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1. Bevezetés
A gazdasági program szerkezetileg négy fejezetből áll. Első fejezet tartalmazza a program
bevezető részét, mely az előzményt, a jogszabályi alapokat, és a megyei önkormányzat
alapvető feladatait mutatja be, ezt követi az általános célkitűzések meghatározásáról szóló
fejezet. A következő részben a megyei önkormányzat által ágazatonként kiemelten fontos
ellátandó feladatok kerülnek kibontásra, majd a negyedik fejezetben az ágazati feladatok
végrehajtásának eszközeivel, a vagyongazdálkodási feladatokkal, a gazdálkodás feltételeivel,
finanszírozás lehetőségével, humánerőforrás gazdálkodással, pályázati lehetőségek
fontosságával, az együttműködés kérdéskörével, az önkormányzat kapcsolati tőkéjének
erősítésével foglalkozunk. Végül a program megvalósítását elősegítő legfontosabb alapelvek
és a zárszó kerül meghatározásra.
Előzmény és jogszabályi alapok

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2013. (II.14.) MÖK határozattal
megújított 62/2011. (IV.28.) számú határozattal elfogadott 2011-2014. évre szóló gazdasági
programja lejárt. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 116.§ (5) bekezdése értelmében a közgyűlés az alakuló
ülését követő hat hónapon belül fogadja el az új gazdasági programot.
A gazdasági program a megyei közgyűlés megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó
időszakra szólhat. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy a megyei önkormányzat
egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a lehetőségek figyelembe
vétele mellett feladatellátásában fejlődjön is.
A program a megyei önkormányzat részére meghatározza mindazon célkitűzéseket,
feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi,
környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével a megyei önkormányzat által nyújtandó
kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
A megyei önkormányzat alapvető feladatai
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 27.§ (1) bekezdése szerint „A megyei önkormányzat területi
önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési,
területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.”
A területfejlesztési és területrendezési feladatokat a 2011. évi CXLVIII. törvénnyel
módosított 1996. évi XXI. törvény tételesen rögzíti. Eszerint a megyei önkormányzat a
területfejlesztés középszintje, amelynek feladata a szükséges tervezési feladatok ellátása és a
hazai decentralizált források kezelése. A megyei önkormányzat jogutódja a regionális
fejlesztési tanácsnak és a megyei területfejlesztési tanácsnak.
A törvényi változás nyomán a területfejlesztés vált a megyei önkormányzat egyik
legfontosabb feladatává, és az önkormányzat a területfejlesztés meghatározó területi szintjévé
fejlődött.
A korábbi szabályozásokkal szemben a megyei szintű területfejlesztési tervezés erősebb
központi területfejlesztési tervezési szakmai koordinációval, támogatással és ellenőrzéssel
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folyik. A feladatok felölelik a területfejlesztési döntéseket megalapozó vizsgálatokat, a
megyei területfejlesztési koncepció kidolgozását, valamint számos lényeges kérdésben a
megyei önkormányzat véleményezési jogot kap.
A megyei önkormányzat a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról dönt majd,
ugyanakkor beszámolási kötelezettség is terheli.
A gazdasági program irányvonalát a 2014-2020-as költségvetési időszak Európai Uniós forrás
felhasználása fogja meghatározni. A területi kohézió érvényesítése, a területi különbségek
csökkentése a 7 éves időszak kiemelt, uniós szinten meghatározott célja, melyhez a területi
tervezés stratégiai megalapozást adhat. A következő időszak forráselosztási mechanizmusától
függetlenül fontos, hogy a területi felzárkózást szolgáló beavatkozások időben feltárásra
kerüljenek. Az Európai Unió új költségvetési ciklusa során fontos szerepet kapnak a területi
fejlődést, az európai szintű területi kiegyenlítést szolgáló Strukturális Alapok, valamint a
Kohéziós Alap és a Vidékfejlesztési és Halászati Alap. A jelzett források tagállami szintű
programdokumentumát, a Partnerségi Szerződést a nemzeti szinten készülő stratégiai
fejlesztési dokumentumok és az azokkal párhuzamosan készülő megyei területfejlesztési
koncepciók alapozták meg.
A 2007-2013-as költségvetési ciklusban alkalmazott gyakorlattól nagymértékben eltérő
szemléletben és alapjaiban megváltoztatott intézményi keretek között fog történni a 20142020-as ciklusban az EU-s források felhasználása Magyarországon. A tervezési, programozási
időszak nagy kihívása, hogy az ágazati és a területi szemlélet között egészséges egyensúlyt
találjon.
A feladatrendszer átalakítása maga után vonta az önkormányzat gazdasági alapjainak
megváltoztatását. A megyei önkormányzatnak el kell látnia a hatályos jogszabályok által
előírt feladatokat, a 2015-2020. évekre vonatkozó gazdasági programját ennek megfelelően
kell megalkotnia.
A dokumentumnak tartalmaznia kell mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat összhangban a megyei fejlesztési elképzelésekkel és az önkormányzat költségvetési
lehetőségeivel -, amelyek a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok
figyelembevételével az önkormányzat által ellátandó feladatok biztosítását, színvonalának
javítását szolgálják.
A program tehát az önkormányzat átfogó, a közgyűlés és hivatala választási ciklusra szóló
gazdasági és szakmai stratégiai tervdokumentuma, amely megalapozza a munkavégzés
kereteit.
A program kialakításánál figyelembevételre kerültek továbbá:
 Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója
 Veszprém Megye Területfejlesztési Programja
 Veszprém Megye Területrendezési Terve
 Veszprém megye Környezetvédelmi Programja
 „A Veszprém Megyei Önkormányzat vidékfejlesztési feladatainak kifejtése és
beavatkozási lehetőségeinek feltárása” című tanulmány (EMORT 2014)
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 A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
66. §-a, mely kimondja, hogy a megyei önkormányzat közgyűlése
„a) összehangolja - a kiemelt üdülőkörzetek kivételével - az idegenforgalom területi
érdekeit az országos érdekekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról,
bemutatásáról, propagálásáról;
b) véleményt nyilvánít a kiemelt üdülőkörzetek fejlesztési koncepciójáról,
programjáról;
c) összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését, és elemzi a terület
idegenforgalmának alakulását.”
 A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
121. §-ának a)-b) pontja, mely rendelkezik arról, hogy a megye önkormányzatának
önként vállalt feladata lehet különösen:
„a) a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas
életre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló
kulturális célok megvalósításának támogatása;
b) a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek,
önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a
művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése”
 A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a, melynek értelmében a
„(1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési
koncepciójára -:
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak
megvalósításáról,
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának
feltételeit.
(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a köznevelésről
szóló törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai
sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek
feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket.
(3) A meg yei és a fővá ro si önkormányzat az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl
sportszervezési feladatai körében:
a) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit,
b) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében,
c) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe
tartozó sportrendezvények lebonyolítását,
d) adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban,
e) ellátja a nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi
feladatokat,
f) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal kapcsolatos
sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében,
g) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában.
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(5) A helyi önkormányzatok - figyelemmel a 49. § d) pontjában foglaltakra is - a
sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvényben és más, a sport
állami támogatásáról rendelkező jogszabályok szerinti támogatásokban részesülnek.
(6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi
önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a
sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a
költségvetésükből a sportra fordítandó összeget.”

