
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGYŰLÉSE 

HATÁROZAT 

Szám: 63/2020. (IX. 24.) MÖK határozat 
Tárgy: A Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 2021-2027-es uniós 

tervezési ciklusra vonatkozó Együttműködési Megállapodásának elfogadása 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta „A Veszprém Megyei 
Területfejlesztési Szakmai Kollégium 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra vonatkozó 
Együttműködési Megállapodásának elfogadása” tárgyú előterjesztést, és alábbi döntéseket 
hozza: 

1.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése ezúton is megerősíti azon javaslatát, hogy 
a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkája - a 2012-2020 közötti 
sikeres együttműködés tapasztalataira figyelemmel - a 2021-2027-es európai uniós 
tervezési ciklusban is folytatódjon. 

2.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megismerte és egyetért a határozat 1. 
számú mellékletében szereplő, a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 
2021-2027-es uniós tervezési ciklus időtartamára vonatkozó Együttműködési 
Megállapodásban foglaltakkal. 

3.) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a 2021-2027-es európai uniós tervezési ciklusra szóló 
együttműködés folytatása érdekében a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai 
Kollégium megújítására irányuló, határozat 1. mellékletében szereplő Együttműködési 
Megállapodás aláírására. 
 

Határidő: 1. és 2. pont azonnal 
 3. pont 2020. november 30. 
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 
 
 

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



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
Megállapodó Felek – azon szándéktól vezérelve, hogy közös tevékenységgel és erőfeszítéssel 
Veszprém megye kiegyensúlyozott, összehangolt területi fejlődését biztosítsák, továbbá a 2012-
2020 közötti sikeres együttműködés tapasztalataira figyelemmel – a terület- és vidékfejlesztési 
feladataik hatékonyabb ellátása érdekében a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra jelen 
megállapodással megújítják a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégiumot 
(továbbiakban: Területfejlesztési Szakmai Kollégium). 
 
Megállapodó Felek az egymás iránti teljes és kölcsönös bizalom jegyében, az alábbiakban 
megfogalmazott keretek közötti együttműködésben állapodnak meg: 
 
1. A Területfejlesztési Szakmai Kollégium 

 
székhelye:  8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 
vezetője:  a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
állandó tagjai: Veszprém Megyei Önkormányzat 
   Veszprém Megyei Kormányhivatal 
   Pannon Egyetem 
   Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 
   Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
   Balaton Fejlesztési Tanács 
   Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezete 
 
eseti tagjai:  a Kollégium vezetője által eseti jelleggel meghívottak,  

az adott napirendet érintő ügyben 
 
Megállapodó felek elsődlegesen rögzítik, hogy együttműködésük során a vonatkozó és hatályos 
jogszabályok által meghatározott módon, a feleket megillető feladat- és hatáskörök kölcsönös 
tiszteletben tartásával járnak el. 
 
2. Az együttműködés célja: 

 
Veszprém megye területi fejlesztése érdekében a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra: 

• a megye különböző adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság megújulását 
elősegítő, a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika kidolgozása, 
összehangolása és érvényesítése; 

• a térségi és helyi közösségek területfejlesztési és területrendezési kezdeményezéseinek 
elősegítése, összehangolása a megyei célokkal; 

• az elmaradott térségek felzárkóztatásának elősegítése; 
• a gazdaság szerkezeti megújulásának elősegítése az egyes ipari és mezőgazdasági jellegű 

térségekben; 
• a kutatás-fejlesztés, az innováció elősegítése a megfelelő termelési és szellemi háttérrel 

rendelkező központokban, és az innovációk térségi terjedésének elősegítése; 
• a kiemelt térségek sajátos fejlődésének elősegítése; 
• a megyei és térségi identitástudat megtartása és erősítése. 

 
3. Az együttműködés kiemelt területei: 

 
a.) Programozás, területi tervezés: 
• Megállapodó Felek a 2021-2027-es uniós tervezési ciklus időszakára közös, összehangolt 

tevékenységet folytatnak, együttműködnek a térség fejlesztésének tervezésében, 
programozásában. 
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• Megállapodó Felek a megye területére készülő területi tervek: területfejlesztési koncepció 
és fejlesztési program előkészítésében, kidolgozásában és megvalósításában 
együttműködnek. 

