányítása alatt álló Megyei Jegyzői Kabinetet. Ezt követően a közgyűlés a 45/2016. (VI. 9.) 
MÖK határozatával – az összeférhetetlenségi szabályokra figyelemmel, módosítva a 68/2015. 
(XI. 19.) MÖK határozatát – a megyei önkormányzat képviseletére a DEB-be a TOP-5.1.1-15 
kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködések” című felhívásra benyújtott támogatási kérelem 
tekintetében a döntés-előkészítő bizottságba – a közgyűlés elnöke helyett – Horváth Ernő 
elnöki kabineti titkárt delegálta. 
 
A Korm. rend. 57/A. §-a – mely a területi szereplő DEB-ben történő részvételével kapcsolatos 
rendelkezést tartalmazza – 2016. június 12. napjától egy új (4) bekezdéssel egészült ki az 
alábbiak szerint: 
„(4) A területi szereplő által delegált tag a döntés-előkészítő bizottságban a területi szereplő közgyűlése 
vagy az általa kijelölt bizottsága határozatában hozott döntési javaslatot képviseli.” 
Majd ez a rendelkezés augusztus 20. napjától úgy módosult, hogy a DEB-be delegált tag a 
közgyűlés határozatában hozott döntési javaslatot képviseli. 
 
Ahhoz, hogy a megyei önkormányzat, mint területi szereplő DEB-ben történő részvétele, 
véleményének meghozatala rugalmasan, adott esetben a pályázatok zökkenőmentes bírálata 
érdekében gyorsan megvalósuljon, a közgyűlés átruházta a Korm. rend. 57/A. § (4) 
bekezdésében megállapított hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 29. § (1) és (12) 
bekezdésében foglaltak alapján egy ideiglenes, a közgyűlés által létrehozott bizottságra a 
Terület és Településfejlesztési Operatív Program Bizottságra. 
 
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletben 
ideiglenes bizottságként meghatározott Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
Bizottság személyi összetételét az alábbiak szerint állapította meg: a bizottság elnöke: Papp 
Tamás, alelnöke Vörösmarty Éva, tagjai: Latorczai János, Pál Béla, Orbán Imre képviselők 
lettek. 
 
A bizottság személyi összetételében a változást Vörösmarty Éva a megyei közgyűlés 
alelnökévé történő megválasztása eredményezte. A Veszprém Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság elnökének – Papp 
Tamás helyett – Latorczai János képviselőt, alelnökének – Vörösmarty Éva helyett – Papp 
Tamás képviselőt és új tagjának Varga-Kovács Beatrix Zsuzsanna képviselőt választotta meg. 
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A bizottság személyi összetételének változását összefoglalóan az alábbi táblázat mutatja: 

TERÜLET- és TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 
BIZOTTSÁG  

személyi összetételének alakulása 
69/2016. (XII.1.) MÖK határozat alapján: 47/2018. (VI.28.) MÖK határozat alapján: 

elnök: 
Papp Tamás 
 
alelnök: 
Vörösmarty Éva 
 
tagok:  
Latorczai János 
Pál Béla 
Orbán Imre 

elnök: 
Latorczai János 
 
alelnök: 
Papp Tamás 
 
tagok:  
Pál Béla 
Orbán Imre 
Varga-Kovács Beatrix Zsuzsanna 

 
A Bizottság a Közgyűlés által átruházott feladat- és hatáskörében eljárva kialakította a 2014-
2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott döntés 
előkészítő bizottság felé az egyes támogatási kérelmek vonatkozásában a megyei önkormányzat 
döntési javaslatát, melyeket a közgyűlés a visszamutatás során jóváhagyott.  
 
A bizottsági ülések és tárgyalt napirendek megoszlása évek szerinti bontásban: 
 

 
Év 

 

 
Ülések száma 

 
Tárgyalt napirendek száma 

 
Meghozott határozatok száma 

2016. 1 3 15 
2017. 5 24 489 
2018. 7 11 81 
2019. 1 1 9 

 
A közgyűlési, valamint a bizottsági munkáról elmondható, hogy testületeink demokratikusan, 
SZMSZ szerint működtek. A Veszprém Megyei Kormányhivatal, az Állami Számvevőszék, a 
Magyar Államkincstár, és egyéb külső szervek sem szakmai, sem törvényességi szempontból 
lényeges hibát e ciklus döntései következtében nem állapítottak meg. 
 
 

2. Nemzetiségi önkormányzatok tevékenysége, együttműködés 
 
A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 309. § 
(1) bekezdése alapján, a 1128/2014. számú, 2014. július 29. napján kelt határozatával a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára, 2014. október 
12-re tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. A választás 
anyagi, valamint eljárásjogi tekintetben is módosított jogszabályok alapján történt, a korábbi 4 
helyett 3, illetve 4 tagú lehetett a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-testület 
létszáma. 
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2014-ben Veszprém megyében 9 nemzetiség tekintetében került kitűzésre települési, és 2 
nemzetiség tekintetében területi választás.  
Roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 42 településen került 
kitűzésre, a szükséges ajánlások száma: 5-15 között volt. A területi önkormányzati képviselők 
választása tekintetében 27 ajánlásra volt szükség. Országos választásra 9 nemzetiség 
tekintetében került sor. 
A roma területi nemzetiségi önkormányzati választás eredményét a Területi Választási 
Bizottság a 2014. október 13-ai ülésén állapította meg, melynek értelmében a „LUNGO 
DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 5 mandátumot, a Roma 
Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete 2 mandátumot szerzett. 
 
Német települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 58 településen került 
kitűzésre, a szükséges ajánlások száma: 5-7 között volt. A területi önkormányzati képviselők 
választása tekintetében 47 ajánlásra volt szükség.  
A német területi nemzetiségi önkormányzati választás eredményét a Területi Választási 
Bizottság a 2014. október 13-ai ülésén állapította meg, melynek értelmében a VESZPRÉM 
MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ELEKTOROK KÖZÖSSÉGE 7 mandátumot 
szerzett. 
 
A Veszprém Megyei Önkormányzat minden évben együttműködési megállapodásban rögzíti a 
munkakapcsolat részleteit a megyében megválasztott területi nemzetiségi önkormányzatokkal. 
Mindkét megyei testület megalakulása óta – a törvény által előírtakon túl is – rendszeresen 
ülésezik a felmerülő feladatok függvényében.  
 
A német területi nemzetiségi önkormányzat testületében egy fő, míg a roma területi nemzetiségi 
önkormányzat testületében öt fő személycserére került sor a ciklus folyamán. A területi 
önkormányzatok aktívan, nagy önállósággal látják el feladataikat, pénzügyi-számviteli 
feladatokban támaszkodik leginkább a Hivatalra, de a roma önkormányzat esetében problémát 
jelentett a testület létszámának megtartása, az egyes testületi tagok mandátumának 
megszűnéséből adódó delegálások megszervezése. A Veszprém Megyei Önkormányzati 
Hivatal a belső ellenőrzés során vizsgálta mindkét területi önkormányzat gazdálkodását, 
melynek során mindkét nemzetiségi önkormányzat működését rendben találta. 
 
A Veszprém Megyei Önkormányzat alakuló ülésének 25 éves évfordulója alkalmából 2015. 
december 15-én jubileumi megemlékezésre kerül sor, melyre a területi nemzetiségi 
önkormányzatok elnökei is meghívást kaptak. A 2007-ben megalakult megyei nemzetiségi 
önkormányzatok tevékenységét külön kiállítási anyag reprezentálta. 
 
A 2018. évi parlamenti választás során a német nemzetiségi parlamenti képviselő választás 
eredményeként Ritter Imre, korábbi szószóló a Magyar Országgyűlés teljes jogú német 
nemzetiségi képviselője lett. 
Szintén 2018-ban Szalayné Sándor Erzsébet, a nemzetiségi ombudsman helyettese és kollégái 
látogattak Veszprém megyébe, akik tájékozódó megbeszélésen fogadták a Veszprém megyei 
német képviselők 14 fős küldöttségét. A német nemzetiség képviselői tájékoztatást adtak a 
településük németsége érdekében folytatott tevékenységről, az oktatás, a kultúra, az 
egyesületek működéséről, az eredményekről, a gondokról. Jelezték – egyebek mellett - a 
nemzetiségi óvodai és alsós pedagógusképzés erősítésének és a pénzügyi támogatások további 
biztosításának szükségességét. 
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A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata tulajdonában lévő Német Közösségi Ház 
/Veszprém, Thököly u.11./ helyet ad - mintegy továbbképzési és kulturális megyei központ 
szerepét betöltve - a nemzetiségi általános iskolai pedagógusok, nemzetiségi óvónők 
továbbképzéséhez, az Országos Német Önkormányzat által rendezett regionális információs 
találkozóknak, helyi nemzetiségi klubfoglalkozásoknak, a helyi nemzetiségi önkormányzatnak 
és igény szerint a területi nemzetiségi önkormányzatnak is. 
 
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2018-ban megalkotta a Veszprém Megyei Német 
Önkormányzat címerét, egyúttal rendelkezett a címerhasználat rendjéről is, melynek 
értelmében a Veszprém Megyei Német Önkormányzat levelezésénél, az előterjesztéseken, a 
fejlécben az új címer használatos.  
 
Nemzetiségi oktatás-nevelés 
 
A települési német nemzetiségi önkormányzatok éves rendszerességgel szerveznek nemzetiségi 
tagozatos általános iskolai tanulók részére anyanyelvi versenyt, mely nagyban elősegíti a 
középiskolát nemzetiségi tagozaton folytatni kívánó tanulók felkészülését a felvételi vizsgára. 
2015. novemberében került sor a megyei német nemzetiségi általános iskolák 20. jubileumi 
kulturális vetélkedőjére.  
A nemzetiségi tagozatos általános iskolai tanulók részére az elmúlt években is megrendezésre 
került Városlődön a nemzetiségi kulturális vetélkedő, amelynek során próza, vers, ének, tánc 
és zene műfajokban szerepelhetnek a tanulók és a helyezettek az évente Mosonmagyaróváron 
megrendezésre kerülő területi döntőn vesznek részt. 
Ugod a házigazdája a megyei nemzetiségi általános iskolák részére kiírt drámafesztiválnak, 
mely kétévente kerül megrendezésre.  
Mindezen események mellett éves rendszerességgel sor kerül a megyében található német 
nemzetiségi óvodák találkozójára is. 
 
A veszprémi Lovassy László Gimnázium nemzetiségi tagozatának tanulmányi eredménye 
minden évben meghaladja a hasonló intézmények országos átlagát. A tanulók évről évre 
sikeresen szerepelnek az OKTV nemzetiségi versenyein. Az intézmény nemzetiségi kórusa 
minden alkalommal helyezéssel zárja a keszthelyi Helikon versenyeket. 
2017. évtől kezdődően német tanárok és óvónők továbbképzésére, valamint ifjúsági csoportok 
nyelvgyakorlás céljából történő táboroztatására nyílt lehetőség köszönhetően a németországi 
Wunsiedel településsel kialakított munkakapcsolatnak. 2017. évben lehetősége nyílt a megyei 
német önkormányzatnak a „Christ-Kindl kiállítások dokumentációja 2009-2016.”című 
kiadvány megjelentetésére. 
A hatékony kapcsolat 2018. évtől a „Harry Kripner Alapítvánnyal” történő együttműködéssel 
bővült, melynek eredményeként nemzetközi rajzpályázatokra, és képzőművészeti kiállításra is 
sor került a veszprémi Megyeháza aulájában. 
 
2018 évben Városlőd, Úrkút, valamint Tótvázsony Német Nemzetiségi Önkormányzata 
oktatási intézmények fenntartói jogának átvételét határozatban kezdeményezte a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatánál. 
A 2017. évi CCI. törvény módosítja a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényt, 
amely a 25.§ (2.) kimondja: „A települési nemzetiségi önkormányzat megkeresésére - az 
országos nemzetiségi önkormányzat egyetértése esetén – az intézmény helyi önkormányzati, 
állami fenntartója átadhatja a települési nemzetiségi önkormányzatnak annak a köznevelési 
intézménynek a fenntartói jogát, amely alapítói okirata alapján nemzetiségi feladatot lát el, és 
a gyermekek, tanulók legalább 75 %-a részt vesz a nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai 
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nevelésben-oktatásban, ill. kollégiumi ellátásban részesül. A kezdeményezéshez csatolni kell 
az érintett intézmény óvodaszékének, iskola-székének, ennek hiányában szülői szervezetének, 
diákönkormányzatának, továbbá az adott nemzetiség érintett területi önkormányzatának a 
véleményét.” 
A módosítás értelmében a három német önkormányzat kezdeményezéséhez szükséges 
becsatolni a Veszprém Megyei Német Önkormányzat véleményét is.  
Tekintettel a hatályos jogszabályra a Veszprém Megyei Német Önkormányzat támogatta a 
Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda, a zánkai „Bozzay Pál Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola, valamint a Nagyteveli Német Nemzetiségi Óvoda 2019/2020. 
nevelési évtől történő átvételéről hozott települési nemzetiségi önkormányzati határozatokat. 
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat feladatának tekinti az óvodai és iskolai anyanyelvi 
oktatás elősegítését és 2019 évben képes, rajzos mesekönyv kiadásával kívánt hozzájárulni a 
nyelvoktatás sikeréhez. A kiadvány elősegíti a bakonyi németség nyelvjárásainak, szokásainak 
megőrzését; az iskolai oktatás keretében népismereti segédanyagként szolgálhat; hozzájárulhat 
és ösztönözhet a hagyományok ápolására. 
 
 
2.1. Nemzetiségi hagyományok ápolása 
 
A német, valamint a roma területi nemzetiségi önkormányzatok 2014. december 18-án 
szervezték meg a megyei nemzetiségi napot a megyében élő német, lengyel, örmény, roma, 
szlovák és ukrán nemzetiségek részvételével Városlődön, ahol a nemzetiségek saját 
hagyományaikból tartottak bemutatót. Ezen alkalommal az arra érdemesek a nemzetiségi 
kultúráért, közéletért végzett munkájukért elismerő oklevélben részesültek. 
 
Évente más-más régióban kerül megrendezésre a Veszprém Megyei Nemzetiségi Gála, így 
2015-ben a jubileumi 25. gála Nagytevelen volt, 2016-ban Veszprém, 2017-ben Bakonyoszlop, 
2018-ban Úrkút adott otthont a rendezvénynek. Itt kerül átadásra az "Ehrenpreis" kitüntetés 
olyan személy részére, aki a megyei német nemzetiség ügyéért végzett tevékenységével arra 
érdemessé vált. 
 
A helyi nemzetiségi önkormányzatok éves rendszerességgel tartják településeiken a 
nemzetiségi napot, melyet gyakran a települési önkormányzattal közösen szerveznek. Ekkor 
több helyen meghívják az anyaországi partnertelepülés küldöttségét is. 
 
A hagyományápolást nem csupán a nemzetiségi önkormányzatok tartják fontos feladatnak, 
hanem legtöbb helyen a helyi nemzetiségi egyesületek is jelentős részt vállalnak ebben a 
munkában.  
 
2015-ben a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodájával együttműködve német 
nemzetiségi énekkarok részére biztosítottak továbbképzési lehetőséget. 2016-ban a Megyei 
Levéltáral együttműködésben „70 Jahre Vertreibung” címet viselő rendezvényre került sor. 
 
A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat szintén évente rendezi meg a „Roma 
Kulturális Nap”, a „Roma Nemzetiségi Szakmai Nap”, a Veszprém Megyei Rendőr-
Főkapitánysággal együttműködve a megyei Roma Ki-Mit-Tud vetélkedőt.  
 
A megyei testületek nagy hangsúlyt fektettek és amíg lehetőség volt rá jelentős anyagi fedezetet 
biztosítottak a nemzetiségi települések minél szélesebb körű bemutatására. 



21 
 

Ennek szellemében készült el a német nemzetiségi települések tablója, folyamatosan készül a 
nemzetiségi regiszter. 
Az elmúlt évben sor került a megyei német települési regiszter átalakítására. A fejlesztésnek 
köszönhetően mobil eszközökre is optimalizálva lesz az adatbázis, valamint a megújult 
schwaben.hu weboldalba illesztés is megtörténik.  
A honlap folyamatosan kerül feltöltésre magyar és német nyelven, ahol bemutatásra kerül 
többek között az 51 német nemzetiségi település földrajzi környezete, településtörténete, 
nemzetiségi hagyományai, szokásai, viselet- és gasztronómiai különlegességei, valamint 
egyházi ünnepei, aktuális eseményei. 
A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat szintén megújította a honlapját a ciklus 
folyamán, amely folyamatosan igyekszik korszerű, naprakész információkat közölni a megyei 
roma nemzetiség tevékenységéről. 
 
Hitéleti tevékenység: 
 
A településeken megrendezésre kerülő nemzetiségi rendezvények rendszeres kísérője a német 
nyelvű szentmise, valamint az egyházzenei koncertsorozatok. Rendszeresen szerveznek 
nemzetiségi nyelven ádventi koncertet többek között Városlődön, Úrkúton, Márkón és 
Nagytevelen. 2016-ban megjelent egy német nyelvű imádságokat tartalmazó kiadvány.  
 
A veszprémi Szent László templomban, a helyi nemzetiségi klub szervezésében minden hónap 
3. vasárnapján, valamint több megyei településen hasonló rendszerességgel mutatnak be német 
nyelvű szentmisét. 
A Laczkó Dezső Múzeum közreműködésével Karácsonyt megelőzően 8-10 nemzetiségi 
településen évek óta „Christkindl” játékokkal elevenítik fel a karácsonyi hagyományokat.  
 
A Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. évi 
kulturális pályázati lehetőségei segítségével, a cigány hitélet ápolása céljából Mátraverebélyre 
szervezett kétnapos zarándokutat megyei nemzetiségi képviselők részére.  
 
Foglalkoztatás 
 
A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében 
közfoglalkoztatottat alkalmazott a nemzetiségi ügyek intézésére, a települési 
önkormányzatokkal történő kapcsolattartásra, programok, képzések szervezésére. Az 
adminisztrációs és titkári munkák ellátását a roma nemzetiségi esetében a Hivatal irodai 
helyiséggel, irodai eszközökkel, telefonhasználattal támogatja.  
 
A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015-ben a vigántpetendi székhelyű 
Nap Kör Alapítvánnyal írt alá megállapodást, e „Magból kenyér” tehetségfejlesztő program 
során 8 roma fiatal öt különböző helyszínen történő foglalkoztatása lesz megoldható.  
 
Együttműködések 
 
A nemzetiségi önkormányzatok több együttműködési megállapodást kötöttek egymás között is 
közös programok megvalósítására, valamint intézményekkel, civil szervezetekkel, karitatív 
szervezetekkel is több megállapodás született. 
2015. évben sor került a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Veszprém 
Megyei Rendőr Főkapitányság közötti együttműködési megállapodás meghosszabbítására. 
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A „Magból kenyér” nevet viselő projekt valamint „Szakmai módszertani támogatás a komplex 
telepprogram és az elnéptelenedő falvak társadalmi gazdasági folyamatainak megfordítását 
célzó program megvalósítói számára” című program megvalósítása érdekében a Türr István 
Képző és Kutató Intézettel kötött együttműködési megállapodás aláírására került sor. 
 
Hagyományteremtő szándékkal 2017. évben közös hulladékgyűjtési akció zajlott, amelyet 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, a 
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság 
Zrt., valamint a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség indított a város területén.  
 
Kultúra 
 
A Veszprém Megyei Önkormányzat lehetőségei szerint mindent megtesz a megyében élő 
nemzetiségek kulturális értékeinek, hagyományainak ápolása érdekében és hivatala útján 
biztosítja a területi nemzetiségi önkormányzatok szabályszerű működését. Hivatalunk 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 ciklusban tartott üléseit, tárgyalt 
napirendjeinek számát, meghozott határozatait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Nemzetiségi 
önkormányzat 
megnevezése 

nyílt 
ülések 
száma 

zárt ülések 
száma 

tárgyalt 
napirendi 

pontok száma 

meghozott 
határozatok 

száma 
Veszprém Megyei Német 

Önkormányzat 
34 3 140 380 

Veszprém Megyei Roma 
Nemzetiségi 

Önkormányzat 

23 2 90 127 

 
Nemzetiségi 

önkormányzat 
bizottságának 
megnevezése 

nyílt 
ülések 
száma 

zárt ülések 
száma 

tárgyalt 
napirendi 

pontok száma 

meghozott 
határozatok 

száma 

Veszprém Megyei Német 
Önkormányzat  
Pénzügyi Bizottsága  

30 0 57 107 

Veszprém Megyei Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányzat Pénzügyi 
Bizottsága  

15 0 47 82 

 
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2014-2019 között a megítélt működési, és 
feladatalapú támogatás nemzetiségi célú felhasználása mellett tizenöt pályázat vonatkozásában 
kapott támogatást. A Hivatal a kitűzött célok megvalósítása érdekében aktívan részt vett a 
projektek pénzügyi dokumentációinak (megrendelők, utalványozások, hitelesítések, 
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záradékolások, pénzügyi beszámolók, stb.) megfelelő formában történő elkészítésében. A 
Veszprém Megyei Német Önkormányzat fontos céljának tekinti a rendelkezésre álló források 
széles körű felhasználását a nemzetiség kulturális autonómiája megőrzését. 
 
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat jelentős szerepet vállal a Veszprém Megyei 
Önkormányzat németországi Wunsiedel körzettel fennálló testvérkapcsolatának 
fenntartásában. A német önkormányzat 2018. évben a nemzetiségi óvónők autentikus nyelvi 
környezetben történő továbbképzésében, ifjúsági csoportok kölcsönös nyári táboroztatásában, 
valamint a Harry Kripner Alapítvány által támogatott nemzetközi rajzpályázati projektben 
működött együtt a wunsiedeli partnerszervezettel.  
 
 

3. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenysége 
 

3.1.  A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal  
 
Az egyes közigazgatási reformok, korszerűsítési törekvések eredményeként az elmúlt években 
jelentős mértékben átalakult a közigazgatás intézményrendszere, s ezzel összefüggésben az 
önkormányzati szféra struktúrája, feladat- és hatásköre. Az Mötv. a megye kötelező 
feladatellátásának négy alapvető területét jelöli ki: területfejlesztés, területrendezés, 
vidékfejlesztés és koordináció.  
 
A Hivatal az Mötv. 84. § (1) bekezdése szerint ellátja az önkormányzat működésével, valamint 
a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá közreműködik az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában. Az Mötv. 84. § (3) bekezdése alapján a megyei közgyűlés megyei 
önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatalt a közgyűlés elnöke irányítja, vezetője és 
képviselője a Megyei Jegyző. Működésének jogi alapjai a központi és helyi jogszabályok, a 
közgyűlési, bizottsági, nemzetiségi önkormányzati döntések, a belső utasítások és szabályzatok.  
 
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a közgyűlés szerveként egységes hivatalként 
működik. A belső szervezeti tagozódást a közgyűlés határozta meg. A hivatal felépítésének 
szervezeti ábráját a jelenleg hatályos Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 6. melléklete tartalmazza, ennek alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati  
Hivatal szervezeti egységei az alábbiak: 
 Elnöki Kabinet 
 Megyei Jegyzői Kabinet 
 Önkormányzati Iroda 
 Gazdasági Iroda 
 Főépítészeti, Területfejlesztési, Területrendezési Iroda. 

 
A beszámoló alapját képező időszakban a hivatal struktúrájában változás egy alkalommal 
történt, 2016. februárjában, amikor is a közgyűlés jóváhagyta a hivatalban egy új szervezeti 
egység a Megyei Jegyzői Kabinet létrehozását.  
 
A hivatal feladata a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint szervei 
munkájának segítése, a döntések szakmai előkészítése, valamint a döntések végrehajtásának 
szervezése és ellenőrzése, továbbá a jogszabályban megállapított államigazgatási feladatok, 
valamint a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi 
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Önkormányzat, a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak és a 
Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium adminisztrációs feladatainak ellátása. 
E ciklusban a hivatal tevékenysége főként a 2014-2020 programozási időszakban az egyes 
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 
5.) Kormányrendelet által a területi szereplőként meghatározott megyei önkormányzatra 
delegált a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal (továbbiakban: TOP) 
kapcsolatos komplex feladatok ellátásához kapcsolódott.  
 
A Gazdasági Programban vállalt a humánerőforrás területén a Hivatal tekintetében 
megfogalmazott elvárásoknak megfelelő számú és a feladatellátásához igazodó képzettségű és 
gyakorlatú, innovatív és rugalmas, az új helyzetekhez alkalmazkodni képes munkaerőből álló 
végrehajtó szervezetként működött a megyei jegyző vezetése alatt álló Veszprém Megyei 
Önkormányzati Hivatal.  
 
 
3.2. Informatikai fejlesztések 
 
A Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 
informatikai stratégiáját és fejlesztési irányvonalait nagymértékben befolyásolta az előírt 
jogszabályi feltételek teljesítési kötelezettsége, valamint a kor technológiájának megfelelő 
informatikai háttér megteremtése.  
A főbb jogszabályi háttérhez tartozott a 2013. évi L. törvény által támasztott elektronikus 
információbiztonsági követelmények figyelembevétele, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szemelőt tartása, az 
önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendelet által támasztott 
elektronikus információbiztonsági követelmények a 2019. január 1-ei ASP-s csatlakozáshoz.  
A ciklus elején elsősorban hardware és software szinten zárkózott fel a Hivatal. Első lépésben 
az aktív hálózati elemek kerültek lecserélésre, majd a szükséges hálózati kiszolgáló szoftverek, 
illetve a kliens oldali szoftverek beszerzés történt meg a jogszabályi előírásnak megfelelően. A 
hivatali épületen belüli mobil eszközök kommunikációs lehetőségeit támogató két zónás WIFI 
hálózat lett kialakítva a törvény által előírt biztonsági feltételeknek megfelelően. Elkészült az 
új Informatikai Biztonsági Szabályzat is, mely meghatározza a biztonsági intézkedéseket a 
Hivatalnál működtetett informatikai rendszerre vonatkozóan, valamint az adatbiztonság és 
adatvédelem szemszögéből eljárásokat és feladatokat határozott meg. 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdése alapján az 
elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 1-től kötelezve lettek az ügyek 
elektronikus intézésére és ennek megfelelően a szükséges RNY illetve E-papír szolgáltatások 
bevezetésre kerültek. Megtörtént a megfelelő Hivatali Kapus szolgáltatások kialakítása is.  
Mind a vonalas telekommunikáció és a mobil kommunikáció területén is jelentős változások 
történtek. Kialakításra került egy új, korszerűbb IP alapú vonalas telekommunikációs hálózat, 
illetve mobil kommunikációs szolgáltató váltással egy korszerűbb, sokrétűbb mobil szolgáltatás 
került bevezetésre, melynek folyamán 60%-os megtakarítást értünk el éves szinten.  
Jelentős változások történtek a közgyűlés és egyéb rendezvényeket támogató hangtechnikai 
fejlesztések területén is. Kórszerű digitális keverőpult került beszerzésre a hozzá tartozó 
kiegészítő felszerelésekkel együtt. 
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3.3. A hivatal ügyiratforgalma 
 
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban az ügyiratok kezelése; érkeztetése, iktatása, 
kiadmányozása, tárolása, évenkénti selejtezése és a levéltárnak történő időszaki iratanyag 
átadása a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontja alapján az iratkezelési szabályzat szerint történik.  
 
A dokumentumok kezelése 2018. december 31-ig az IRMA ügyiratkezelő rendszer 
alkalmazásával történt. A Hivatal az elektronikus ügyintézés biztosítása céljából az 
önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) szabályozásának megfelelően 2019. január 1-jével csatlakozott az önkormányzati 
feladatellátást támogató elektronikus információs rendszer (ASP) a Rendelet 3. § (2) bekezdés 
a) pontjában meghatározott iratkezelő szakrendszeréhez. 
 
A Hivatalban folyó munkát számszerűen az iktatott ügyiratok mennyisége is tükrözi, amelyet 
évenkénti bontásban az alábbi táblázat foglal össze:  
 

 
Megnevezés 

 

 
2014. 

 
2015. 

 
2016. 

 
2017. 

 
2018 

 
2019. 

szeptember
4-ig. 

 
Összesen 

 
Ügyiratok száma 

 
5562 

 
3946 

 
3954 

 
3345 

 
4433 

 
3139 

 
22.559 

 
Határozatok száma 

 
89 

 
81 

 
81 

 
121 

 
109 

 
41 

 
522 

 
Rendeletek száma 

 
14 

 
16 

 
17 

 
9 

 
8 

 
8 

 
72 

 
 
A Megyei Jegyző az Mötv-ben foglalt kötelezettségére figyelemmel minden évben részletes 
beszámolót készít a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal éves tevékenységéről ezért jelen 
beszámolóban csak a hivatali működés keretei kerültek ismertetésre. 
 
 
A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE A 8/2015. 

(II.12) MÖK HATÁROZATTAL ELFOGADOTT 2015-2020 ÉVEKRE 
SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAM TÜKRÉBEN 

 
4. Területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenység bemutatása 

 
4.1. Területfejlesztési feladatok 
 
• Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció dokumentum 

felülvizsgálatához kapcsolódó feladatok 
 
Minisztériumi megkeresésre a Közgyűlés a 13/2017. (II. 14.) MÖK határozatában alakította 
ki véleményét az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról, a 
dokumentumban szereplő Veszprém megyei oldal korrekciójáról.  
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Tavaly újabb megkeresés érkezett az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban 
szereplő Veszprém megyei oldal aktualizálásával és a teljes dokumentum felülvizsgálatával 
kapcsolatban. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 13/2019. (II. 15.) MÖK 
határozatban fejtette ki az ezzel kapcsolatos álláspontját. 
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatának lezárásáról jelenleg 
nincs tudomásunk. 
 
• Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójának módosítása 

 
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 62/2013. (XII.19.) MÖK határozattal fogadta 
el Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepcióját.  
Az elfogadó határozat 11. pontja szerint, amennyiben az ITS elfogadását követően Veszprém 
Megyei Jogú Város polgármestere kezdeményezi a megyei területfejlesztési koncepció 
módosítását, valamint, ha a megyei területi tervezés egyéb dokumentumainál az elfogadásra 
kerülő (országos) területi és ágazati operatív programokkal biztosítandó összhang érdekében 
szükségessé válik a megyei területfejlesztési koncepció módosítása, úgy az a Közgyűlés soron 
következő ülésére beterjesztésre kerül. 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 zárt le, egyben felhatalmazta 
Elnökét, hogy a Nemzetgazdasági Miniszterhez állásfoglalás céljából terjessze fel. 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 
csak a megyei jogú város egyetértésével kerülhet sor. Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. március 30-án megtartott ülésén tárgyalta meg 
Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció módosítását, melyről meghozta a 78/2017. 
(III.30.) számú határozatát. 
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 62/2013. (XII.19.) számú határozatával 
elfogadott Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció módosítását 2017. május 25-én az 
54/2017. (V.25.) MÖK határozat szerint elfogadta. 
 
• 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító tervezési feladatok 

 
A 2014-2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (továbbiakban TOP) biztosít indikatív forráskeretet a megyei területfejlesztési 
feladatok megvalósítására.  A Veszprém Megye Integrált Területi Program (továbbiakban ITP) 
kidolgozása és éves karbantartása biztosít kapcsolatot az országos indikátorvállalás 
teljesülésére is figyelemmel lévő, megyei területfejlesztési dokumentumokban elhatározott 
beavatkozások ütemezett megvalósítására.  
Az elfogadásra került TOP, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium 2015-ös útmutatása 
szerint kidolgozott, majd fél éves gyakorisággal korrigált ITP a Veszprém Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elfogadásán túl Kormányhatározat szintű jóváhagyást is 
igényel. Külön figyelmet érdemel az ITP 2016. évi 2. módosítása, melyre azért került sor, hogy 
Veszprém Megyei Jogú Város Modern Városok Program keretében tervezett fejlesztéseinek 
a megye területét érintő elemei is megvalósulhassanak. 
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A Nemzetgazdasági Minisztérium, majd a Pénzügyminisztérium felkéréseire figyelemmel, 
közgyűlési felhatalmazás alapján a megyei önkormányzat elnöke részt vett a kiírásra kerülő 
TOP Felhívások összeállításban, véleményével és észrevételeivel segítette az Irányító Hatóság 
munkáját. 
 
 
• A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból finanszírozott, Veszprém 

megye területén megvalósuló fejlesztések összegzése 
 
Veszprém megye területfejlesztési dokumentumaiban megfogalmazott tematikus célkitűzések 
között szerepel a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése, a környezet megőrzése és védelme, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 
felé történő elmozdulás, a társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint a 
hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem. 
 
Mindezek elősegítésére és támogatására a 2014-2020 közötti programozási időszakban a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) indikatív 
forráskeretéből a Veszprém Megyei Önkormányzatnak 45.17 Mrd Ft állt rendelkezésre.  
 
A TOP felhívásaira beérkezett támogatási kérelmekről első körben a Döntés Előkészítő 
Bizottság (továbbiakban DEB) keretein belül, területi szereplőként tette meg javaslatát, 
szavazatát a Közgyűlés delegáltja. Közgyűlési delegált támogatási kérelmekre vonatkozó 
szavazatát a Közgyűlés által létrehozott eseti bizottság (TTOPB) kapcsolódó határozata 
alapozta meg. 
A DEB döntési javaslata alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése alakította ki 
álláspontját, egyetértési jogával élve, a támogatói javaslatokról, majd ezt követően hirdette ki 
az Irányító Hatóság a nyertes támogatási kérelmeket. 
 
Napjainkig a Veszprém megyei forráskeretből több mint 250 db projekt került támogatásra, 
ennek révén 44.9 Mrd Ft került támogatásként odaítélésre. 
A közreműködő szervezet - a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága - 
tájékoztatása szerint eddig már megvalósult és lezárásra került mintegy félszáz projekt, közel 
5.5 Mrd Ft értékben. Mivel több felhívás újra megnyitásra kerül, ezek az értékek még emelkedni 
fognak. 
 