2. Célkitűzések
Veszprém megye területfejlesztési koncepciója szerint a megye jövőképe: vonzó, élhető és
versenyképes térség.

2.1.

A jövőkép elérését szolgáló átfogó célok 2020-ig:

a.) A gazdasági növekedés, a térségi potenciálokra építő, a versenyképességet fokozó
gazdaságfejlesztés
b.) A lakosság életminőségének javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése
c.) A térszerkezet tudatos alakítása, a versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés,
várostérségek összehangolt fejlesztése

2.2.

Az átfogó célok megvalósulását szolgáló stratégiai célok 2020-ig:

a.) Gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő
gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a
foglalkoztatás bővítésével
b.) A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a
Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal
c.) Vidékies térségek értékalapú megújítása, a vidék élhetőségének és életképességének
fokozása e térségek leszakadásának megállítása, és újbóli fejlődési pályára állítása
d.) Egészséges társadalom megteremtése
e.) Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása
f.) Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása
g.) Természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható
használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme
h.) Térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképessége javítását szolgáló
fenntartható térszerkezet kialakítása
i.) A városok és várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése
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j.) A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat által ellátandó feladatok
meghatározása
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2012. januári
módosulásával meghatározta a megyei önkormányzatok 2012-től életbe lépő területfejlesztési
és területrendezési feladatait.
A területrendezési feladatok 2012 előtt is jelentkeztek, a területfejlesztési feladatok „új
feladatként” jelentek meg. A területfejlesztési feladatok különbözőek a 2012-2014 és a 20152020 közötti időszakban. A 2012-2014 közötti évek a tervezés, a területi tervezés évei voltak,
a 2015-2020 közötti évek jellemzően a „megvalósítás” időszaka lesz.
A megyei önkormányzatok számára jogszabályokban meghatározott feladat az alábbi területi
tervezési dokumentumok előkészítése és elfogadása:
- megyei területfejlesztési koncepció
- megyei területfejlesztési program
- megyei területrendezési terv
A megyei önkormányzat területi tervezési feladatainak végrehajtását (területfejlesztési
koncepció, területfejlesztési program, területrendezési terv) pályázati eljárással központi
forrás támogatta és vélhetően a jövőben is támogatni fogja.
3.1.