• Megállapodó Felek a közös érintettségű, térségi hatású és kiterjedésű tervek készítésében, 
projektek kidolgozásában érdekeltségüknek és érintettségüknek megfelelően kölcsönösen 
közreműködnek, részt vesznek, információkat szolgáltatnak. 
 

b.) Ágazati tervek, programok: 
• Megállapodó Felek az ágazati terveket, programokat egymással ismertetik, a projektek 

megvalósítását lehetőségeikkel összhangban esetenként közösen szervezik. 
• Ez irányú eszközeiket, forrásaikat egyeztetik, a szükséges pénzügyi források elérése 

érdekében közös tevékenységet folytatnak, amennyiben ezt a vonatkozó eljárásrendek 
lehetővé teszik. 

• Feladataik összehangolása, megvalósításának segítése feladatkörén belüli konkrét 
tevékenységek részleteit illetően a felek minden esetre vonatkozóan egyedi, külön 
megállapodást kötnek. 
 

c.) Kölcsönös információ szolgáltatás: 
• Megállapodó Felek szakmai vizsgálatok, elemzések dokumentumait, a készített 

koncepciókat, programokat, projekteket igény és lehetőség szerint egymásnak 
rendelkezésre bocsátják, az ezekhez kapcsolódó felméréseket, elemzéseket, statisztikákat 
egymással megismertetik. 

• Megállapodó Felek szakmai, továbbképzési rendezvényeikről egymást informálják. 
• Magállapodó Felek átfogó jellegű szakmai anyagok készítése során törekednek a közös 

információcserére, azok közös feldolgozására, illetve elemzések együttes elvégzésére. 
• A kölcsönös információszolgáltatás feladatkörén belüli konkrét tevékenységek részleteit 

illetően a felek minden esetre vonatkozóan egyedi, külön megállapodást kötnek. 
 
4. Az együttműködésben való részvétel módjai: 

 
• Megállapodó Felek kölcsönösen részt vesznek egymás szakmai rendezvényein, legalább 

félévente közös munkamegbeszéléseket szerveznek. 
• Megállapodó Felek a Kollégium megbeszéléseire delegáltakat jelölnek ki, a mindennapi 

gyakorlati együttműködést a kijelölt személyekkel gyakorolják. 
• Megállapodó Felek - közös érintettségük esetén – együttesen vesznek részt 

rendezvényeken, emellett közös rendezvények szervezésére, közös kiadványok kiadására 
is törekednek. 

• Megállapodó Felek működési területükön közös tevékenységükkel kapcsolatban kialakult 
véleményeket, észlelt tapasztalatokat tolmácsolják egymás felé, képviselik a kölcsönösen 
egyeztetett álláspontokat. 

• A kollégium titkári, munkaszervezeti feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzati 
Hivatal látja el. 

• Megállapodó Felek jelen megállapodás során végzett tevékenységük költségét maguk 
viselik. 

 
5. Gazdasági, pénzügyi közös tevékenység 

 
• Megállapodó Felek együttes érdekeltsége esetén rendezvényeiket, kiállításaikat, 

kiadványaikat kölcsönösen pénzügyi forrásokkal támogatják. 
• A gazdasági, pénzügyi közös tevékenység feladatkörén belüli konkrét tevékenységek 

részleteit illetően a felek minden esetre vonatkozóan egyedi, külön megállapodást kötnek. 
 



6. A megállapodás hatálya: 
 
A jelen megállapodás a 2021-2027-es évekre, 2027. december 31. napjáig jön létre, az 
együttműködő felek szándéka és az új közös feladatok meghatározása esetén 
meghosszabbítható. Megállapodó Felek jelen megállapodást közös megegyezéssel bármikor 
módosíthatják és megállapodhatnak annak megszüntetésében. 

 
Az együttműködési megállapodást - amely 7 egymással megegyező eredeti példányban készült - 
a Megállapodó Felek megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag 
aláírták. 
 
 
Veszprém, 2020. november „…” 
 
 
 

Polgárdy Imre 
a megyei közgyűlés elnöke 

Veszprém Megyei Önkormányzat 
 
 

Takács Szabolcs  
kormánymegbízott 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 

 
 
 
 

Dr. Gelencsér András 
rektor 

Pannon Egyetem 

 
 
 
 

Csillag Zsolt 
kancellár 

Pannon Egyetem 
 
 
 
 
 

Porga Gyula 
polgármester 

Veszprém Megyei Jogú Város 
 

 
 
 
 
 

Dr. Markovszky György 
elnök 

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

 
 
 
 
 

Dr. Bóka István 
elnök 

Balaton Fejlesztési Tanács 
 

 
 
 
 
 

Sövényházi Balázs 
elnök 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Veszprém Megyei Szervezete 
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