Veszprém megyei TOP forráskeret felhasználása (2019. szeptember 12-i állapot) 

 

Fő tématerület Konstrukció név Projekt 
szám  

Megítélt 
támogatás 
millió Ft 

Helyi gazdasági 
infrastruktúra-
fejlesztés 

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 10 4.137 

Helyi gazdaságfejlesztés 5 1.014 

Turizmusfejlesztés Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés 24 4.671 

Közlekedésfejlesztés Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés  3 2.872 
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Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 28 6.792 
Foglalkoztatási 
együttműködések 
(paktumok) 

Foglalkoztatási együttműködések 
(paktumok) 5 3.748 

Energetikai 
fejlesztések Energetikai fejlesztések 51 4.907 

Humán infrastruktúra-
fejlesztés 

Bölcsőde- és óvodafejlesztések 31 3.848 
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése 23 1.080 
Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 17 944 

Településfejlesztés 

Barnamezős területek rehabilitációja 1 1.758 

Zöld város kialakítása 10 5.453 
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések 22 1.636 

Leromlott városi területek rehabilitációja 3 851 
Leromlott városi területeken élők 
felzárkóztatását segítő program 5 365 

A helyi közösségi 
programok 
megvalósítása 

A helyi közösségi programok megvalósítása 
16 824 

 
Forrás: Széchenyi 2020 (https://www.palyazat.gov.hu/) 

 
• Kormányzati célok megvalósítása érdekében 2019-ben két felhíváshoz is 

kapcsolódóan kedvező fejleményekről adhatunk tájékoztatást 
 

A Kormány Családvédelmi Akciótervére, valamint a Magyar Falvak Programra tekintettel új 
bölcsődei férőhelyek létesítésére közel 3 Mrd Ft többletforrás áll rendelkezésre, melyre idén 
nyáron már meg is jelentek a pályázati kiírások, szeptember 30-i benyújtási határidővel. 
Október 16-i benyújtási határidővel a magyar falvak programhoz kapcsolódóan újranyitásra 
került a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” felhívás, amely révén 
várhatóan 1 Mrd Ft többletforrás érkezik településeink csapadékvíz problémáinak rendezésére. 
 
 
4.2. Területrendezési feladatok 
 
• Az Országos Területrendezési Tervhez kapcsolódó feladatok 

 
Az önkormányzati ciklus elején érvényben lévő, az Országos Területrendezési Tervről szóló 
2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) felülvizsgálata 2017-ben jutott véleményezési 
szakaszba. Koncepcionális szintű változtatás, hogy míg korábban három törvényi szintű 
területrendezési terv volt érvényben (Magyarország területére, valamint – részletesebb és 
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sajátságos szabályokkal - a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére, továbbá a Budapest 
Agglomerációra), úgy a jogszabály előkészítője mindezt egy törvénybe integrálta.  
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. november 9-én tartott ülésén tárgyalta 
meg a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 
törvénytervezet véleményezése tárgyú előterjesztést, és a 91/2017. (XI. 9.) MÖK 
határozatában foglalt állást a törvénytervezettel kapcsolatban, mely megküldésre került a 
Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságnak.  
Az Országgyűlés 2018 decemberében fogadta el az Országos Területrendezési Tervről szóló 
2003. évi XXVI. törvény helyébe lépő Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018 évi CXXXIX. törvényt. Megállapítható, hogy a korábbi 
három területrendezési terv továbbra is markánsan elkülönül, önálló részként találhatók meg 
a törvényben. 
 
• Veszprém Megye Területrendezési Tervének módosítása 
 
A megyei területrendezési terveket az országos érvényű területrendezési tervvel összhangba 
kell hozni, mely az elmúlt öt évben sorra került OTRT módosítás hatályba lépésére, az OTrT 
felülvizsgálat folyamatára, majd új törvény megalkotására figyelemmel került Veszprém 
megyében előkészítésre, mindenkor igazodva a szakmai irányító útmutatásához, elvárásához. 
 
Az önkormányzati ciklus elején érvényben lévő Az Országos Területrendezési Tervről szóló 
2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban OTrT) 2014. január 1-jével hatályba lépett 
módosításai igen jelentős változásokat tartalmaztak, amelyek következtében a 2011-2012 évben 
készített és jóváhagyott megyei területrendezési tervek jelentős részei érvényüket vesztették. 
Az OTrT térségi területfelhasználási kategóriáinak lehatárolásait a megyei terveknek kell 
pontosítaniuk a területrendezési tervek készítésekor, módosításakor. Ezek felülvizsgálatáig 
azonban az OTrT átmeneti rendelkezései alapján, területfelhasználás tekintetében a megyei 
tervek által lehatárolt területeket és az OTrT előírásait kell figyelembe venni a 
településrendezési eszközök készítésekor, a területrendezési terveknek való megfeleltetés 
érvényesítése során. 
Számos korábbi övezet az OTrT módosítás során megszűnt, vagy tartalmában, lehatárolásában 
jelentősen módosult. Sok esetben az OTrT mellékletében szereplő lehatárolás éles ellentétben 
áll a megyei terv övezeti lehatárolásával.  
Az OTrT 31/A. § (1) bekezdése kimondta: „E törvénynek az egyes törvények 
területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIX. törvénnyel (a 
továbbiakban: MTv.) megállapított rendelkezéseivel a megyei területrendezési terveket 2015. 
december 31-ig összhangba kell hozni.”  
A megyei önkormányzatok költségvetése szinte kizárólag a működési költségekre 
korlátozódik, állami hozzájárulás nélkül nem tudják elkészíttetni a megyei területrendezési 
terveiket.  
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 2. § (2) bekezdése 
szerint: „A megyei területrendezési terv módosításának költségeihez - a Területrendezési 
feladatok előirányzat kerete terhére - a terv kidolgozásáért felelős szerv állami hozzájárulásra 
tarthat igényt.”  

 
A fentiekkel kapcsolatban 2015-ben a szakmai irányítást végző Miniszterelnökségtől olyan 
tájékoztatást kaptunk, hogy a Magyarország 2015. évi Központi költségvetéséről szóló 
törvény 3. számú melléklet I./7. pontja alapján a megyei önkormányzatok rendkívüli 



30 
 

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 módosításának elkészítésére ajánlattételi eljárás lefolytatása 
által került kiválasztásra a tervező szervezet. A megbízási szerződés 2015. november 6.-án 
került aláírásra 2016. március 21. teljesítési határidővel. 
 
A tervező egyfázisú tervkészítés keretében elkészítette a Veszprém Megye Területrendezési 
Terve módosítás javaslattevő tervének egyeztetési dokumentációját. 
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 15/2016. (III. 9.) MÖK határozat szerint 
Veszprém Megye Területrendezési Terve módosítás javaslattevő tervdokumentációját és 
környezeti értékelését az egyeztetési eljárás lefolytatására alkalmasnak ítélte. 
A javaslattevő tervdokumentáció és környezeti vizsgálat széleskörű egyeztetését 2016. április 
20. kezdettel nyitottunk meg és a jogszabályban előírt két hónapos véleményalkotási időszakra 
tekintettel, a véleményadásra 2016. június 20. határnapot jelöltük meg. 
A beérkezett véleményeket összegeztük és a dokumentációt készítő tervezőnek megküldtük. 
A jelentős számú észrevétel áttekintése után egyes véleményezőknél, nevezetesen a 
Miniszterelnökségen, Földművelésügyi Minisztériumban a tervezőkkel együtt egyeztetést 
folytattunk. Megemlítendő még a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságán, valamint az 
állami főépítészi feladatokat ellátó Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, 
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztályán folytatott szakmai 
megbeszélések. Mind a négy esetben konstruktív légkörű, szakmai alapokon nyugvó tárgyalás 
zajlott le. 
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 befejezéséhez – a jóváhagyási 
tervfázis – elkészítésére - további költségvetési fedezetre volt szükség. 
 
Időközben az országos érvényű OTrT felülvizsgálata jelentősen előre haladt az, ezért a 
szakmai irányítást végző Miniszterelnökség korábbi álláspontját felülbírálva, a hatályos OTrT-
vel való összhang biztosítását átugorva, ezen új, folyamatban lévő területrendezési tervvel 
való összhang biztosítását tűzte ki célul, jelölte meg feladatként. 
A megyei területrendezési tervek finanszírozásával kapcsolatban a Miniszterelnökség 2017. 
november 2-án tartott személyes tájékoztatót. Ezen kifejtették, hogy a központi 
költségvetésben megyénként legfeljebb bruttó 20 millió Ft támogatást kívánnak biztosítani a 
megyei területrendezési tervek és az országos területrendezési tervek közötti összhang 
biztosítására. A Miniszterelnökségen tartott tájékoztatón kihangsúlyozták, a támogatási 
szerződéseknek még 2017 évben hatályba kell lépniük, a támogatás folyósítása 2018 
februárjában várható, a forrás felhasználása 2018 év végéig lehetséges.  
A támogatási kérelem benyújtására 2017. december 11-én, a támogatási szerződés aláírására 
2017. december 21-én került sor. 
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Az Országgyűlés 2018 decemberében elfogadta az Országos Területrendezési Tervről szóló 
2003. évi XXVI. törvény helyébe lépő Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018 évi CXXXIX. törvényt, mely tartalmazza, hogy a megyei 
területrendezési terveket 2019. december 31-ig az új törvénnyel összhangba kell hozni. 
A megyei területrendezési tervre vonatkozó támogatási szerződést egyoldalúan módosították, 
teljesítési határidőt a törvényben szereplő határidőhöz igazították, ez alapján a támogatási 
összeg a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. és 2019. évi költségvetésében lebontásra 
került.  
Szakmai irányító közelmúltban írásban jelezte azon szándékát, hogy törvénymódosítás 
keretében 2020. március 31-re változzon a megyei önkormányzatokra vonatkozó határidő. 
 
Veszprém megye területrendezési tervének módosítását az idei évben több alkalommal 
áttekintette a Közgyűlés. Szeptemberi ülésen önálló napirend keretében a véleményezési 
eljárás során beérkezett vélemények és az ezekre adott tervezői válaszok áttekintésére kerül 
sor és a Közgyűlés állást foglal az előkészített dokumentum záró véleményezére 
bocsáthatóságáról. 
 
• Településrendezési tervek véleményezése 

 
A megyei önkormányzat feladata a településrendezési tervek és a megyei területrendezési terv 
összhangjának az előmozdítása, mely a településrendezési tervek véleményezésével 
érvényesül. A települések rendezési tervének elkészítése folyamatában adatokat szolgáltattunk, 
a tervezési és az elfogadási fázisban lévő terveket véleményeztük. Több esetben részt veszünk 
az eltérő vélemények államigazgatási egyeztetésén. 
 
4.3. Környezetvédelmi feladatok 
 
• Veszprém Megyei Klímastratégia kidolgozása és jóváhagyása 

 
A Veszprém Megyei Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatóságával 2016. október 12-én 
támogatási szerződést kötött a KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 azonosítószámú, Veszprém 
Megyei Klímastratégia című projekt megvalósítására. 
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. 
 
Projekt megvalósítása keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat a megyei klímastratégia 
dokumentáció elkészítésére 2017 májusában vállalkozási szerződést kötött a VIBROCOMP 
Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel.  
 
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 22/2018. (II. 15.) MÖK határozatával 
jóváhagyta a Veszprém Megye Klímastratégia dokumentációt. 
 
A megyei klímastratégia propagálására ismeretterjesztő kiadvány készült. A kiadvány a 
célközönséggel ismerteti meg a megye jelenlegi környezeti állapotát, az éghajlatváltozás 
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várható hatásait, a negatív hatások elkerüléséhez szükséges lépéseket, illetve a 
Klímaplatformmal való kapcsolattartási lehetőségeket.  
 
• Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja 2018-2022 kidolgozása és 

jóváhagyása 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény V. fejezet 48/B. § 
(4) bekezdése szerint a területi környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a 
Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) megújítását, illetve felülvizsgálatát követően felül 
kell vizsgálni. Az Országgyűlés a 27/2015. (VI. 17.) O.Gy. határozattal elfogadta a 2015−2020 
közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programot.  
A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja 2018-
2022 dokumentációjának több lépcsőben való elkészítésére 2018 márciusában vállalkozási 
szerződést kötött a Progressió Mérnöki Iroda Kft.-vel. A környezetvédelmi program 
felülvizsgálatának pénzügyi fedezetét a megyei és települési önkormányzatok 2017. évi 
rendkívüli támogatási pályázatán elnyert dotáció biztosította. 
 
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 86/2018. (IX. 27.) MÖK határozatával 
jóváhagyta a Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja 2018-2022 dokumentációt.  
 
A környezetvédelmi program jövőképe: 
A megye a környezeti állapot fenntartásával és javításával megőrzi természeti, ökológiai 
értékeit a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat takarékosan, 
célszerűen használja fel, hosszútávon biztosítja az emberek életminőségének javítását, a 
komfortérzet fokozását, és a biológiai sokféleség megőrzését. Környezeti értékeinek 
számbavételével, azok folyamatos megóvásával, a védett és védelemre méltó természeti értékek 
megóvására, fejlesztésére törekszik. Kiemelten foglalkozik az épített környezet, táji értékek 
megőrzésével, mindent elkövet annak érdekében, hogy a megye környezeti állapotot 
befolyásoló tényezők kedvezőtlen hatását minimalizálja. Erősíti a környezeti tudatot a megye 
lakosságában, tudatosítja értékeit a megyébe látogatókkal. 
 
A program végrehajtásának legfőbb szerve a Közgyűlés. A program végrehajtásának 
ellenőrzésére a környezet állapotáról szóló éves beszámoló elfogadása által valósul meg. 
 
A Veszprém Megyei Önkormányzat fő faladata a program megvalósítása során, hogy 
figyelemmel kísérje és értékelje a megye környezeti állapotát, segítse az önkormányzatok 
környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenységét, igény esetén kapcsolattartó/közvetítő 
szerepet vállalhat különböző szervezetek, intézmények között. 
 
• Beszámolás a Veszprém Megye Környezetvédelmi Programban foglaltak 

alakulásáról 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48/D. § (3) 
bekezdése alapján a megyei önkormányzat éves költségvetéséről szóló zárszámadásával 
egyidejűleg be kell számolni a megyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi 
alakulásáról. A közgyűlés minden évben megtárgyalta és elfogadta a környezetvédelmi 
program előző évi megvalósításáról szóló beszámolót. 
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A megyei környezetvédelmi program megvalósulásáról szóló beszámolókat megalapozta a 
környezet- és természetvédelemmel érintett alábbi szervezetektől a hatáskörükbe tartozó 
területek tekintetében adott évenkénti tájékoztatás: 
− Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
− Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály 
− Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
− Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály  
− Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály  
− Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
− Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
− Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

 
A környezetvédelmi program megvalósításában a megye települési önkormányzatain túl, a 
hatóságokon át sok érdekelt partner szervezet működik közre. 
 
Veszprém megyében a környezeti elemek védelme terén az elmúlt években további mérsékelt 
javulás következett be, elsősorban a természeti értékeink védelme, az ívóvízminőség javítása, 
a szennyvízelvezetés, a hulladékgazdálkodás, és a szennyezett iparterületek megtisztítása terén. 
A ciklus folyamán a környezeti elemeket jelentősen károsító rendkivüli esemény nem 
következett be. 
 
• Települési önkormányzati környezetvédelmi programokról előzetes 

véleménynyilvánítás és az önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek 
tervezeteivel kapcsolatos állásfoglalás 
 

A Veszprém Megyei Önkormányzat feladata a települési környezetvédelmi programok 
véleményezése a megyei környezetvédelmi programmal való egyezés vonatkozásában. A 
Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 2014–2019 között átruházott 
hatáskörben 8 esetben előzetes véleményt nyilvánított települési önkormányzati 
környezetvédelmi programról és 243 esetben állást foglalt a települési önkormányzatok 
környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezeteivel kapcsolatban. A bizottsági észrevételeket, 
javaslatokat a települések a programjaikba, illetve a rendeleteikbe beépítették. 
 
• A „Tiszta és Virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési verseny lebonyolítása 

 
A településszépítő verseny kiírása a települések részére már 1997 óta folyamatos. Célja az 
önkormányzatok ösztönzése a település környezetének színvonalas kialakítására, a 
lakókörnyezet esztétikus megjelenítésére. Versenyfeladatok: a parkok, zöldterületek ápolása, 
gyomtalanítás, virágosítás, fásítás, vízelvezető árkok rendbetétele, szemét eltakarítás. A 
versenyben résztvevő településeket a Területrendezési és Gazdasági Bizottság tagjaiból és a 
hivatal munkatársaiból álló zsűri ellenőrizte. Korábban a települések lakósszáma alapján 5 
kategóriában történt a rangsorolás és a díjazás. A verseny értékelési aspektus 2016-tól átalakult 
egy minősítő rendszerré és a pontszámok alapján „eredményes”, illetve „kiváló” szintet érhetek 
el a települések. A megújított felhívás és értékelés alapján azon település, mely egymás utáni 
három évben kiváló minősítésben részesült, elnyeri a „Veszprém Megye Virágos Települése” 
címet és mindaddig jogosult rá, míg a kiváló minősítést évente megszerzi. A verseny 
értékelésére és az elnyert díjak átadására évről évre díjátadó ünnepség keretében történt. A 
díjátadó ünnepség 2015-ban Alsóörsön, 2016-ban Mezőlakon, 2017-ben Tihanyban, 2018-ban 
Bakonyságon került megtartásra, az idei évben Pápa a rendezvény helyszíne. 
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4.4. Térségi feladatok 
 
• Gazdaságfejlesztési feladatok 

 
A megyei önkormányzat és a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködése 
2001 óta folyamatos. Gazdasági Évnyitó megrendezésére kerül sor évente a politikai, a 
társadalmi és a gazdasági élet meghatározó személyiségei részvételével. A közgyűlés évente 
napirendjére tűzte és megtárgyalta a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara éves 
beszámolóját, Veszprém megye gazdaságáról. 
 