Területfejlesztési feladatok

Alapvető változás a területfejlesztésben, hogy az intézményrendszer korábbi három szintje
(országos, regionális, kistérségi) helyett két szint (országos, megyei) jött létre.
A megyei önkormányzatoknak a területi középszint területfejlesztési feladatainak minél
hatékonyabb ellátására kell alkalmassá válnia.
A megyei területfejlesztési dokumentumok elkészültek és elfogadásra kerültek (a megyei
területfejlesztési koncepció 2013 decemberében, a megyei területfejlesztési program 2014
szeptemberében) így ezek megvalósulásának elősegítése lesz a következő időszak fő
területfejlesztési feladata.
A 2014-2020-as fejlesztési ciklusra egyszerűbbé vált uniós pályázati rendszerben a megyei
önkormányzat jelentős szerepet kap a 2014-2020 közötti fejlesztések integrációjának és a
térségi programoknak a szintjei és beavatkozási egységei között. A megyei önkormányzat,
mint területi szereplő feladata az integrált területi program összeállítása, módosításának
kezdeményezése. A közszférában a pályáztatás helyett kiválasztási rendszerben kerül sor a
forráskihelyezésre, melyhez a megyei önkormányzat támogató nyilatkozatára lesz szükség. A
területi kiválasztási eljárásrendben a megyei önkormányzat részt vesz a döntés-előkészítő
bizottság, illetve a monitoring bizottság munkájában is. Ehhez fontos a szükséges kapacitások
megerősítése és megtartása, melynek egyik eleme a regionális közreműködő szervezeteknek
az illetékes megyei önkormányzatok tulajdonosi felügyelete alá történő kerülése. Az
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intézményrendszeri átalakítás nyomán letisztult felelősségi rendben, igazságos, átlátható
módon történik a 2014-2020-as uniós ciklus fejlesztési programjainak végrehajtása.

Területfejlesztési tanácsok feladatköre
A megyei önkormányzat 2012. januártól a megyei területfejlesztési tanács és a regionális
területfejlesztési tanács jogutódjává vált. A megyei területfejlesztési tanács az 1996–2006.
években kötött TEKI, CÉDE és TFC támogatási szerződésének állományát is átadta, mely
pályázatok döntéshozói, monitoring tevékenysége és ellenőrzése a megyei önkormányzat
feladatává vált.
A korábbi regionális fejlesztési tanács támogatási szerződéseinek döntési jogkörében a
megyei önkormányzat jár el, melyhez az előkészítést és a végrehajtást a KDRFÜ végzi.
A Balaton Fejlesztési Tanács a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet térségében területfejlesztési és
területrendezési feladatokat ellátó - a Törvény által meghatározott (kötelező) -, térségi
fejlesztési tanács, melynek a megyei önkormányzat is tagja. A Balaton Fejlesztési Tanács
önálló munkaszervezetet működtet.
A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács egy kiemelt területfejlesztési feladat ellátására
létrejött (önként vállalt) térségi fejlesztési tanács, melynek további működtetésében a megyei
önkormányzat szerepet vállal. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti
feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.

Területfejlesztési konzultációs fórumok
Az 1996. évi XXI. törvény a területrendezéssel és területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
ellátásához területfejlesztési konzultációs fórumokat hozott létre.
A megyei önkormányzat és a megyei jogú város önkormányzatának részvételével működik a
megyei területfejlesztési konzultációs fórum, melynek munkaszervezeti feladatait a Veszprém
Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.
Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye a Közép-dunántúli Regionális
Területfejlesztési Konzultációs Fórumot működteti, melynek munkaszervezeti feladatait
2015-ben és 2018-ban a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el, külön
megállapodás szerint.

Partnerség elve a területfejlesztésben
A megyei önkormányzatnak tovább kell építenie kapcsolatrendszerét a területfejlesztés
szervezeteivel, a területfejlesztésben érdekelt települési önkormányzatokkal, gazdasági
szereplőkkel, civil szervezetekkel. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában
erősíteni kell azokat az együttműködési formákat (eszközöket) is, melyek a területfejlesztési
célok szolgálatán túl a megyei önkormányzat területfejlesztési szerepét, megyei összetartó
erejét erősítik (fórumok, sajtó-nyilvános rendezvények, konferenciák).
Fontos partnerünk a Veszprém Megyei Önkormányzat kezdeményezésére létrejött Veszprém
Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium, a területfejlesztésben érintett, érdekelt
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szereplők részvételével. A szakmai kollégium célja a tagok összehangolt együttműködése
Veszprém megye területi fejlődése érdekében. A szakmai kollégium a jelenleg érvényes
együttműködési megállapodás alapján 2015. decemberig működik, a felek egyetértése esetén
célszerű lesz ezt az együttműködést 2020-ig meghosszabbítani, és feltárni az együttműködés
további területeit.