• 8-as számú főút, és a megyei vasútvonalak fejlesztése 

 
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felkérésére a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. évente tájékoztatta a közgyűlést Veszprém megyét érintő közúti és vasúti 
fejlesztésekről. 
Kedvező fejlemény, hogy 2018-ban forgalomba helyezésre került a 8-as számú főút Várpalotát 
elkerülő szakasza és ez által a Székesfehérvár és Herend között – egy kisebb szakasz kivételével 
(Veszprém elkerülő) – emelt sebességű (110 km/h), magas szolgáltatási színvonalú, első rendű 
főúttá vált. Várhatóan a közeljövőben befejeződik az M7 autópálya és 710. sz. főút közötti 2x1 
sávos első rendű főúti összekötő szakaszának kivitelezése Balatonfőkajár térségében.  
Veszprém megyét érintő legnagyobb közúti fejlesztés a 83. sz. főútnak az útmenti települések 
belterületét elkerülő Pápa – Győr közötti szakaszának 2x2 sávos, 110 km/h tervezési sebességű 
főút megvalósítása.  
A 8. sz. főút 2x2 sávos emelt sebességű (110 km/h), magas szolgáltatási színvonalú, I. rendű 
főúttá történő mielőbbi teljes kiépítése az országhatárig a megye részéről számos fórumon 
kezdeményezésre került. 
 
A „Szabadbattyán – Tapolca – Keszthely szűk keresztmetszet kiváltás, villamosítás és központi 
forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül, I. ütem (Szabadbattyán – Balatonfüred) 
előkészítése és kivitelezése és a II. ütem előkészítése” megnevezésű projekt előkészítése 
folyamatban van. A projekt keretében 55 km-es villamosított vonalszakasz tervezési és kiviteli 
munkái 2018-2021 közötti időszakban tervezettek. A fejlesztés részeként megtörténik az 
villamosítással érintett Észak-balatoni vasútállomások rekonstrukciója is. 
 
• Közösségi közlekedés 

 
Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye területét érintően az Északnyugat-
magyarországi Közlekedésszervező Iroda szombathelyi központtal – együttműködésben a 
területileg honos hat volán és két vasúti szolgáltatóval – kíséri figyelemmel a mobilitási igények 
változásait, harmonizálja a menetrendet és készíti elő azt megrendelői jóváhagyásra. 
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felkérésére az Északnyugat-magyarországi 
Közlekedésszervező Iroda évente tájékoztatta a közgyűlést Veszprém megyét érintő közösségi 
közlekedésének aktuális helyzetéről. 
 
• Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról 

 
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15§(2) bekezdése 
értelmében a területfejlesztési koncepció és program kidolgozását, a területrendezési terv 
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készítésében való közreműködést és más közös területfejlesztési feladatokat a Balaton kiemelt 
üdülőkörzete térségében a Balaton Fejlesztési Tanács látja el.  
15. § (8) bekezdés szerint a térségi fejlesztési tanács tagjai: 

a) a tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei, 
b) az érintett megyei közgyűlés egy-egy képviselője, 
c) a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter képviselője, 
d) az ágazati operatív programok végrehajtásáért felelős miniszterek egy-egy képviselője. 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a törvény szabályozásának eleget téve a 
74/2014. (XII. 18.) MÖK határozatával a Balaton Fejlesztési Tanács tagjának a megyei 
közgyűlés elnöke mellett Vörösmarty Éva, megyei képviselőt delegálta. 
A Balaton Fejlesztési Tanács rendszeresen beszámol az előző évben végtett munkájáról. 
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tájékoztatókat megtárgyalta és tudomásul vette. 
 
• Közép-dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum 

 
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: 
Törvény) 2012. január 1-jén hatályba lépő módosulásával létrehozta a regionális 
területfejlesztési konzultációs fórum intézményét. A Törvény 14/A § (1) pontja alapján a 
megyei közgyűlések elnökei regionális területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek.  
 
A regionális területfejlesztési konzultációs fórum illetékes a regionális döntést, állásfoglalást, 
véleményezést igénylő ügyekben, összehangolta a megyei önkormányzatok döntéshozatalát és 
képviselte a megyei önkormányzatok egyező döntését, mint a régió álláspontját. A fórum 
titkársági feladatait a megyei közgyűlések elnökeinek megegyezése szerinti megyei 
önkormányzati hivatal látja el, mely a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál 2015-ben 
jelent meg feladatként. A három megye szakmai kapcsolata erős, annak ellenére, hogy az elmúlt 
esztendőkben a megyei TOP források felhasználásával kapcsolatos teendőkre kellett 
fókuszálni, mely főleg megyén belüli támogatási kérelmek, illetve projektek formájában jelent 
meg, azonban módszertani kérdésekben, tapasztalatcserében jelentős volt a közös gondolkodás. 
 
• 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 több 
alkalommal ülésezett, megtárgyalta a megyei önkormányzat közgyűlése területfejlesztési 
tárgyú közgyűlési előterjesztéseit. A fórum elnöki és titkársági feladatait a megyei 
önkormányzat látja el. A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata konstruktív légkörű, egymást támogató ciklust tudhat maga mögött, melynek 
egyik kimagasló eredménye, hogy Veszprém MJV és térsége elnyerte 2023-as esztendőre az 
Európa Kulturális Fővárosa címet. 
 
• A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 

 
A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 1998-ban Veszprémben - felismerve a kelet-nyugati 
irányú közlekedési tengely fejlesztésének szükségességét - azzal a céllal alakult meg, hogy a 8-
as főút teljes hosszában annak gyorsforgalmi úttá történő fejlesztését elősegítse. 
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2012. januári 
változása azonban újabb szabályozást hozott létre a területfejlesztési tanácsokról. A "8-as főút" 
Térségi Fejlesztési Tanács, mint „önkéntes” térségi fejlesztési tanács tagságára és működésére 
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is új szabályozás lépett hatályba a törvény módosulásával. Az 1996. évi XXI. törvény 15. § (8) 
bekezdés szerint a térségi fejlesztési tanács tagjai: 

a) a tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei, 
b) az érintett megyei közgyűlés egy-egy képviselője. 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a törvény szabályozásának eleget téve a 
75/2014. (XII. 18.) MÖK határozatával a tanács tagjának a megyei közgyűlés elnöke mellett 
Dr. Áldozó Tamás képviselőt delegálta. 
A közgyűlés javaslata alapján a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács jóváhagyta, hogy a tanács 
elnökét és alelnökét határozatlan időre a Veszprém Megyei Önkormányzat adja. 
A közgyűlés felhatalmazása alapján, a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanáccsal 
együttműködési megállapodás megkötésére került sor. A megállapodás alapján a tanács 
munkaszervezeti feladatait határozatlan időre a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala látja 
el. 
A "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács figyelemmel kíséri a 8-as számú főút fejlesztését, mely 
során az ágazat képviselőinél tájékozódik, beszámolóik megvitatásakor javaslataival segíti a 
további fejlesztések ütemezését.  
 
• Balatoni Szövetség 

 
A Veszprém Megyei Önkormányzat tagja a Balatoni Szövetségnek is, és a Balatoni Szövetség 
Elnökségének is.  Elnökségi üléseken és taggyűlésen megvitatásra kerülnek a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet területén jelentkező legfontosabb önkormányzati problémák, közösségi 
kezdeményezések. Mindezek ismerete segíti a megyei önkormányzatot a koordinációs 
feladatainak hatékony ellátásában, valamint a BFT tagjaként a térség érdekei leginkább szolgáló 
döntések megalapozásában.  
Balatoni Szövetség munkáját számos pontos elősegítette a Veszprém Megyei Önkormányzat, 
hiszen kezdeményezésünkre bővült ki a Kék Hullám strandminősítés megyei díjakkal, immár 
mindhárom balatoni megye saját különdíjat ad át évről-évre, ezzel is elismerve az 
idegenforgalmi fejlesztések és a kiemelkedő üzemeltetői tevékenységek fontosságát a minőségi 
idegenforgalom érdekében. Szintén a Veszprém Megyei Önkormányzattól származik az Év 
Balatoni Háza építészeti díjpályázat ötlete, mely hagyományteremtő szándékkal 2018-ban 
került először megrendezésre. 
 
• Tag delegálása a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba 

 
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási 
Tanács tagjának és a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Veszprém Megyei Területi 
Albizottsága tagjának Vörösmarty Évát, megyei képviselőt delegálja. 
 
• Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 

 
A megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenységének segítése, a területfejlesztésben 
érintett, érdekelt szereplők összehangolt fejlesztési együttműködése céljával létrehozta a 
Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégiumot (továbbiakban Szakmai 
Kollégium). Az együttműködési megállapodás alapján a szakmai kollégium tagjai: Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, Veszprém Megyei Kormányhivatal, Pannon Egyetem, 
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Balaton Fejlesztési Tanács és a KDRFÜ.  
Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium működésének meghosszabbításáról a 
41/2016. (IV. 28.) MÖK határozat rendelkezett. A Kollégium tagjai ezt a 04/163-14/2016 számú 
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dokumentum aláírásával hitelesítették, így a Szakmai Kollégium működése 2020. december 
31-ig lett meghosszabbítva, az időközben megszűnt KDRFÜ nélkül.  
A Szakmai Kollégium munkaülésein a megyei területfejlesztést érintő napirendeket a 
közgyűlési jóváhagyást megelőzően megtárgyalta. A Szakmai Kollégium segítségével számos 
olyan feladatot sikerült eredményesen megoldanunk, melynél egyaránt figyelemmel voltunk 
mind a rendelkezésünkre álló rövid határidőre, mind a megyei szempontok minél szélesebb 
körű megjelenítésére is. Ilyen volt például az országos területfejlesztési dokumentumokban 
Veszprém megye megjelenítésének előkészítése, valamint 2015 őszén - az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának felkérésére - a területi különbségek kiegyenlítésére irányuló kormányzati 
célkitűzés elérését elősegítő, valamint a helyi szükségletekre érdemi választ adó differenciált 
szolgáltatások megerősítését, illetve bevezetését szolgáló intézkedési terv kidolgozására 
vonatkozó megyei javaslat kialakítására, de ilyen az idei év elején – Pénzügyminisztérium 
megkeresése alapján - sorra került Területfejlesztési Szektoriális Terv kidolgozásában való 
megyei közreműködés is. 
 
 
4.5. Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok, a Veszprém Megyei Önkormányzat 

szerepvállalása a turizmusban 
 
Megyénk számára az idegenforgalom különös jelentőségű, térségünk a főváros után az ország 
legkeresettebb vidéke. Összhangban a ciklusprogram célkitűzéseivel a megye turisztikai 
értékeinek feltárására és bemutatására szolgáló, az előző években megkezdett munkát - a 
lehetőségekhez mérten – 2015-2019-ben is folytattuk. A korábbi évek során turisztikai 
hivatalunk által - a költségvetésben biztosított önerő és a pályázati támogatások 
felhasználásával - létrehozott kiadványcsaládból több általános és tematikus prospektus 
tartalma még ma is időszerű, így a rendelkezésünkre álló (magyar és idegen nyelvű) 
példányokat igénybe vesszük megyénk vonzerőinek népszerűsítésekor, illetve tovább 
gyarapítottuk a kiadványok sorát. Megyénk értékeinek felkutatása és bemutatása 2015-ben 
részben a Földművelésügyi Minisztérium által az értéktár mozgalom népszerűsítésére kapott 
támogatás keretén belül valósult meg. 
 
5.500 példányban elkészült a Veszprém Megyei Értéktárba került értékek 2013-14 című 
kiadvány, a támogatás felhasználásával 200 példányban megjelentettük a Veszprém megyei 
értékek című 100 oldalas reprezentatív könyvet. További turisztikai marketing eszközként 
Veszprém megye címmel 10 perc időtartamú film készült, amely a Veszprém Megyei 
Értéktárban nyilvántartott értékeken túl bemutatja megyénk turisztikai szempontból is jelentős 
látnivalóit. A megye Tourinform irodáinak közreműködésével 2015-2016-ban is elkészült a 
Veszprém megyei turisztikai információk című, közel 80 oldalas, elektronikus formátumú 
információs kézikönyv. Az összeállítás megyénk közel száz településének idegenforgalmi 
vonzerőiről, szolgáltatásairól szóló hasznos információkat (elérhetőségek, nyitva tartás, 
belépők stb.) tartalmaz. Az összeállítást eljuttattuk a Magyar Turisztikai Ügynökség központi 
telefonos információszolgálatához, a Tourinform irodákhoz, szakmai partnerekhez, valamint a 
nagyközönség számára önkormányzatunk honlapján is elérhető.  
 
A megyénk turisztikai értékeit bemutató marketingmunka részét képezik a szakmai 
kiállításokon történő megjelenések. Minden évben részt vettünk a budapesti Utazás Nemzetközi 
Idegenforgalmi Kiállításon, standszolgálattal nem voltunk jelen, mivel az önálló megjelenés 
költségei meghaladták a forrásokat, így a szakmai bemutatkozáson a Magyar Turizmus Zrt. 
központi standján és a megye Tourinform irodáinak közreműködésével, a korábban 
megjelentetett kiadványokkal vettünk részt.  
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Külföldi bemutatkozásra a testvérkapcsolatok révén volt lehetőségünk. A Nyitra Kerületi 
Önkormányzat meghívására 2015. januárjában Pozsonyban, Szlovákia legjelentősebb 
turisztikai kiállításán vettünk rész. Veszprém megye pultja Nyitra megye kiállítói területének 
részeként, annak nemzetközi partneri kapcsolatait reprezentálva kapott helyet. 
Sepsiszentgyörgyön 2015, 2016, 2017 áprilisában mutattuk be megyénk turisztikai kínálatát 
Kovászna megye és Erdély legnagyobb és legszínvonalasabb rendezvényén, a Szent György 
Napokon. A „Miénk itt a tér – testvérmegyék és városok utcája” kiállításon idegenforgalmi 
kínálatunk és a Veszprém megye történelmi borvidékeit reprezentáló borkóstoló nagy sikert 
aratott a látogatók körében. Kedvező fogadtatásra talált a Veszprém megyei értékeket és 
megyénk látnivalóit ismertető 2015-ben készült film is. 2016. augusztusában a németországi 
Wunsiedelben hivatalunk munkatársai a Nyári fesztivál elnevezésű rendezvényen ismertették 
meg a szép számú látogatóval megyénk látnivalóit, turisztikai attrakcióit, bor és gasztronómiai 
bemutatóval, kóstolóval kiegészítve a megjelenésünket. 
Kovászna és Veszprém megyék testvérkapcsolata 2018. évben ünnepelte 25 éves jubileumát, 
melynek alkalmából szeptember 15-én „Híd, ami összeköt…Értékteremtés 25 éve” címmel 
ünnepi programsorozat került megrendezésre Veszprémben. A rendezvényen ünnepélyes 
keretek között került aláírásra a két megye közötti további együttműködés megerősítésének 
dokumentuma.  
A korábbi évektől eltérően a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a XVI. Háromszéki 
Kolbászparádé és Káposztafesztivál során volt alkalmunk bemutatni a megye turisztikai, 
kulturális és gasztronómiai értékeit Sepsiszentgyörgyön 2018 októberében. 
 
A turisztikai marketing munka mellett folyamatos feladatot jelent az információs tevékenység, 
hivatalunk önkormányzati referense egyúttal a megyei Tourinform irodai szerepkörből adódó 
teendőket is ellátja, mind hagyományos, mind elektronikus úton tájékoztatja az érdeklődőket, a 
partnereket, adatszolgáltatást végez a Magyar Turisztikai Ügynökség felé és rendszeres, 
folyamatos munkakapcsolatot tart a 12 irodából álló megyei Tourinform hálózattal.  
Az idegenforgalom szereplőivel az elmúlt években 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. 
2018-ban a magyar turizmus információs rendszerében 20 éve a Veszprém Megyei 
Önkormányzati Hivatal részeként működő Veszprém Megyei Tourinform munkáját a Magyar 
Turisztikai Ügynökség nevében Dr. Gajda Tibor vezérigazgató-helyettes jubileumi oklevéllel 
ismerte el a Balatonfüreden megrendezett Országos Tourinform Találkozón.  
A Veszprém Megyei Önkormányzat az idegenforgalommal kapcsolatos feladatokat az elmúlt 
években költségtakarékosan, de a lehetőségeihez mérten hatékonyan és színvonalasan ellátta. 
 
 
4.6. Sporttevékenységek támogatása 
 
A Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos programjának célja a megye 
sportéletének sikeres működtetése, illetve annak segítése volt. 
A Veszprém Megyei Sportszövetséggel történő szoros együttműködésnek köszönhetően 
minden évben sort került a Megyefutás, az Országos Szenior Sakkbajnokság, és a Veszprém 
Megyei Sport Díjátadó Gála megrendezésére. Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten évi 
rendszerességgel anyagi támogatást nyújtott a Köztársaság Kupa Megyei Atlétikai Verseny 
megvalósításához, valamint a kézilabda utánpótlás fontosságára tekintettel támogattuk a 
Telekom Kézilabda csapatát. 
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Évente jelentkező koordinációs feladat végzésével segítettük az információáramlást azzal, hogy 
az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V.21.) Korm. rendelet alapján 
összegyűjtöttük az önkormányzati sportlétesítményekről szóló információkat, és a települési 
önkormányzatoktól beérkezett adatlapokat megküldtük az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Sportért Felelős Államtitkárságának. 
 
 
4.7. A megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulása  
 
A megyei önkormányzat nemzetközi és uniós pályázatok révén igyekezett elősegíteni külföldi 
partnereivel fennálló kapcsolatainak fenntartását, bővítését.  
A Veszprém Megyei Önkormányzat testvérmegyéivel együttműködve a területfejlesztés, a 
turizmus, a kultúra és a sport területén tartotta, vagy fűzte szorosabbra nemzetközi kapcsolatait. 
Ezek finanszírozására az Önkormányzat költségvetése, illetve különböző pályázati 
támogatások nyújtottak fedezetet.  
Ezt példázza 2015. január 19-én meghosszabbításra került hármas együttműködés Maine-et-
Loire – Kovászna – Veszprém megye között, amely a sport- és területfejlesztés területén 
folytatott együttműködéseket erősítette meg. 
Kovászna megyével nagyon intenzív kooperáció alakult ki, amely 2018-ban már a 25. éves 
jubileumi évfordulójához érkezett. E jeles alakalomból 2018. szeptember 15-én közös 
rendezvénysorozatot valósítottunk meg Veszprémben.  
Lengyel partnerünkkel, Tarnów várossal is jó kapcsolatot ápol a Veszprém Megyei 
Önkormányzat, minden évben részt vesz egy delegáció Tarnów városának ünnepségén, a 
Zdearzenia-án. 
A Wunsiedeli Fichtelgebirge körzettel három évtizede tartó kapcsolatunk a legaktívabbnak 
mondható, partner megyéink között. Minden évben megrendezésre kerül a szokásos ifjúsági 
csere német és magyar diákok részvételével, mely hagyományt a jövőben is folytatni kívánjuk. 
Ugyanez vonatkozik a szakembercsere lebonyolítására is, mely szintén hosszú évek óta kerül 
megrendezésre éves rendszerességgel, felváltva a két megye között. A Wunsiedeli 
Fichtelgebirge körzettel folytatott kapcsolattartás további erősítésében a Veszprém Megyei 
Német Nemzetiségi Önkormányzat eredményesen munkálkodott a megye német, sváb 
nemzetiségeinek bevonásával. 
Alsó-Ausztria tartománnyal való együttműködésünknek köszönhetően minden évben 
Veszprém megyei fiatalok vehetnek részt egy hetes nemzetközi ifjúsági találkozón. A 
hivatalnokcsere hagyományának ápolása során 2015. tavaszán a Veszprém Megyei 
Önkormányzat fogadta az Alsó-Ausztriai Tartományi Parlament delegációját.  
A Veszprém Megyei Önkormányzat és Visk település között e ciklusban két számottevő 
esemény történt: 2016-ban „A koronák újra együtt” rendezvényen vett részt az Önkormányzat 
Kárpátalján, illetve 2017-ben az Önkormányzat látta vendégül Visk város delegációját, mely 
alkalommal történt meg Visk és Pápa testvérvárosi kapcsolatának előkészítése. 
Guizhou, kínai tartomány delegációja 2016-ban tett látogatást a Megyeházán.  
A Veszprém Megyei Önkormányzat további nemzetközi kapcsolataiban érdemi változás nem 
történt, ugyanakkor a jövőben lehetőségeihez mérten az Önkormányzat igyekszik a meglévő 
relációit megerősíteni, valamint újakat teremteni. 
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5. A Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatokkal kapcsolatos 
tevékenysége 

 
A megyei önkormányzat kiemelt feladat volt a 2014 – 2019 közötti önkormányzati ciklusban a 
272/2014 (XI.5). Kormányrendelet 19. §-a alapján területi szereplőként a Terület- és Település 
Fejlesztési Operatív Programban (továbbiakban: TOP) történő közreműködés. 
 
A megyei önkormányzat ezen feladat keretében az alábbi tevékenységeket végezet el: 
 kidolgozta az ITP (integrált területi program) szintű kiválasztási kritériumokat, 

figyelembe véve az operatív programban és az e rendeletben meghatározott 
horizontális követelményeket, 

 a kiválasztási kritériumok alapján összeállította az ITP-t és kezdeményezte annak 
módosítását, 

 véleményezte az irányító hatóság által megküldött felhívást és megadta a területi 
szempontú értékelési szempontokat, 

 a rendeletben meghatározott esetben szavazati joggal részt vett a döntés-előkészítő 
bizottság ülésén, vagy e rendeletben meghatározott esetben a területi szempontú 
értékelési szempontokat értékelte és az irányító hatóság elé terjesztette, 

 adatot szolgáltatott az irányító hatóság részére az éves fejlesztési keret 
összeállításához, 

 végrehajtotta az ITP-t, amelynek keretében a kedvezményezettektől és az irányító 
hatóságtól a támogatott projektekről adatszolgáltatást kérhetett, részt vehetett a 
projektfejlesztésben és a kedvezményezett kérelmére a projektmenedzsment 
tevékenységek ellátásában (kormányrendelet 5. számú melléklet 3.8.2.3 pontja 
alapján) 

 
A területi program kidolgozáshoz jelentős segítséget nyújtott a TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 
azonosítási számú, „Megyei területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és 
ahhoz szükséges módszertan kidolgozása projekt megvalósítása. 
 
Az elfogadott és többször módosított ITP, éves fejlesztési keretben meghatározott összegek 
alapján az első TOP felhívások 2016. tavaszán jelentek meg. 
A döntés előkészítési és végrehajtói feladatok egyértelmű szétválasztása érdekében a megyei 
önkormányzat közgyűlése az 1/2016/ (II.15) számú határozatával a projektmenedzsmenti 
feladatok ellátását a megyei jegyzőre ruházta át. 
Ezek alapján a projektmenedzsmenti feladatokat – ahol a települési önkormányzatok 
konzorciumi partnerként a megyei önkormányzatot felkérték – a megyei jegyzői kabineten 
munkatársai látták el, míg a döntés előkészítési feladatok (ITP módosítások előkészítése, éves 
fejlesztési keret és módostásai, felhívások előzetes véleményezése) munkaszervezeti feladatait 
a Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési Iroda végezte el. 
 
A 2016-ban megjelent felhívásokra a megyei önkormányzat közreműködésével 21 db 
támogatási kérelem került benyújtásra. 
 
A benyújtott támogatási kérelmek összefoglalóját az alábbi táblázat tartalmazza: 
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A településekkel kötött megállapodás alapján a támogatási kérelmek befogadását követően az 
igényelt támogatás 1 %-t fizették meg a megyei önkormányzat részére a települések. 
A döntés megszületéséig a befizetett összegek un. letéti számlán elkülönítetten tartotta nyilván 
az önkormányzat a befizetett összegeket. 
 
A benyújtott támogatási kérelmekből az Irányító hatóság döntése alapján 12 projekt ötlet 
részesült támogatásban. 
 
A nyertes projektek esetén a korábban megfizetett un. 1 % a projekt előrehaladása és az 
elfogadott pénzügyi elszámolás arányában került a települések részére visszafizetésre. 
 
Az un. I. „körben” támogatásban részesült projektek többsége sikeresen megvalósult, a 
hivatalos átadások megtörténtek.  
Egyes projektnél a támogató kapacitás hiánya miatt a projekt pénzügyi zárása, a helyszíni 
ellenőrzés lefolytatása elhúzódott. Néhány projektnél a szükséges források biztosítása (saját 
hozzájárulás, önerő) vagy műszaki problémák miatt a befejezés idén évvégére várható (pl.: 
Tapolca Batsányi Gimnázium felújítása; Kapolcs orvosi rendelő befejezése). 
 

Konzorciumi partner
Projekt típusa, felhívás 

kódszáma Projekt azonosítási száma Projekt címe
Projektben 

igényelt 
támogatás

Öskü Község Önkormányzata ipari park (TOP-1.1.1) TOP-1.1.1-15-VE1-2016-000 Vadrózsa Ipari Zóna kialakítása 500 000 000 Ft      

Berhida Város Önkormányzata óvoda (TOP-1.4.1) TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00016
Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és 
Bölcsőde felújítása

202 000 000 Ft      

Nyirád Község Önkormányzata bölcsőde (TOP-1.4.1) TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 Bölcsőde létesítése Nyirád településen 69 256 645 Ft         

Pápateszér Község Önkormányzata óvoda (TOP-1.4.1) TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020
Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig 
Pápateszéren

138 970 073 Ft      

Monostorapáti Község Önkormányzata bölcsőde (TOP-1.4.1) TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031
Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitás 
bővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő 
óvodaépület korszerűsítése

180 617 555 Ft      

Badacsonytomaj Város Önkormányzata barnamező (TOP-2.1.1) TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00001
Városközponti barnamezős terület, az 
alulhasznosított Felső-bazársor megújítása

200 000 000 Ft      

Hidegkút Község Önkormányzata csapadékvíz elvezetés (TOP-2.1TOP-2.1.3-15-VE1-2016-
Csapadékvíz-elvezető hálózat 
rekonstrukciója Hidegkút településen

32 203 600 Ft        

Takácsi Község Önkormányzata csapadékvíz elvezetés (TOP-2. TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003
Csapadékvíz-elvezető hálózat 
rekonstrukciója Takácsi településen

46 478 050 Ft         

Mezőlak Község Önkormányzata csapadékvíz elvezetés (TOP-2.1TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00014
Mezőlak Község vízelvezetése (1-2-3. számú 
vízgyűjtő terület)

99 711 910 Ft        

Monoszló Község Önkormányzata csapadékvíz elvezetés (TOP-2.1TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00020
Csapadékvíz-elvezető hálózat 
rekonstrukciója Monoszló településen

16 230 000 Ft        

Zánka Község Önkormányzata csapadékvíz elvezetés (TOP-2.1TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00018
Csapadékvíz-elvezető hálózat 
rekonstrukciója Zánka településen

138 457 219 Ft      

Magyarpolány Község Önkormányzata kerékpárút, közlekedés biztons  TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016
Új minibölcsőde építése Mihályháza 
településen

193 292 766 Ft      

Badacsonytomaj Város Önkormányzata kerékpárút (TOP-3.1.1) TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016
A kerékpáros közlekedés komfortérzetének 
javítása Badacsonytomajon

97 977 500 Ft         

Berhida Város Önkormányzata kerékpárút (TOP-3.1.1) TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00019 Kétkeréken a munkába 224 059 390 Ft      

Tapolca Város Önkormányzata energetika (TOP-3.2.1) TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005
A Tapolcai Batsányi János Gimnázium 
épülete energiahatékony felújítása.

289 908 173 Ft      

Berhida Város Önkormányzata egészségügy (TOP-4.1.1) TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 A gyermeke komfortosabb gyógyításáért 60 000 000 Ft        

Nagyalásony Község Önkormányzata egészségügy (TOP-4.1.1) TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002
A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének 
fejlesztése

59 987 779 Ft         

Nyirád Község Önkormányzata egészségügy (TOP-4.1.1) TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen 29 551 503 Ft         

Lesenceistvánd Község Önkormányzata egészségügy (TOP-4.1.1) TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007
Egészségház felújítása Lesenceistvánd 
településen

48 014 194 Ft         

Taliándörögd Község Önkormányzata egészségügy (TOP-4.1.1) TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása 25 355 417 Ft         

Kapolcs Község Önkormányzata egészségügy (TOP-4.1.1) TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023
Orvosi rendelő bővítése a védőnői szolgálat 
fejlesztésével

28 785 421 Ft         

Noszlop Község Önkormányzata egészségügy (TOP-4.1.1) TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026
Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása 
Noszlop településen

10 988 585 Ft         

Összesen 2 691 845 780 Ft   
(a dölt betűvel jelzett támogatási kérelmek nem részesültek támogatásban)
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A 2016-ban benyújtott és támogatásban részesült kérelmek szerződéskötési időszakában 
jelentek meg a 2016. évi fejlesztési keretben meghatározott kiírások. 
Ezen felhívások esetén is jelentős számú támogatási kérelem elkészítésében nyújtott segítséget 
a megyei önkormányzat. 
Több esetben a korábban benyújtott, de támogatásban nem részesült projekt ötlet került 
ismételten benyújtása kisebb tartalmai változtatással (pl.: Magyarpolány Község 
Önkormányzata - közlekedésbiztonság fejlesztése, Hidegkút Község Önkormányzata – 
csapadékvíz-hálózat rekonstrukciója). 
A benyújtott támogatási kérelmek összefoglalóját az alábbi táblázat tartalmazza (összesen 11 
db támogatási kérelem került benyújtásra): 
 

 
 
A benyújtott kérelmek közül 9 projekt részesült támogatásban. 
A kisebb támogatási összeggel rendelkező projektek sikeresen megvalósultak (pl.: Belvíztározó 
létesítése Pápadereske településen; Szociális konyha fejlesztése Nyárádon), míg a műszakilag 
és pénzügyileg bonyolultabb projektek megvalósítása folyamatban van. 
 
Elődfordult, hogy a már megvalósítás alatt lévő projektekhez kért segítséget egy-egy települési 
önkormányzat (pl.: Lesenceistvánd), sajnálatos viszont, hogy a megnövekedett építőipari 
kivitelezési árak miatt egy-egy település a projektet nem tudja megvalósítani (pl.: Béb Község 
Önkormányzata). 
 
Összességében elmondható, hogy azokon a településeken, ahol a közös önkormányzati hivatal 
munkatársaival, a település vezetésével sikerült hatékony kommunikációt kialakítani, a 
projektek apróbb, de javítható hibákkal sikeresen megvalósulnak, ezzel is hozzájárulva a megye 
közszolgáltatásainak fejlődéséhez. 
 
A kiemelt kormányzati célkitűzés alapján az Irányító Hatóság 2019. év tavaszán bölcsődei 
férőhelyek fejlesztésére, bővítésére írt újabb felhívást, amelyre a megyei önkormányzat 
közreműködésével 3 támogatási kérelem került benyújtásra. 
 
A települések segítése mellett a megyei önkormányzat - jellemzően konzorciumvezetőként - 
KEHOP, TOP, EFOP felhívásokra nyújtott be támogatási kérelmeket. 
 

Konzorciumi partner
Projekt típusa, felhívás 

kódszáma Projekt azonosítási száma Projekt címe
Projektben 

igényelt 
támogatás

Örvényes Község Önkormányzata turisztika (TOP-1.2.1) TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006
Örvényesi strand turisztikai 
infrastruktúrájának kialakítása

217 011 675 Ft      

Pápadereske Község Önkormányzat csapadékvíz elvezetés (TOP-2. TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002
Belvíztározó létesítése Pápadereske 
településen

20 385 894 Ft         

Ganna Község Önkormányzata csapadékvíz elvezetés (TOP-2.1TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00005 Csapadékvíz-elvezető árokrendszer felújítása 61 592 637 Ft        

Hidegkút Község Önkormányzata csapadékvíz elvezetés (TOP-2. TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010
Csapadékvíz-elvezető hálózat 
rekonstrukciója Hidegkút településen

33 798 310 Ft         

Nemesgulács Község Önkormányzata csapadékvíz elvezetés (TOP-2.1TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00014
Nemesgulács belterületi csapadékvíz elvezető 
rendszer fejlesztése

61 643 002 Ft        

Dáka Község Önkormányzata közlekedés biztonság TOP-3.1.TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán 88 544 962 Ft         

Magyarpolány Község Önkormányzata kerékpárút, közlekedés bizton  TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006
Közlekedésbiztonsági átalakítás és 
kerékpársáv építés Magyarpolány főterén

51 615 640 Ft         

Nyirád Község Önkormányzata kerékpárút (TOP-3.1.1) TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013
Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés Nyirádon

51 000 000 Ft         

Béb Község Önkormányzata egészségügy (TOP-4.1.1) TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010
A nagyalásonyi orvosirendelő épületének 
fejlesztése

59 987 779 Ft         

Döbrönte Község Önkormányzat szociális alapszolgáltatás (TOP TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00004
Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának 
bővítése Döbröntén

9 000 000 Ft           

Nyárád Község Önkormányzata szociális alapszolgáltatás (TOP TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 Szociális konyha fejlesztése Nyárádon 44 106 834 Ft         
Összesen 698 686 733 Ft      

(a dölt betűvel jelzett támogatási kérelmek nem részesültek támogatásban)
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A KEHOP projektben a megye klíma stratégiája került kidolgozásra. A Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága a 
Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. június 30-án benyújtott támogatási kérelmét 
30.000.000 forint támogatásban részesítette.  
 
A projekt támogatott tevékenysége 2016. október 3. és 2018. március.30. között valósult meg, 
mely az alábbi tevékenységeket foglalta magába.   