3.2.

Területrendezési feladatok

A területrendezési feladatokat a területrendezésről és területfejlesztésről szóló törvény
tartalmazza, melyek közül kiemelendő:
- A megyei önkormányzat a megye területére vagy térségére területrendezési tervet készít
és fogad el.
- Gondoskodik a településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való
összhangjáról.
- Véleményezi az illetékességi területét érintő országos, valamint kiemelt térségekre
vonatkozó területrendezési terveket.
Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatát az Országgyűlés 2013 decemberében
fogadta el, mellyel a megyei területrendezési terveket összhangba kell hozni, melyre a törvény
2015. december 31-i határidőt állapított meg. Költségvetési fedezet biztosítását követően a
szükséges tervezési munkálatokat haladéktalanul meg kell indítanunk.
A területrendezési és területfejlesztési törvényben meghatározott megyei területrendezési
feladatok alkalmassá teszik a megyei önkormányzatokat a területi középszint szerinti
területrendezési szerepkör betöltésére.

3.3.

Vidékfejlesztési feladatok

Egyetértve a Magyar Vidék Alkotmányában (Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020.)
foglaltakkal, miszerint történelmünk során, nehéz helyzetekben mindig vidéki gyökerekből
táplálkozva, a falusi közösségek erejére támaszkodva tudott a magyar társadalom megújulni,
önkormányzatunk is törekszik vidékfejlesztési feladatai kapcsán elősegíteni a vidék
felemelkedését. Hiszen a vidék nem csupán profitérdekeket kiszolgáló termelési tér, hanem
társadalmi, kulturális és természeti értékek összessége. Vidéki tájaink az emberi méltóság,
életminőség biztosításához szükséges feltételek megteremtésének, a természet és a társadalom
harmonikus együttélésének sajátos, történetileg kialakult színterei. E térségek egyrészt az ott
élők számára biztosítják az életfeltételeket, másrészt mással nem helyettesíthető
ökoszisztéma-szolgáltatásokat biztosítanak, amelyek az egész társadalom számára
biztonságos élelmiszerellátást, jó környezetminőségi alapfeltételeket, természeti erőforrásokat
és értékeket, regenerációs és rekreációs lehetőséget kínálnak.
A természeti erőforrások és értékek megőrzése, az azokkal való felelős, fenntartható
gazdálkodás, a mezőgazdaság és a vidék fejlesztése, az épített és a természeti környezet
védelme, a természeti értékek megőrzése a XXI. században egyre inkább felértékelődő,
egymással szorosan összefüggő, nemzetbiztonsági jelentőségű stratégiai feladat. A jó
minőségű, biztonságos élelmiszerellátás, a tájfenntartás, az ivóvízbázisok, a talajok védelme,
az élővilág sokfélesége és a jó környezeti állapot megőrzése, a vidéki élet, a helyi közösségek
és a kultúra, valamint a helyi közszolgáltatások feltételeinek megteremtése egész Európában a
legfontosabb kormányzati célok között szerepel.
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A területfejlesztés és a vidékfejlesztés rendszere, habár természeténél fogva szoros
együttműködésben
kellene
működjön,
azonban
tervezésben,
forrásaiban
és
intézményrendszerében jelenleg még elkülönül. A helyi önkormányzatokról szóló törvény
szerint a megyei önkormányzatok vidékfejlesztési feladatokat is ellátnak. Ugyanakkor
semmilyen más jogszabály nem ad vidékfejlesztési feladatot a megyei önkormányzatok
számára.
A vidékfejlesztés kiépült intézményrendszerében (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
országos, régiós és megyei, HACS térségi) a megyei önkormányzatoknak nincs szerepe.
A feladat fontosságát hangsúlyozva kezdeményezni kell továbbra is a megyei önkormányzat
szerepvállalásának egyértelmű meghatározását a jogalkotó irányában. Azonban addig is
törekedni kell a kistelepülések problémáinak feltárására, azok megoldásának elősegítésére,
konferenciák, képzések, szakmai fórumok, szakmai napok szervezésével az önkormányzat
költségvetési helyzetének figyelembevételével.
Célkitűzés során előtérbe kell helyezni tájaink természeti értékeinek, erőforrásaink
megőrzését, a sokszínű és életképes agrártermelés fejlődésének elősegítését, a vidéki
gazdaság létalapjainak biztosítását, a vidéki foglalkoztatás növelését, a vidéki közösségek
megerősítését, és életminőségének javítását.
Az aktív szerepvállalás szakmai megalapozására a Veszprém Megyei Önkormányzat
elkészítette „A Veszprém Megyei Önkormányzat vidékfejlesztési feladatainak kifejtése és
beavatkozási lehetőségeinek feltárása” című tanulmányt (EMORT Kft. 2014). A szakértői
anyag megállapításait figyelembe véve az alábbi beavatkozási lehetőségek tárulnak fel,
melyek vidékfejlesztési feladat megye specifikus kibontását készíti elő:
- Mobil szakképzési rendszer kialakítása
Veszprém megyében a megyei önkormányzat beavatkozási lehetőségei környezeti adottságok
vonatkozásában leginkább a mezőgazdasági tevékenységet illetően lehetnek. A térségben –
ahogy az ország szinte teljes területén a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma igen
magas. Ebből a szempontból a megyei önkormányzatnak abban van lehetősége, hogy „híd”
szerepet képviseljen a szakképzett munkaerő iránti igény és a szakképzetlen munkanélküli
réteg között. Ehhez vállalkozói interjúkkal fel kell mérni a potenciális szükségletet és mentor
szerepben helyi kulcsvállalkozói tőkével olyan „road show” jellegű képzési rendszert
kiépíteni, amely településekről településre járva, ingyenes szolgáltatásként szólítja meg a
munkanélkülieket, és szakképzési lehetőségek mellett a térségi vállalkozóknál szakmai
gyakorlatot és munkát biztosít.
- Szociális bérmunka szövetkezetek kialakítása
A megfelelő képzési rendszerhez alternatívaként kapcsolódhat egy olyan térségi bérmunka
szövetkezet, amely vagy települési önkormányzatok finanszírozásával és/vagy vállalkozói
tőke bevonással olyan munkaerő kölcsönző szolgáltatással jelenik meg a térségben, ahová a
vállalkozói igények felmérését követő szakmai képzéseken átesett segéd- vagy szakmunkás
munkaerőt a helyi vállalkozókhoz ellenszolgáltatás fejében kiközvetítik.
- Rövid értékesítési láncok kialakítása
Ma már közismertek azok a törekvések, amelyek a helyben történő termelés és fogyasztás
összhangját kívánják megteremteni, azaz 30-50 km-es körzetben kell a megtermelt árunak
piacot találni, a végső felhasználóhoz eljuttatni. A megyei önkormányzatnak– elsősorban a
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foglalkoztatottak nagy részét adó, kisebb méretű, ennélfogva a rövid ellátási láncok
kialakításában kulcsszereplő mikro-vállalkozásokat kell megtalálnia.
- Halászat helyett horgászturizmus
A Balatoni horgászat népszerűsítése érdekében a megyei önkormányzatnak térségfejlesztési
szempontból érdemes felvennie a kapcsolatot a helyi és országos horgászegyesületekkel,
turisztikai irodákkal a közös gondolkodás és helyi turisztikai akciók kialakítása végett.
- Magas hozzáadott értékű termékek létrehozás
Magas hozzáadott értékű termékek létrehozásában, a magyar borászat élenjár. Ez Veszprém
megyére is érvényes. Bár a borászat igen speciális és nagy területet képvisel, amely talán a
megyei önkormányzat beavatkozási lehetőségein túlmutat, azonban a térségi kulcsvállalkozók
közé mindenképpen érdemes helyi borászokat is bevonni és lehetséges témaként
megvizsgálni, hogy a magyar bornak a tömegtermelés felé, avagy kisebb mennyiségben
előállítandó, magas hozzáadott értéket képviselő valódi márkás borok felé kell elmozdulnia.
3.4.