 Előkészítés  
 Megyei klímastratégia kidolgozása a megyei szereplők bevonásával  
 Klímaváltozás mérsékléséhez kapcsolódó tudásmegosztás  
 Tájékoztatás és nyilvánosság  
 Projektmenedzsment szervezet működtetése  

 
A projekt előkészítési szakaszában került kidolgozásra a projekthez kapcsolódó 
megvalósíthatósági tanulmány, amely a projekt tevékenységeinek ütemezését és a projekt 
finanszírozási tervét, valamint a fenntartási időszakra vonatkozó feladatokat határozta meg. Az 
előkészítési szakaszban megtörtént a projekthez kapcsolódó beszerzési eljárások lefolytatása.  
A projekt keretében létrejött a Veszprém Megyei Klímavédelmi Platform, mint önálló egység, 
mely segíti a településeket, a vállalkozásokat és a civil szervezeteket a saját klímavédelmi 
intézkedéseik és stratégiáik kidolgozásában. Kialakításra került a megyei klímavédelmi 
levelezőlista, valamint klímavédelmi platform iroda működik, ahol a titkárság 2 fős 
munkaszervezete személyes tanácsadást is biztosít az érdeklődők számára. A platform 
feladatkörébe tartozik a klímaváltozással kapcsolatos hírek, fejlesztési lehetőségek megyei 
szereplők számára történő eljuttatása, továbbá a helyi klímaváltozással, klímaváltozás 
mérséklésével, az ahhoz történő alkalmazkodással kapcsolatos fejlesztési igények, jó 
gyakorlatok felmérése és összehangolása, széles körű megismertetése, rendszeres 
kapcsolattartás és együttműködés a Klímabarát Települések Szövetségével.  
A projekt során kidolgozásra került Veszprém megye klímastratégiája. Ehhez kapcsolódóan 
kettő darab konferencia került megszervezésre, amelyen bemutatásra került a klímastratégia 
tervezete és az intézkedési terv, mely a klímastratégiában megfogalmazásra kerülő célkitűzések 
eléréséhez szükséges. A projekt keretében szervezett három darab workshopon megtörtént a 
partnerkapcsolat kialakítása és erősítése a települési önkormányzatokkal, a megye 
vállalkozásaival, valamint a civil szféra képviselőivel.  
A klímastratégia elfogadását követően a megyei önkormányzat szemléletformáló 
akciósorozatba kezdett, melynek keretében kettő klímavédelmi előadás, egy családi klímanap, 
valamint egy klímavédelmi konferencia került megszervezésre, utóbbi a megye 16-24 éves 
korosztályba tartozó lakosai számára. 
Könyv formájában megjelent a Veszprém Megyei Klímastratégia rövidített változata 
(összefoglaló és háttéranyagok) 1000 példányszámban, mely ismertterjesztő kiadványként 
segíti a szemléletformálást, ismerteti az elkészült Veszprém Megyei Klímastratégia 
legfontosabb részeit, valamint bemutat két jó gyakorlatot a klímaváltozásra történő felkészülés 
érdekében. A könyv elsősorban az önkormányzatok dolgozóinak készült, de nyelvezete és 
tartalma miatt haszonnal forgathatják a pedagógusok és a téma iránt érdeklődő polgárok is. 
A nyilvánosság biztosításának keretében a projekthez kapcsolódóan kommunikációs célra 
alkalmas fotódokumentáció is készült.  
A projekt megvalósítását négy főből álló projektmenedzsment szervezetet támogatta, akik 
részmunkaidőben látták el a feladataikat. 
 
A klíma stratégia folytatásaként 2017-ben a megyei SECAP (Fenntartható Energia és Klíma 
akcióterv kidolgozása Veszprém megyében) elkészítésére nyújtott be támogatási kérelmet 
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konzorcium vezetőként az önkormányzat. Az elkészült dokumentum nemcsak stratégia célokat, 
hanem már konkrét intézkedéseket is tartalmaz. 
A Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező akciócsoportok területeire és ezek alapján készített 
összefoglaló dokumentumot a megyei közgyűlés a 36/2019 (VI.27) MÖK határozatával fogadta 
el. A konkrét intézkedési javaslatokkal a projekt hozzájárul az alacsony széndioxid kibocsátású 
gazdaságra való áttérés ösztönzéséhez. 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony 
széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális 
erőfeszítésekhez. Bár a klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekben 
összpontosul, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása 
valamennyi településen kihívást jelent. A projekt hatására a megyében lévő települések SECAP 
dokumentummal rendelkeznek, melynek eredményeként megjelenik a klímaadaptáció és ennek 
következtében klímaváltozást megelőző szempontok érvényesülnek a településtervezésben. 
Mindezek mellett egy későbbi fejlesztés, szabályozás során már igénybe tudnak venni egy 
olyan szakmai alapon elkészült dokumentumot, ami a klímaváltozást, energia-felhasználást is 
szem előtt tartja. A projekt helyszíne Veszprém megye. A megyében egyetlen település sem 
rendelkezik Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvel. 
A projektgazda a Veszprém Megyei Önkormányzat, aki konzorciumvezetőként a 10000 fő 
feletti városokkal (Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca, Várpalota) együttesen valósítja meg a 
projektet. Ennek során elkészül a települések Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve 
(SECAP – elfogadása a városok részéről folyamatban van), csatlakoznak a Covenant of Mayors 
(Európai Polgármesterek Szövetsége) szervezethez és annak vonatkozó programjához. 
A projekt során szoros az alábbi 6 vidékfejlesztési közösség részére önálló akcióterv készült, 
melyet a közösségek elfogadtak. 
A projekt megvalósítását a felsorolt helyi akciócsoportok segítették: 
 1. „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület, 
2. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület, 
3. Éltető Balaton-felvidékért Egyesület, 
4. GEMARA SK Vidékfejlesztési Egyesület, 
5. Somló - Marcalmente - Bakonyalja LEADER Egyesület, 
6. Vulkánok Völgye Egyesület. 
A fent felsorolt vidékfejlesztési közösségek Veszprém megyei települései részére is elkészült a 
Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv, ezzel biztosítottá válik a Covenant of Mayors-hoz 
való csatlakozás lehetősége. Az együttműködésben a vidékfejlesztési közösségek aktívan 
vettek részt. 
A projekt eredményeként számos hazai és nemzetközi egyezmény, szakpolitikai cél elérését 
segítheti elő. A dokumentum megléte elősegíti a Második Nemzeti Éghajlatváltozási 
Stratégiába ((NÉS-2) 2014-2025) foglalt eredmények elérését. A projekt illeszkedik a Nemzeti 
Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. 
Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazottakhoz. 
 
A megye gazdasági fejlődését, a munkaerő piaci helyzet javítását célozza a TOP-5.1.1-15-VE1-
2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködés” elnevezésű projekt, amely a Veszprém Megyei Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat), a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Hivatal) és a Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal), mint 
konzorciumi partnerek részvételével valósul meg. 
 
Az Önkormányzat, mint konzorciumvezető 2016. március 31-én támogatási kérelmet nyújtott 
be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-5.1.1-15 Megyei szintű 
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foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések tárgyú 
felhívásra, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. július 15. napon kelt támogató 
döntésével 1,25 Mrd Ft vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású támogatásban részesített. A 
Támogatási Szerződés aláírására 2016. augusztus 19-én került sor, a projekt tervezett befejezési 
határideje: 2020. május 31. 
A projektfejlesztési szakaszban az Irányító Hatósággal történt folyamatos egyeztetés 
eredményeként a projekt áttervezésre került. 2017. április 13. napján az Együttműködési 
Megállapodást aláíró tagok megalapították a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktumot (a 
továbbiakban: Paktum). Elkészült a Paktum ügyrendje, a Foglalkoztatási Helyzetelemzés, 
valamint a Foglalkoztatási Stratégia. A kötelező nyilvánosság keretében kommunikációs terv, 
kétféle szórólap és könyv készült. 2017. május 11-én közmeghallgatás során az érdeklődők 
részletes tájékoztatást kaptak a projektről. 2017. május 18. napjával lezárult a projektfejlesztés 
időszaka, 2017. június 1. napján megkezdte működését a Veszprém Megyei Paktumiroda (a 
továbbiakban: Paktumiroda). A Kormányhivatal a munkaerő-piaci programokhoz, célcsoportot 
érintő tevékenységekhez kapcsolódóan 2017. június 25. napján indította el a képzések 
megvalósítását, majd augusztusban bérköltség támogatás keretében kiközvetítette az első, 
projekt célcsoportba sorolható álláskeresőt. További, a stratégiai célok megvalósítására 
irányuló végrehajtási tervdokumentumok: Foglalkoztatási Akcióterv és operatív Projekttervek 
készültek, valamint meghatározásra került a Paktum Munkaprogramja.  
 
A megyei paktumszervezet közvetlenül látja el feladatait az Ajkai, a Tapolcai és a Zirci 
járásokban, továbbá ernyőszervezeti funkcióval biztosítja a szakmai és módszertani 
koordinációt a megyében létrejött további négy helyi együttműködés tekintetében. A megyei 
paktumprojekt végrehajtása során a munkaerő-piaci programokba összesen 810 fő kerül 
bevonásra, közülük 354 fő támogatott foglalkoztatása és 50 fő képzése valósul meg. 2019. 
augusztus hónapig a projekt indikátorok az alábbiak szerint teljesültek: munkaerő-piaci 
programokban résztvevők száma: 428 fő, támogatott foglalkoztatással álláshoz jutók száma: 
259 fő; képzést sikeresen befejezők száma: 14 fő. 
 
A Paktum tagszervezetei által biztosított humánerőforrás szervezeti, személyi és tárgyi 
feltételei a megyei paktumokra vonatkozó előírásoknak megfelelő. A Hivatal keretein belül 
működő projektmenedzsment szervezet és Paktumiroda koordinációs tevékenysége 
folyamatos, a Kormányhivatal szakmai megvalósítói biztosítják az álláskeresők közvetítésével 
kapcsolatos munkaerő-piaci szolgáltatásokat. 
 
A 2017-ben vállalt hét mérföldkő, valamint a 2018. évben rögzített három mérföldkő teljesítése 
során az elvárt eredmények tekintetében elmaradás nincs, hiányosság nem merült fel. Az 
időközi elszámolások során 483.263.901,- Ft összegű kifizetési kérelem benyújtására, az 
igényelt támogatásból eddig 369.144.946,- Ft jóváhagyására került sor. 
A Paktum ügyviteli szerve, az Irányító Csoport a munkaprogramban meghatározott 
ütemezésnek megfelelően negyedévente ülésezik. A Paktum operatív működését támogató – a 
paktumirodák munkatársaiból és a kormányhivatal szakmai megvalósítóiból álló – 
munkacsoport havi rendszerességgel egyeztet a paktum projektek összehangolása érdekében. 
A Paktumiroda a munkaprogramban meghatározottaknak megfelelően 2017-ben egy 
projektnyitó eseményt és egy Foglalkoztatási Fórumot, 2018 évben két Foglalkoztatási Fórumot 
és három szakmai rendezvényt, 2019-ben egy Foglalkoztatási Fórumot és két szakmai napot 
szervezett.  
 
A kötelezően megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódó feladatok teljesülése: 
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- A „Marketing és kommunikációs tevékenységek ellátása és Szociális gazdaság 
fejlesztésének támogatása” tárgyú vállalkozási szerződés keretében folyamatos a Paktum 
marketing és kommunikációs tevékenysége, többféle szóróanyag, tájékoztató kiadvány 
és önálló Paktum honlap készült. 

- A „Projekt auditálás – független monitoring és értékelés” tárgyú vállalkozási 
szerződésben foglaltak alapján kidolgozott monitoring terv és eljárásrend alapján a teljes 
megyei projekt eredményeket és indikátorokat tartalmazó negyedéves gyorsjelentések, 
valamint a megyei paktumra vonatkoztatott közbenső monitoring értékelések készülnek. 

- A „Veszprém Megyei Paktum Akadémia képzési tervének kidolgozása és a képzések 
megvalósítása” tárgyú vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően a megyei a és 
a helyi paktumiroda koordinátorai, valamint a kormányhivatal szakmai megvalósítói 12 
egymásra épülő képzési modulból összeállított tréningen vettek részt 2018. január és 
2019. június között.  

- A „Foglalkoztatói igényfelmérés elvégzése” tárgyú vállalkozási szerződés alapján 
kérdőíves megkereséssel két szakaszban, 2017. év végén és a 2018. év azonos 
időszakában megismételt kontroll vizsgálat során történt a munkaerő-piaci helyzet 
változásainak, valamint a vállalkozások munkakörökkel kapcsolatos elvárásainak 
felmérése. 

 
A foglalkoztatási paktum szakmai megvalósítása, a tervdokumentumokban rögzített vállalások 
teljesítése a projekt időarányos előrehaladását tekintve megfelelő, azonban az indikátormutatók 
teljesítése érdekében a konzorciumi partnerek – tekintettel az Irányító Hatósághoz benyújtott, 
foglalkoztatási paktum források új bölcsődei férőhelyek létesítésére való részbeni 
átcsoportosítás kezdeményezésének visszavonására – a projekt eredeti tartalommal és 
költségvetési főösszeggel történő folytatása mellett a projekt befejezési határidejének 2021. 
augusztus 31. napjával történő módosításával a Támogatási Szerződés egyedi elbírálását 
kezdeményezték. A kérelem elbírálása folyamatban van. 
 
A projekt a térség gazdaságának fellendítésével, a foglalkoztatás ösztönzésével, az emberi 
erőforrás fejlesztéssel elősegíti Veszprém megye társadalmi és gazdasági fejlődését, a lakosság 
életszínvonalának növelését, valamint a vállalkozási környezet javítását. A Veszprém Megyei 
Foglalkoztatási Paktum közvetlen és célzott segítséget nyújt a hátrányos helyzetű álláskeresők 
vagy inaktívak munkába állásához, elsődleges munkaerőpiacra történő visszajutásához. A cél 
elérése érdekében a megyei munkaerő-piaci szereplők – munkaadók, munkavállalók, 
önkormányzatok, képző intézmények, civil és érdekképviseleti szervek – képviselőinek széles 
körű együttműködésével, fenntartható partnerségi hálózat létrehozására került sor Veszprém 
megyében. 
 
A konkrét gazdaságfejlesztési projekttel párhuzamosan a megyei önkormányzat feladatának 
tekinti, hogy a megye szociális „hálójának” hiányosságait is feltérképezze, a hiányosságokra 
megoldása javaslatokat fogalmazzon meg. 
 
Ehhez nyújt segítséget az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 1.6.3 kiírása 
(projekt címe: Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés). 
A projekt a Veszprém Megyei Önkormányzat (továbbiakban: MÖK), valamint a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) konzorciumi együttműködése 
keretében megvalósul meg. Az SZGYF részéről egy fő instruktor került bevonásra.  A MÖK 
felzárkózási munkatársaival együtt szakmai szinten valósítják meg a projekt tervezett lépéseit, 
céljait, melyek a következők: 
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− Új együttműködések generálása területi szinten jelentkező, az esélyegyenlőséget és 
felzárkózást érintő speciális problémák megoldására, szolgáltatáshiányok 
kiküszöbölésére 

− Megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások 
összehangolása 

− A megyék kapacitás és szervezetfejlesztése a felzárkózás-politika területi szintű 
koordinációjának kialakítása érdekében 

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.december 1., fizikai befejezésének tervezett napja: 
2020.november 30. 
Eddig megvalósult tevékenységek és eredmények: 

− Munkacsoport ülések 6 alkalommal járási székhelyeken, ahol a térség és a járás 
önkormányzati, oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinek vezetői, 
szakemberei fogalmazták meg javaslataikat. 

− Közösségi együttműködést erősítő rendezvény valósult meg 6 alkalommal az adott 
célcsoportok (nők, romák, megváltozott munkaképességűek, hátrányos helyzetűek) 
bevonásával. 

− Megyei Felzárkózási Fórum 4 alkalommal ülést tartottunk. 

A projektnek köszönhetően több együttműködési megállapodást hoztunk létre: 
− Oktatás, képzés a roma lakosság bevonásával 
− Idősek segítése a polgárőr egyesületek közreműködésével 
− Pótnagyszülői „START-UP” kialakításában nyújtottunk segítséget 2 helyszínen 

A projekt keretében elkészül megyénk Szolgáltatási Út Térképe (SZÚT), amely a térségekben 
feltárt és feldolgozott hiányosságok, illetve azok lehetséges megoldásainak összefoglaló 
dokumentuma. A térkép elkészítéséhez az adatok gyűjtése, rendszerezése, a hiányosságok, 
problémák megszüntetésére irányuló intézkedések kidolgozása permanens. Ezen adatok 
átadása a SZÚT készítője felé folyamatos, a SZÚT leadási határideje: 2019. december. A 
projekt a társadalmi kirekesztettség csökkentésére, a közszolgáltatások, társadalmi-gazdasági 
javak egyenlő esélyű hozzáférésének javítására, továbbá a társadalmi összetartozás erősítésére 
helyezi a hangsúlyt.  

A TOP támogatási kérelmek elkészítése, a projektek megvalósítása mellet a Jegyzői Kabinet 
2019. tavaszától a Magyar Falu Program támogatási kérelmeinek elkészítésében is részt vállal 
a települések megkeresése alapján. 
Jellemzően azon települések keresik meg az önkormányzatot, ahol már eddig is sikeresen 
valósítottunk meg közösen projekteket. 
A hazai forrásból finanszírozott támogatási kérelmek elkészítése egyszerűbb a regionális 
fejlesztési programokénál, ugyanakkor a határidők lényegesen rövidebbek. A leírtakból 
következik, hogy ezen fejlesztéseknél még nagyobb szerepe van az előkészítettségnek. 
Több támogatási kérelemről is döntött a Miniszterelnökség, így a településeken lehetőség lesz 
az orvosi rendelők korszerűsítésére, orvosi eszközök fejlesztésére vagy éppen a helyi 
identitástudat erősítésére.  
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6. A megyei önkormányzat pénzügyi helyzete, költségvetési bevételeinek 
és kiadásainak alakulása, vagyon bemutatása 

 
A Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodási helyzetét elemezve a 2014-2018. évi időszak 
stabilitást mutat. A 2011. decemberében végrehajtott konszolidációt követő átszerveződés 
megtörtént, az új feladatkörre épülő hivatali struktúra kialakításra került, elfogadásra kerültek 
a gazdálkodást szabályozó irányelvek, a pénzügyi stabilitást érintő intézkedések, így jelentős 
változások már nem érintették az önkormányzat gazdálkodását. 
 
Az éves költségvetési rendeletek elfogadásakor a Közgyűlés határozatilag döntött az adósságot 
keletkeztető ügyletek vállalásáról az aktuális év, és az azt követő három év vonatkozásában. 
Fontos megemlíteni, hogy az önkormányzat vagyoni helyzete, kötelezettségvállalásai, illetve 
saját bevételi lehetőségei sem teszik lehetővé adósságot keletkeztető ügyletek vállalását, mint 
például hitel-, kölcsön felvétele, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala. 
 