Koordinációs feladatok

Ugyan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján nem határozhatók meg
a megyei önkormányzatok koordinációs feladatai, más jogszabályok koordinációs feladatokat
határoznak meg a megyei önkormányzatok számára, elsősorban a területfejlesztés, a
területrendezés, a környezetvédelem, az idegenforgalom, a sport területén. E területfejlesztés
és területrendezést már érintettük, a további ágazati feladatokat az alábbi alfejezetek
ismertetik.
Koordinációs feladataink hatékony ellátása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat
honlapját szeretnénk megújítani, új tartalmakkal megtölteni, hogy partnereink számára segítő,
a lehető legtöbb információt nyújtó segítő, koordináló adattér legyen, a funkció és a tartalom
esztétikai összehangolásával.

3.5.

Környezetvédelmi feladatok

A környezet védelméről szóló törvény a megyei önkormányzatok részére környezetvédelmi
feladatokat határoz meg.
A megyei önkormányzat a környezet védelmével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében:
- a települési önkormányzatokkal egyeztetett környezetvédelmi programot készít, melyet a
megyei közgyűlés hagy jóvá,
- előzetes véleményt nyilvánít a települési önkormányzati környezetvédelmi programokról,
illetve kezdeményezi azok megalkotását,
- állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek
tervezeteivel kapcsolatban.
A megyei önkormányzat 2011-ben fogadta el környezetvédelmi programját, melynek
teljesüléséről évente beszámol. A környezetvédelmi program megújítása 2016-ban szükséges.
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3.6.

Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok

A Veszprém Megyei Önkormányzat az idegenforgalommal kapcsolatos feladatokat mindig
kiemelt helyzetének megfelelően kezelte, figyelemmel az ágazat térségünkben betöltött
szerepére.
A Veszprém Megyei Önkormányzat SZMSZ-e rendelkezik az idegenforgalommal
kapcsolatos feladatok ellátásának módjáról:
- Összehangolja - a kiemelt üdülőkörzetek kivételével - az idegenforgalom területi érdekeit
az országos érdekekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról,
bemutatásáról, propagálásáról.
- Véleményt nyilvánít a kiemelt üdülőkörzetek fejlesztési koncepciójáról, programjáról.
- Összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését, és elemzi a terület
idegenforgalmának alakulását.
A korábbi években kiadott általános és tematikus kiadványok, illetve a következő ciklusban
megjelenő prospektusok segítségével is népszerűsíteni kívánjuk megyénk turisztikai értékeit.
Ennek egyik formája a belföldi szakmai kiállításokon, rendezvényeken személyesen, valamint
kiadvánnyal történő részvétel.
Külföldi kiállításon, eseményen a testvérmegyei kapcsolatok keretében, a kölcsönösség elve
alapján van módunk jelen lenni, így a jövőben is indokolt részt venni egymás turisztikai
szakkiállításain, rendezvényein. Vonzerőink bemutatásának, propagálásának célzott területe a
külföldi fiatalok bevonása.
A megyei önkormányzat folyamatosan, minden év áprilisában megszervezi és lebonyolítja a
Veszprém Megyei Utazás Kiállítást, ahol önálló standon, térítésmentes megjelenés
biztosítható megyénk értékei számára. Az országosan elismert rendezvény Észak-Dunántúl
legnépszerűbb szakmai eseménye, melyet a jövőben is meg kívánunk rendezni.
A hivatal idegenforgalmi referense ellátja a megyei Tourinform irodai szerepkörből adódó
teendőket, tájékoztatja az érdeklődőket, a partnereket, adatszolgáltatást végez a Magyar
Turizmus Zrt. felé és együttműködik a tizenhárom tagból álló megyei Tourinform hálózattal.
A megye irodáinak közreműködésével évente összeállítja a megyei rendezvénynaptárt és a
Veszprém megyei turisztikai információkat tartalmazó kézikönyvet, amelyeket elektronikus
formában teszünk közzé.
Az idegenforgalom ágazat tevékenységének jelentős részét saját bevételekből fedezi, így
megyénk értékeinek feltárása, bemutatása, propagálása feladat ellátása költséghatékonyan
biztosítható.

3.7.
Az idegenforgalmi-, területfejlesztési-, és sporttevékenységek támogatása
belföldön és külföldön
A megyei önkormányzat nemzetközi és uniós pályázatok révén kívánja elősegíteni külföldi
partnereivel fennálló kapcsolatainak fenntartását, bővítését. E kapcsolatok révén lehetőség
nyílik az egymás régiójára jellemző idegenforgalmi nevezetességek, értékek propagálására,
illetve az adott megyére jellemző sporttevékenységek lehetőségeinek bemutatására.
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A Veszprém Megyei Önkormányzat testvérmegyéivel együttműködve a területfejlesztés, a
turizmus és a sport területén közös koncepciót kíván megvalósítani, melyben 2-3 megye
működne együtt egy adott projektben. Egy-egy ilyen projekt keretében sor kerülhetne közösen
megszervezett konferenciákra, találkozókra, ahol mindenki bemutatót tarthatna a
megvalósítás során megszerzett tapasztalatairól.
A 2015. január 19-én meghosszabbításra került hármas együttműködés - Veszprém-,
Kovászna- és Maine-et-Loire megyék között – keretében szeretnénk az ifjúsági-, sport- és
területfejlesztés területén továbbra is együttműködni, valamint lehetőség szerint közösen részt
venni nemzetközi- és uniós pályázatokban.
Lengyel partnerünkkel, Tarnow várossal is tervezzük kapcsolatunk elmélyítését, mely
lehetőségeinek feltárása még előttünk áll.
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. Újabb
programok is kilátásba kerültek, úgy mint nemzetközi ifjúsági tábor Wunsiedelben, valamint a
Veszprém Megyei Önkormányzat meghívást kapott a Kutak Napja című rendezvényre is.
Alsó-Ausztria tartománnyal való együttműködésünknek köszönhetően minden évben
Veszprém megyei fiatalok vehetnek részt egy hetes nemzetközi ifjúsági találkozón. Terveink
között szerepel a hivatalnokcsere hagyományának ápolása, melynek keretében 2015. tavaszán
a Veszprém Megyei Önkormányzat fogadja az Alsó-Ausztriai Tartományi Parlament
delegációját.
A Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos programjának célja - mely a
sporttörvényben megfogalmazottakkal egybeesik - a megye sportéletének sikeres működése.
A megyei önkormányzat számára fontos az egészséges életmód, ezért – költségvetési
forrásainkhoz mérten - támogatja a megyei sport rendezvényeket, egyesületeket, továbbá
Veszprém megye és a megyei önkormányzat testvérmegyéinek diákjai számára is közös
sportesemények lehetőségét kívánja biztosítani.
A megyei önkormányzat által támogatott sportrendezvények és sportszervezetek: Veszprém
Megyei Sporttanács, Köztársaság Kupa, MKB Veszprém KC támogatása.
3.8.

Értéktárral kapcsolatos feladatok

A hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény adta lehetőséggel élve a Veszprém Megyei
Önkormányzat 29/2013. (VI. 27.) MÖK határozatában döntött a Veszprém Megyei Értéktár és
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága
létrehozásáról. A bizottság döntéseinek előkészítését szakmai szervezetekből alakult állandó
véleményezői kör segítette.
Jelen önkormányzati ciklusban is megalakításra került és működni fog a Veszprém Megyei
Érték Bizottság, mely az értéktárral kapcsolatos feladatokat látja el a jövőben is, hiszen a
megyei értékek sokszínű módon jellemzik Veszprém megye arculatát; megismertetésük,
népszerűsítésük, fenntartásuk a megyei identitástudat eszközéül is szolgálhat. Jelentős
szerepük van az új nemzedékek hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításában,
megerősítésében.
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2015-ben a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Bizottságának támogatásával sor
kerül a Veszprém Megyei Értéktár arculatának kialakítására, honlapfejlesztésre, az értéktárat
bemutató, népszerűsítő rendezvényekre, a megye értékeiről szóló kiadványok elkészítésére.
Az értéktárral kapcsolatos feladatokat a jövőben is hasonló módon tervezzük, pályázati
támogatások, egyéb források bevonásával, felkutatásával.
Miután az Értéktárral kapcsolatos 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.

3.9.

Nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok

Részben törvényből eredő feladatunk a területi (megyei) nemzetiségi önkormányzatok
munkájának segítése és a testületi működés feltételeinek a biztosítása. A nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény értelmében a megyei önkormányzat megállapodás
alapján - melyet minden évben felülvizsgál - biztosítja a két (német, roma) megyei
nemzetiségi önkormányzat működésének feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásról.
A nemzetiségekkel történő együttműködésnek megvan a már kialakult rendszere. Célunk,
hogy pályázati lehetőségeken keresztül segítséget tudjunk nyújtani a nemzetiségi
szerveződések hagyományőrző, kulturális tevékenységéhez, a megyében elő nemzetiségek
sajátos kultúrájának megőrzéséhez, valamint egyéni és közösségi jogaik biztosítása érdekében
a jövőben is figyelemmel kísérjük és támogassuk a területi nemzetiségi önkormányzatok
működését.