Az önkormányzat jelentősen csökkentette gazdasági részvételét az alapítványok, társadalmi 
szervezetek, civil szerveződések támogatásában, miután erre nem volt pénzügyi lehetősége. Az 
önként vállalt feladatok nagyságrendje forrás hiányában jelentősen lecsökkent, összesen 38 380 
ezer Ft értékben került előirányozva. Fontos megemlíteni, hogy önként vállalt feladat forrása 
kizárólag saját bevétel lehet, így a pályázati források mellett az Önkormányzat Munkáltatói 
Lakásépítési számlájára befolyt törlesztő részletek finanszírozták a megye értékeit népszerűsítő 
önkormányzati rendezvények megvalósítását. 
 
6.1. A költségvetés bevételeinek alakulása  
 
A központi költségvetésről szóló törvény az eltelt 4 év időszakában általános működési 
támogatásként évente 238 600 ezer Ft-ot határozott meg a Veszprém Megyei Önkormányzat 
számára, mely tulajdonképpen az egyetlen, pontosan tervezhető költségvetési bevételként 
szolgált a feladatellátásban. 
 
Az önkormányzat minden évben pályázati formában igényelt kiegészítő forrást a váratlan 
kiadások, illetve előre nem tervezett feladatok finanszírozása céljára a „megyei 
önkormányzatok rendkívüli támogatása” keret terhére, az alábbi részletezésben: 
 

Év 
Elnyert 

támogatás 
(ezer Ft) 

2014. 22 720 
2015. 20 125 
2016. 14 623 
2017. 14 623 
2018. 14 623 

 
A támogatás az alábbi feladatokhoz biztosított forrást: 
2014. évben 

- Személygépjármű beszerzés 



49 
 

- A Megyeháza Társasházközösség részére befizetés az épületben történő klíma-rendszer 
kialakítása céljából 

- Turisztikai jellegű kiadványok aktualizálása, frissítése, valamint a területfejlesztési 
koncepció minél szélesebb körben történő bemutatására szolgáló kiadvány elkészítése  

- Iroda kialakítása a hivatal irattári helyiségének áthelyezésével (berendezés és 
informatikai eszközök beszerzése) 

 
2015. évben 

- Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 
évi L. törvény rendelkezésinek megfelelése céljából informatikai szakértő megbízása. 

- A megyei területrendezési terv módosítása céljából helyzetértékelő dokumentum 
készítése, valamint külső szakértő bevonása 

- A Belvárosi Üzletházban található ingatlanok festése, karbantartása, valamint közvetlen 
költségeinek fedezete  

 
2016. évben 

- A megyei területrendezési terv jóváhagyási fázisba kerüléséhez szükséges tervezői 
feladatok elvégzése  

- Európai Uniós alapokból származó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési 
projektek előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsmenti 
feladatok ellátásához szakmai közreműködők bevonása 

- Nemzetiségi önkormányzatok részére az adminisztratív feladatok ellátása céljából 
szükséges személyi feltételek biztosítása 

- Az Önkormányzat telefonközpontjában lévő díjszámláló rendszer áttelepítése virtuális 
környezetbe 

- A MÁK Elektra rendszer biztonságos üzemeltetése érdekében számítógép beszerzés 
teljes konfigurációval 

- A Belvárosi Üzletházban található ingatlanok festése, karbantartása, valamint közvetlen 
költségeinek fedezete  

- A megyei tradíciók ápolásához kapcsolódó rendezvények szervezésének kiadásai 

 
2017. évben 

- A TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási 
megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat 
keretében vállalt Paktum Iroda kialakítása, meglévő irodák átalakítása 

- A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet által 
a megyei önkormányzat részére kitűzött projektmenedzsmenti és szakmai 
feladatokkal, továbbá a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvényben foglalt megyei önkormányzatot érintő feladatok teljesítésével 
összefüggésben szakmai közreműködők bevonása 

- A Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és megújítása 
- A Hivatal általános jellegű közvetlen költséginek finanszírozása (üzemeltetési 

költségek, karbantartási kiadások, pénzügyi szolgáltatások díja, bérleti díjak, belső 
ellenőrzés megbízási díja, stb.)  

 
2018. évben 

- Az ASP rendszerhez történő csatlakozás előkészítése a jogszabályban előírt technikai 
illetve IT biztonsági feltételek biztosítása  
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- A vonalas kommunikációs rendszer korszerűsítése, az analóg rendszer helyett digitális, 
ezen belül is az IP-alapú jelátviteli rendszer kialakítása  

- A Megyeháza épülete fűtésrendszerének felújításához (tisztítás, iszaptalanítás) tagi 
hozzájárulás 

- Újonnan megválasztott megyei önkormányzati képviselők részére laptop beszerzés 
- Az önkormányzati feladatellátás zavartalan ellátása érdekében indokolt szakmai 

közreműködők bevonása a belső ellenőrzés, közbeszerzés, jogi tanácsadás, illetve 
irattározás-selejtezés területeken 

- A Hivatalban felmerülő közvetlen költségek finanszírozása 
 

A fentiekben bemutatott két forrást az éves költségvetési törvény biztosította a megyei 
önkormányzatok részére. A biztonságos működés, valamint az egyes önként vállalt feladatok 
teljesítése érdekében szükséges volt pályázati források bevonására, együttműködések 
kialakítására a megye önkormányzatival. 
 
A megyei önkormányzatok részére kiírt pályázatokból megvalósult feladatok 
projektmenedzsmenti feladatainak ellátását többségében a Hivatal látta el, így a feladatra 
biztosított forrás bevonásra kerülhetett a személyi jellegű kiadások biztonságos teljesítéséhez. 
 
Államháztartáson belül teljesült bevételek (átvett pénzeszközök) az alábbiak szerint alakultak: 
 
2014. évben 

- Veszprém Megyei Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján a téli 
közfoglalkoztatás programban 3 fő foglalkoztatása: 848 ezer Ft 

- Helyhatósági választások lebonyolításával, koordinálásával összefüggésben: 32 618 
ezer Ft 

- „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei 
önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-
0011 kódszámú pályázat: 87 634 ezer Ft 

- „Az egészségre építve!” TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 kódszámú pályázat: 7 481 ezer 
Ft 

2015. évben 
- Helyhatósági választások lebonyolításával, koordinálásával összefüggésben: 5 909 ezer 

Ft 
- Értéktárak arculatának kialakítása (Földművelésügyi Minisztérium): 10 000 ezer Ft 
- „Megyei területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz 

szükséges módszertan kidolgozása” TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 kódszámú 
pályázat: 249 265 ezer Ft 

2016. évben 
- „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési 

együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési 
együttműködés” TOP-5.1.1-15-VE1-2016-0001 kódszámú pályázat: 100 000 ezer Ft 
(Veszprém Megyei Önkormányzat részére megítélve); 96 250 ezer Ft (Veszprém 
Megyei Önkormányzati Hivatal részére megítélve) 

- „Klímastratégiák kidolgozásához módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint 
szemléletformálás” KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú pályázat: 30 000 ezer Ft 

- Hazai decentralizált pályázatok kezelése (Nemzetgazdasági Minisztérium): 400 ezer Ft 
- „Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének megismertetésének, 

megőrzésének és gondozásának támogatása” (Földművelésügyi Minisztérium): 3 000 
ezer Ft 
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- Időközi helyhatósági választások, valamint a Népszavazás lebonyolításával, 
koordinálásával összefüggésben: 9 191 ezer Ft 

- Dr. Komjáthy László díj adományozása (Veszprém Megyei Jogú Város): 354 ezer Ft 
2017. évben 

- A megyei települések önkormányzataival történt konzorciumi megállapodások alapján, 
az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek 
előlegeként projektmenedzsmenti feladatok finanszírozására: 15 637 ezer Ft 

- Időközi helyhatósági választások lebonyolításával, koordinálásával összefüggésben: 
275 ezer Ft 

- Dr. Komjáthy László díj adományozása (Veszprém Megyei Jogú Város): 344 ezer Ft 
2018. évben 

- A megyei települések önkormányzataival történt konzorciumi megállapodások alapján, 
az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek 
előlegeként projektmenedzsmenti feladatok finanszírozására: 50 787 ezer Ft 

- "Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" 
TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú pályázat: 62 089 ezer Ft 

- Országgyűlési képviselőválasztás, valamint időközi helyhatósági választások 
lebonyolításával, koordinálásával összefüggésben: 15 513 ezer Ft 

- Dr. Komjáthy László díj adományozása (Veszprém Megyei Jogú Város): 339 ezer Ft 
- „Veszprém és Kovászna megyék testvérkapcsolatának jubileuma” kódszámú pályázat 

TTP-KP-1-2018/1/00023: 2 000 ezer Ft 
- Veszprém megyei területrendezési terv módosítása (Miniszterelnökség) 20 000 ezer Ft 
- „Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének 

és gondozásának támogatása - Megyei Értéktár Vetélkedő (Agrárminisztérium): 3 000 
ezer Ft 

 
A bemutatott támogatások feladathoz köthetők, azonban a megvalósítás végrehajtása során 
elsődleges szempont volt az Önkormányzat, ezen belül is a Hivatal működési-, döntően 
személyi jellegű kiadásai forrásának biztosítása. Az államháztartáson belüli támogatások 
működésbe történő bevonása elengedhetetlen volt, mert a megyei önkormányzat vagyoni, 
illetve tevékenységi köréből adódó helyzete más bevételi forrást csak csekély összegben 
biztosít. A működési bevételek áfa visszaigénylésből, továbbszámlázott kiadásokból, 
szolgáltatás nyújtásból adódtak. A működési bevételek tekintetében elmondható, hogy a 
befolyó bevételekhez ugyanazon összegben kapcsolódnak kiadások, kivételt képez a megyei 
települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások. A megyei települési 
önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokban az önkormányzatok vállalták, 
hogy eredménytelennek minősített pályázataik esetében, az előkészítéssel kapcsolatban 
felmerült költségként a pályázati igény 1 %-át befizetik. Ezen szolgáltatásokból 2017-2018. 
években 14 222 ezer Ft bevétel teljesült. A realizált felhalmozási bevételek a költségvetések 
jelentéktelen részét képezték, melyek feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből 
származtak. 
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A felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
kívülről származó bevételeken 11 878 ezer Ft teljesült az önkormányzat Munkáltatói 
Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek után. A Munkáltatói Lakásépítési 
Alapba történt befizetések biztosítottak forrást az önkormányzat önként vállalt feladataira. Az 
Önkormányzat 2010 óta nem nyújt munkáltatói kölcsönt a dolgozók számára, így a törlesztések 
2019. év szeptemberével befejeződnek a számla megszüntetése javasolt.  
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A finanszírozási célú bevételek forrásai: 
1. maradvány igénybevétele 
2. irányítószervi támogatás 
3. államháztartáson belüli megelőlegezés 

 

 
 
 

1. A költségvetési maradvány bevonása az éves költségvetés bevételi, és kiadási oldalának 
alakulását jelentősen torzítja a tekintetben, hogy a támogatást nyert pályázatok több évre 
húzódnak. A megvalósítás finanszírozásának zavartalan lebonyolítása érdekében az 
elnyert támogatások egy összegben előlegként lehívásra kerültek, ezáltal az elfogadott 
éves költségvetésekben több év kiadási előirányzatainak forrását jelenti a maradvány 
összege. 
A projektmenedzsmenti tevékenységből elért megtakarítások – szabad maradvány – 
folyamatosan szolgálták az Önkormányzat működésének zavartalanságát, melynek 
köszönhetően likviditási problémák nem nehezítették a feladatellátást. Az éves 
költségvetési rendeletek elfogadása során folyamatosan jeleztük, hogy a költségvetési 
törvény által biztosított általános működési támogatás nem finanszírozza teljes körűen 
az adott évre tervezett kiadási igényeket, ezért a szabad felhasználású maradvány a 
kötelező feladatellátás forrásává vált. 
 

2. Az irányítószervi támogatás a Hivatal finanszírozását szolgálja, mely azonos összeggel 
jelenik meg az Önkormányzat kiadásai között. Az irányítószervi támogatás magában 
foglalja a Hivatal működésének kiadásait, továbbá az Önkormányzat részére biztosított 
támogatások adott évre tervezett összegének azon részét, mely a Hivatal személyi jellegű 
közreműködésével valósul meg, és a támogatás felhasználása során elszámolásra kerül. 
 

3. Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzat a zavartalan finanszírozás 
technikai lebonyolításából adódik, mely biztosítja a következő év január 5. napján 
esedékes bérkifizetések forrását. Nagysága az adott évi önkormányzati működési 
támogatás megállapított mértékétől (238 600 ezer Ft) függ, évente 9 544 ezer Ft. Az 
előlegként biztosított támogatás a támogatás esedékességének évében visszafizetésre 
kerül. 
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6.2. A költségvetés kiadásainak alakulása  
 
A működési kiadásokban döntően a Hivatal, valamint a Közgyűlés működésének kiadásai 
jelennek meg. A kötelező feladatellátás teljesítésével összefüggésben a területfejlesztéshez, az 
idegenforgalmi értékek felkutatásához, bemutatásához, a sportfeladatok támogatásához 
kapcsolódnak.  
A 2016. évben elnyert pályázatok adta feladatok, valamint a konzorciumi megállapodások 
alapján a megyei települési önkormányzatok részére nyújtott projektmenedzsmenti tevékenység 
jelentősen megváltoztatta a kiadások alakulását a 2017-2018. években. A Hivatal 25-26 fővel 
(átlagos állományi létszám) dolgozott, a Közgyűlés 17 fő képviselővel látta el munkáját, továbbá 
külső szakértők bevonására is sor került. 
 

 
 
A működési kiadások évenként történő összehasonlítása nehezen valósítható meg a pályázati 
tevékenység, valamint a projektmenedzsmenti feladatok alakulása miatt. A kiadások 
tekintetében tapasztalható növekedés a 2016. évben elnyert, 2017. évben megkezdett 
„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-
1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt, valamint a „A Veszprém megyei foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködés” megnevezésű TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú 
projekt megvalósítása áll, mellyel összefüggésben 4 fő alkalmazására került sor, továbbá 
kialakításra került a Megyei Jegyzői Kabinet, mely a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 
alapján projekt-előkészítési és projektmenedzsmenti feladatokat lát el a kooperációt 
kezdeményező települési önkormányzatokkal kötött konzorciumi együttműködési 
megállapodás alapján. A 2018. évi további növekedés a 2018 áprilisában lebonyolított 
országgyűlési képviselőválasztások koordinálásában történt közerműködéssel indokolható. 
 
A felhalmozási kiadások kizárólag beruházáshoz köthető kiadásokat jelentenek. A beruházások 
forrása döntően pályázati támogatás, vagy feleslegessé nyilvánított, selejtezett eszközök 
bevétele. Az informatikai eszközök rendelkezésre állását (képviselői laptopok, 
multifunkcionális nyomtatók, stb.) bérleti szerződések biztosítják. A Megyeháza épületében 
működő Hivatal a társasház részére történt befizetésekkel járult hozzá az épületben végzett 
nagyobb beruházások elvégzéséhez (fűtésrendszer, klíma), továbbá belső átalakításokat saját 
megvalósításban, döntően karbantartás jelleggel saját forrásból valósított meg. 
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Megvalósult fejlesztések évenkénti ütemezésben 
 

 
Adatok 
forintban 

2014. évben megvalósult beruházások  
Megyei önkormányzati tartalékból kapott 
támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés       7 420 000     
Megyei önkormányzati tartalékból kapott 
támogatás terhére gépjármű beszerzés 

      7 735 000     

Informatikai eszközbeszerzés       1 179 810     
Egyéb gép, berendezés beszerzés       6 955 936     
Kitüntetések adományozása        1 001 254     
2015. évben megvalósult beruházások  
Egyéb gép, berendezés beszerzés       1 904 509     
Informatikai eszközbeszerzés       5 017 553     
Személygépkocsi beszerzés       8 410 000     
Bútor beszerzés       7 410 035     
Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása       3 048 000     
Kitüntetések adományozásához aranyérmék 
vásárlása 

         743 207     

25. éves Veszprém Megyei Önkormányzat 
jubileumi emlékérem (200 db) 

      1 022 985     

Szerver beszerzés          268 430     
Egyéb gép, berendezés beszerzés Veszprém 
Megyei Önkormányzati Hivatal részére 

         588 376     

2016. évben megvalósult beruházások  
Immateriális javak          227 838     
Egyéb gép, berendezés beszerzés          928 263     
Informatikai eszközbeszerzés          611 459     
Kórház utcai parkoló sorompó csere          975 000     
Szerver beszerzés       2 497 557     
Informatikai eszközbeszerzés       1 777 300     
Kitüntetések adományozása          959 053     
Plotter vásárlás       1 314 801     
Irodai szék beszerzés                   -       
Egyéb gép, berendezés beszerzés Veszprém 
Megyei Önkormányzati Hivatal részére 

         102 194     

2017. évben megvalósult beruházások  
Egyéb gép, berendezés beszerzés          660 075     
Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet 
kialakítása 

         121 920     

Elnöki irodabútor beszerzés          930 000     
Irodai szék beszerzés            87 630     
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 
dolgozóinak telefon beszerzés 

         199 500     
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Elnöki titkárság kialakítása          477 520     
2018. évben megvalósult beruházások  
„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és 
felzárkózási együttműködés” megnevezésű, 
EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú 
projekt keretében informatikai eszközök vásárlása 

      1 499 267     

Működés biztosításához szükséges 
eszközbeszerzések 

      6 013 041     

Képviselői NoteBook megvásárlása          215 900     
Érdemrend kitüntetés       1 195 860     
Gépjármű beszerzés (2db)     17 069 144     
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban 
vonalas kommunikáció kialakítása 

         150 241     

Képviselői laptop megvásárlása          250 000     
Pro Comitatu kitüntetés          600 000     
Számítógép perifériákkal (TOP-5.1.1-15-VE1-
2016-00001 kódszámú pályázathoz) 

      1 242 000     

Páncélszekrény (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 
kódszámú pályázathoz) 

         700 456     

Multifunkciós készülék (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-
00001 kódszámú pályázathoz) 

      3 240 000     

Tárgyalóasztal 6-12 székkel (TOP-5.1.1-15-VE1-
2016-00001 kódszámú pályázathoz) 

         693 440     

Szoftver (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 
kódszámú pályázathoz) 

         195 000     

Munkaállomás (íróasztal, forgószék, görgős 
konténer, iratszekrény)  
(TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú 
pályázathoz) 

      2 016 630     

2019. évben megvalósult és folyamatban lévő 
beruházások  
Telefonközpont kialakítása       1 347 173     
ASP rendszer csatlakozáshoz technikai eszköz 
beszerzés 

         852 300     

Működés biztosításához szükséges 
eszközbeszerzések 

      1 000 000     

MS Office Home and Business 2019 (21 db)       1 713 254     
Windows 10 Pro refurbished lisence          495 000     
Alelnöki irodabútorok cseréje          550 000     
TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú 
pályázathoz eszközbeszerzés 

           63 054     

 
 
A sporttevékenységgel, utánpótlás neveléssel, valamint kitüntetések adományozásával, a Tiszta 
Virágos Veszprém Megyéért pályázat elismerésével összefüggésben kerültek támogatások 
átadásra Veszprém megyében működő önkormányzati, illetve civil szervezetek részére. 
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KIMUTATÁS 

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014-2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak 
alakulásáról 

      

adatok 
ezer Ft-

ban 

BEVÉTELEK 
Előirányzat megnevezése 

2014. évi 
tény 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
tény 

2017. 
évi tény 

2018. 
évi tény 

2019. I. 
félévi 

teljesítés 

Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 380 361 533 978 486 179 269 478 406 951 137 314 

Működési bevételek 3 331 6 103 246 9 192 9 292 1 855 
Működési célú átvett pénzeszközök 750 0 0 0 0 0 
Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről 0 0 6 278 0 1 499 0 

Felhalmozási bevételek 188 2 379 76 1 008 4 166 0 
Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök 4 712 3 489 3 010 771 454 54 

Maradvány igénybevétele 94 375 74 321 84 895 293 641 227 017 275 100 
Központi, irányítószervi támogatás 187 713 169 173 191 132 180 826 176 749 97 499 
Államháztartáson belüli 
megelőlegezések 9 544 9 544 9 546 9 544 9 544 0 

Bevételek mindösszesen  680 974 798 987 781 362 764 460 835 672 511 822 

         
       

KIADÁSOK 
Előirányzat megnevezése 

2014. évi 
tény 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
tény 

2017. 
évi tény 

2018. 
évi tény 

2019. I. 
félévi 

teljesítés 

Személyi juttatások 175 052 158 338 158 933 178 096 198 754 92 666 
Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 47 327 45 194 43 802 42 414 41 091 20 178 

Dologi kiadások 131 401 301 431 72 865 102 052 97 090 32 823 
Egyéb működési célú kiadások 40 868 2 000 2 050 22 035 1 900 240 
Beruházások 24 292 28 413 9 393 2 477 35 081 4 407 
Egyéb felhalmozási kiadások     364 0 
Központi, irányítószervi 
támogatások 187 713 169 173 191 132 180 826 176 749 97 499 

Államháztartáson belüli 
megelőlegezések 

 9 544 9 546 9 544 9 544 9 544 

Kiadások mindösszesen  606 653 714 093 487 721 537 444 560 573 257 7 
 
 
6.3. Az önkormányzat vagyonának alakulása 
 
A megyei önkormányzat törzsvagyoni körébe tartozik a Megyeháza épületének tulajdoni 
hányad alapján önkormányzatot megillető vagyonrésze, valamint a Kórház utcai parkoló. 
 
A megyei önkormányzat üzleti vagyonának része a Veszprém, Szeglethy utcában lévő két iroda 
és a hozzájuk tartozó parkolóhelyek, melyek bérbe adás útján hasznosításra kerültek. A megyei 
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önkormányzat üzleti vagyonát képezik továbbá az önkormányzat főkönyvi nyilvántartásában 
szereplő tárgyi eszközök.  
 
E két vagyoni kör, továbbá a készletek jelentik az önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó 
eszközeit. A befektetett eszközök tekintetében az önkormányzat minden évben törekedett az 
elszámolt értékcsökkenés nagyságával arányos mértékben beruházásokat végezni eleget téve 
az Mötv. által előírt vagyongazdálkodásból eredő kötelezettségének. A beruházások egy része 
pályázati forrásból valósult meg, illetve az elhasznált, feleslegessé nyilvánított eszközeit 
értékesítette. Fontos megemlíteni, hogy a feladatellátáshoz kapcsolódó beruházási igények, az 
informatikai fejlődés adta változások követése, stb. megköveteli az önkormányzat fejlesztési 
feladatait, melynek forrása a költségvetés tervezési szakaszában gyakran bizonytalan. A 
befektetett pénzügyi eszközök állományában történt negatív irányú változás a megyei 
önkormányzat Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-
ben lévő üzletrészének végelszámolással történt 2016. évi megszüntetését követően történt. 
 
A megyei önkormányzat eszközeinek legnagyobb arányát a pénzeszköz állomány jelenti. Az 
általános működési támogatáshoz a havi nettó finanszírozás keretében jut az önkormányzat, 
melynek felhasználásáról az éves költségvetési beszámoló keretében kell elszámolni. A 
folyósítás évében fel nem használt részt a következő évben visszafizetési kötelezettség terheli, 
ezért nem lehet a hosszú távú feladatok megvalósításának forrása. A pénzeszközállomány 
jelentős része az elnyert pályázati támogatások előlege, mely a könyvvitelben elkülönítetten 
jelenik meg. Az önkormányzat letéti számlájának egyenlege 2 755 500 Ft, mely a Kovászna 
megyei Kommandó település 2017-ben leégett általános iskolájának gyűjtött adomány összegét 
tartalmazza. Az adomány a helyreállítást követő iskolai berendezések beszerzésére kerül 
átutalásra megállapodás alapján. 
 
Az önkormányzat pénzkezelését az Áht. előírásai alapján kizárólag a Magyar Államkincstár 
végezheti, ez alól kivétel az OTP-nél vezetett Munkáltatói Lakásépítési Alap számla. A 
dolgozóknak korábban (2010 előtt) nyújtott kölcsönökből adódó kintlévőségek 2019-ben 
megszűnnek, ezért indokolt a számla megszűntetése. Ezen bevétel az önként vállalt 
feladatokhoz biztosított forrást, azonban a követelések évenkénti jelentős csökkenése mutatja, 
hogy saját bevételi forrással az önkormányzat a jövőben nem számolhat. 
 
A vagyonmérleg forrásoldalán megfigyelhető, hogy a saját tőke emelkedése arányos a 
pénzeszközök emelkedésével. A kötelezettségek 2016. évtől történő növekedése az egyes 
projektek megvalósításával kapcsolatban vállalt kötelezettségekhez kapcsolódik. 
 
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. 
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KIMUTATÁS 
a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról 

2014-2018 közötti időszakban  
nettó értéken 

  adatok ezer Ft-ban 
Megnevezés 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 

ESZKÖZÖK 
   

  
A/I        Immateriális javak 1 111 731 523 352 190 
A/II      Tárgyi eszközök 93 445 95 003 92 595 86 823 95 041 
A/III     Befektetett pénzügyi eszközök  1 000 1 000 1 000 0 

 

A/IV     Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 0 0 0 
A)        NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 

95 556 96 734 94 118 87 175 95 231 

B/I        Készletek  3 088 2 399 1 943 2 251 3 176 
B/II       Értékpapírok  0 0 0 0 0 
B)        NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 
FORGÓESZKÖZÖK 

3 088 2 399 1 943 2 251 3 176 

C)        PÉNZESZKÖZÖK 66 565 85 744 319 420 254 624 295 928 
D/I       Költségvetési évben esedékes követelések 538 607 318 2 382 129 
D/II      Költségvetési évet követően esedékes 
követelések 

7 251 3 541 804 14 0 

D/III     Követelés jellegű sajátos elszámolások 710 120 340 173 290 
D)        KÖVETELÉSEK  8 499 4 268 1 462 2 569 419 
E)        EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 8 351 10 0 0 -756 
F)        AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1 965 2 073 2 423 0 0 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 184 024 191 228 419 366 346 619 393 998 
FORRÁSOK      
G)        SAJÁT TŐKE  155 984 162 653 379 426 307 214 346 870 
H/I       Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 559 3 529 461 1 263 365 
H/II      Költségvetési évet követően esedékes 
kötelezettségek 

9 544 9 544 9 544 9 975 9 645 

H/III     Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 326 0 25 140 26 802 20 142 
H)        KÖTELEZETTSÉGEK 10 429 13 073 35 145 38 040 30 152 
I)         KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL 
KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

0 0 0 0 0 

J)         PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 17 611 15 492 4 795 1 365 16 976 
FORRÁSOK ÖSSZESEN  184 024 191 218 419 366 346 619 393 998 
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7. 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 a megyei jegyző közvetlen 
irányítása alá tartozó belső ellenőrzési egység (2015-ig), valamint külső erőforrás 
igénybevételével valósult meg.  
 
A 2014-2018. években a megyei közgyűlés által elfogadott éves ellenőrzési tervben foglalt 
feladatok végrehajtásával valósult meg a belső ellenőrzési tevékenység. A 2014. évben 10, 
2015-2018. években évi 5 ellenőrzés történt, soron kívüli ellenőrzés elrendelésére nem került 
sor. 
 
Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése 
 
Az éves ellenőrzési feladatokat a belső ellenőrzés az éves belső ellenőrzési tervben foglaltak 
alapján végezte, a vizsgálatokhoz a megyei jegyző által aláírt megbízólevél és részletes 
ellenőrzési program készült. Az ellenőrzés által tett megállapításokat, az ellenőrzést végzők 
jelentésben rögzítették, valamint javaslatot tettek a feltárt hibák kijavítására, illetve a 
hatékonyabb és eredményesebb működésre. 
 
Az ellenőrzések a folyamatgazdák által magas kockázati szintre sorolt témakörök ellenőrzésére 
koncentrálódtak, valamint figyelembevételre kerültek a vezetés információs igényei és az 
ellenőrzési kapacitás is. Az ellenőrzésre kijelölt témák célzottan a tárgyévre vonatkozóan lettek 
meghatározva annak figyelembevételével, hogy az előforduló hibákból okulva a belső kontroll 
rendszer hatékonyságához és eredményességének javításához járuljon hozzá. Az ellenőrzések 
kiterjedtek mind az öt szervezeti egységre: 
 

- Veszprém Megyei Önkormányzat 
- Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 
- „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 
- Veszprém Megyei Német Önkormányzat 
- Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 
Az ellenőrzések főbb témakörei: 
 

- A készpénzkezelés szabályozása és gyakorlata 
- A nemzetiségi önkormányzatok és a Veszprém Megyei Önkormányzat együttműködési 

megállapodásának felülvizsgálata 
- A pénzgazdálkodás, gazdasági jogkörök szabályozottsága és gyakorlata 
- Tárgyi eszköz gazdálkodás felülvizsgálata 
- A szabályzatok felülvizsgálata 
- Humánpolitikai nyilvántartások felülvizsgálata 
- Munkába járás, kiküldetés felülvizsgálata 

 
Az ellenőrzések tapasztalatait figyelembe véve, az ellenőrzések hozzájárultak a belső 
kontrollrendszer hatékonyságának, szabályszerűségének, és eredményességének javításához. A 
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2014-2018. évben a tárgyévre vonatkozó ellenőrzések kerültek előtérbe helyezésre, ennek 
eredményeképpen lehetővé vált a hatékony beavatkozás, a hibák előfordulásának 
kiküszöbölésére való felkészülésre. Jelentős hibák feltárására nem került sor, az egyes 
ellenőrzések során kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról minden esetben 
megfelelő minősítést szerezett. 
 
 

8. A Veszprém Megyei Önkormányzat részvétele alapítványok 
működésében 

 
„Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” 
 
 
A Veszprém Megyei Önkormányzat 1991. december 20-án alapította a „Veszprém Megyei 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány”-t (a továbbiakban: Alapítvány), melynek célja többek között 
Veszprém megye vállalkozóinak támogatása, vállalkozásaik alapítása, fejlesztése érdekében, 
kedvezményes vállalkozói hitelek nyújtása, s ezek által a megye gazdasági erejének növelése. 
 
Az Alapítvány alapítói joga a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (1) és (8) bekezdése értelmében 2012. január 1-
jével az államra szállt oly módon, hogy a 3. § (1) bekezdés b) pontjának rendelkezése alapján 
az alapítói jogokat a megyei intézményfenntartó központ gyakorolta, figyelemmel a megyei 
intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi 
intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdésében és 
10. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra. 
  
A Korm. rendelet – 2013. január 1-jétől hatályos – 18. § (2) bekezdése szerint a megyei 
intézményfenntartó központok 2013. március 31-én a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóságba történő beolvadással megszűntek. A Főigazgatóság a megszűnt központok 
általános és egyetemleges jogutódja lett. 
 
A megyei intézményfenntartó központok által a vállalkozásfejlesztési alapítványokban 
gyakorolt alapítói jogok rendezéséről kiadott 1130/2013. (III. 14.) Korm. határozat szerint az 
illetékes miniszternek elő kellett készíteni és a Kormány elé terjeszteni a megyei 
intézményfenntartó központok által a vállalkozásfejlesztési alapítványokban fennálló alapítói 
jogok gyakorlásának a megyei önkormányzatok részére történő átengedését. 
Erre figyelemmel az 1170/2014. (III. 26.) Korm. határozat 1. mellékletének 13. pontja 
rendelkezett arról, hogy az Alapítványban az államot megillető alapítói jogok gyakorlására a 
Veszprém Megyei Önkormányzatot jelöli ki. 
 
Az Alapítvány évente beszámolt a közgyűlésnek a tevékenységéről, mely előterjesztések a 
közgyűlési anyagok részét képezték. 
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9. Egyéb feladatellátás: 
 
9.1. Fogszabályozás 
 
A Veszprém Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
69. §-a alapján köteles volt ellátni a megye területén a fogszabályozási szakellátási feladatokat.  
 
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi Intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIX. 
törvény 18. § (2) bekezdése 2012. január 1-jével hatályon kívül helyezte az Ötv. 69. §-át, így a 
megyei önkormányzatnak megszűnt a fogszabályozási feladat ellátásával kapcsolatos 
kötelezettsége.  
 
Mivel az állam többszöri írásbeli egyeztetést követően sem vette át a szakellátási feladatot, a 
megyei önkormányzat önként vállalt feladatként feladatátadási szerződés keretében látja el ezt 
a feladatot, közvetlen finanszírozási szerződéssel három szolgáltató útján. 

 
 

Összefoglaló 
 
A 2014 – 2019 ciklus időtartama alatt mind az önkormányzati mind a hivatali feladatokat 
igyekeztünk magas színvonalon végezni, az olykor nehéz anyagi körülmények ellenére is. 
A gazdálkodásunkban nagy hangsúly fektettünk az államháztartási és számviteli alapelvekre a 
pénzügyi egyensúly megtartására, a működőképesség biztosítására, a kötelező feladatok 
ellátására, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kötelező juttatások biztosítására, 
a közpénzek hatékony és ellenőrizhető felhasználására, valamint a tervezés és beszámolás teljes 
körűségére és nyilvánosságára. 
Szigorú gazdálkodás mellett sikerült az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát megőrizni. Az 
egyensúly megteremtése érdekében a feladatokat rangsoroltuk, racionalizáltuk, hangsúlyt a 
kötelező feladatok ellátására helyeztük. 
A 2015 – 2020. évekre elfogadott Gazdasági Program megvalósítását elősegítő legfontosabb 
alapelveket, célkitűzéseket sikerült megtartani, rendelkeztünk az ehhez szükséges humán- 
technikai- és pénzügyi erőforrással, fejlesztések a megye egész területére kiterjedően valósultak 
meg. 
Az önkormányzati tevékenység során a megye társadalmi-, gazdasági fejlődését igyekeztünk 
szolgálni, szem előtt tartva a jövőért való felelősségvállalást, a megye közéleti szerepelőivel 
történő hatékony és eredményes együttműködést. 
Feladataink végzésekor a hosszú távú, a megye érdekeit maximálisan figyelembe vevő 
gondolkodást részesítettük előnyben. Bízunk abban, hogy alapértékeink a 2021-2027-es uniós 
költségvetési időszak forráselosztásának is stabil alapul szolgálnak majd. 
 
Megköszönöm valamennyi közgyűlési tagnak, együttműködő partnereinknek e ciklusban 
kifejtett munkáját, valamint a hivatal minden dolgozójának azt, hogy sikeresen járultak hozzá 
Veszprém megye fejlődéséhez. 
 
Veszprém, 2019. szeptember 23. 
 

Polgárdy Imre 
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