4. Az ágazati feladatok végrehajtásának eszközei
4.1. Vagyongazdálkodási feladatok
A konszolidációs törvény alapján a megyei önkormányzatok vagyoni elemei, vagyoni értékű
jogai 2012. január 1-jétől az állam tulajdonába kerültek, kivételt képezve az átadás-átvételi
megállapodásban megjelölt, a megyei önkormányzat feladatellátásához, és a hivatal
működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyoni kör. A megváltozott vagyoni kör jelentősen
behatárolja az önkormányzat részére képezhető működési bevételek körét.
Magyarország Alaptörvényének 38. cikkelye rögzíti, hogy a helyi önkormányzatok tulajdona
nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása.
A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös
szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek
szükségleteinek figyelembevétele.
A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyona a nemzeti vagyon része, amely törzsvagyon
vagy üzleti vagyon lehet. A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör
ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Ezen vagyoni körbe tartozik az önkormányzat
Megyeháza épületének tulajdoni hányad alapján megillető vagyonrésze, valamint a Kórház
utcai parkoló.
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A megyei önkormányzat törzsvagyonát a kötelező feladatok színvonalas ellátása érdekében,
jó gazda módjára költségtakarékosan, értékének megőrzésével, állagának védelmével
szükséges működtetni, és biztosítani kell a karbantartáshoz, felújításhoz elengedhetetlen
forrásokat. Ennek érdekében szükségesnek tartjuk a földszinti Képviselői Iroda átalakítását a
területfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó konferenciák, fórumok megtartása, valamint a
bizottsági ülések kulturált, egy funkcióban történő lebonyolítása miatt. Tervezzük a Kórház
utcai parkoló további állagmegóvását, karbantartását, városképileg méltó kialakítását,
illeszkedve a Megyei Kórház fejlesztéseihez és a megvalósult Hangvilla beruházással
felértékelődő belvárosi környezethez.
A törvény erejénél fogva a megyei önkormányzat résztulajdonosává vált a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökségnek. Az ügynökség munkatársai részére kihelyezett iroda
kialakítását tervezzük a hivatal földszinti irattári helyiségének áthelyezésével. A nonprofit
gazdasági társasági formában működő Kft.-ben szerzett társasági részesedés korlátozottan
forgalomképes vagyonelemnek minősül.
Az üzleti vagyon része a Veszprém, Szeglethy utcában lévő két iroda és a hozzájuk tartozó
parkolóhelyek, melyek megállapodás alapján hasznosításra kerültek. Rövidtávon az irodák
értékesítését nem tervezzük.
A Veszprém Megyei Önkormányzat üzleti vagyonát képezik továbbá az önkormányzat
főkönyvi nyilvántartásában szereplő tárgyi eszközök. Az e vagyoni körbe tartozó
vagyonelemek közül feleslegessé váló vagyontárgyak hasznosításából, értékesítéséből
származó bevételek egészítik ki a megyei önkormányzat saját forrásait.
A Mötv. 109. § (6) bekezdése előírja az önkormányzatok számára, hogy legalább a vagyoni
eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben kell gondoskodni a vagyon
felújításáról, pótlólagos beruházásról. Ennek megfelelően a pénzügyi lehetőségek
függvényében, de legalább az elszámolt értékcsökkenés mértékéig szükséges a mindenkori
költségvetési rendeletben tartalékot képezni.

4.2.

A megyei önkormányzat gazdálkodási feltételeinek alakulása, és feladatainak
finanszírozása

A 2015-2020 évekre vonatkozó gazdasági program végrehajtásának egyik alapfeltétele a
kiszámítható, stabil pénzügyi háttér. Az önkormányzatok gazdálkodása elválaszthatatlan az
államháztartástól, annak egyik alrendszerét jelenti. Az államigazgatás megreformálása során
az ágazati jogszabályok változásai az önkormányzatok pénzügyi szabályozását befolyásolják.
A Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodási feltételeit alapvetően meghatározza a
jelenlegi finanszírozási helyzete, a feladatellátás struktúrája. A megyei önkormányzatok
tekintetében elmondható, hogy 2012. évtől az éves központi költségvetésről szóló törvények
által megállapított költségvetési támogatás nem változott, ezért a gazdálkodás kialakítása a
működőképesség biztosítása a költségvetési egyensúly mellett történt. A kiszámíthatónak
mondható állami támogatás mellett ugyanakkor az önkormányzatnak törekednie kell arra,
hogy a saját bevételeket fejlesztésekre fordítsa és ne a működési kiadások finanszírozásával
élje fel.
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A gazdasági stratégia kiemelt céljai közé tartozik az önkormányzat gazdálkodásának hosszú
távú fenntarthatóvá tétele. Biztosítani kell egy működőképes önkormányzati feladat ellátási
rendszert. A gazdálkodási feltételek kialakításakor figyelembe kell venni a makrogazdasági
folyamatokat, a hosszabb távú államháztartási prioritásokat, a gazdasági környezet várható
változásait és annak az önkormányzati gazdasági helyzetre gyakorolt hatását. Ennek
érdekében szükség van arra, hogy az önkormányzat felvázolja, hogy a rendelkezésre álló
feladat- és forrásstruktúrával melyek azok a jövőbeni célok, amelyeket elérhet.
A helyi önkormányzatokról szóló új törvény alkalmazkodik ahhoz a feladatátrendeződéshez,
mely során a korábbi önkormányzati feladatok jelentős részét az állam közvetlenül biztosítja.
A feladatok átrendeződése a finanszírozási rendszer átalakítását vonta maga után.
Feladatfinanszírozás került bevezetésre, melynek célja, hogy az önkormányzatok kötelező
feladatainak ellátásához szükséges működési forrás rendelkezésre álljon, működési hiány ne
léphessen fel. Feladatfinanszírozás során az állam által meghatározott működési kiadási
szükséglet, valamint az önkormányzat működési bevételi lehetőségeinek figyelembe vételével
kerül meghatározásra az egyes önkormányzatok költségvetési támogatása. A támogatás
biztosításának fő szempont körei:
- takarékos gazdálkodás,
- jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétel,
- tényleges saját bevétel.
A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Kivételes esetben,
jogszabályban meghatározott módon az önkormányzat működőképessége megőrzése
érdekében kiegészítő támogatás adható.
A megyei önkormányzat fizetési számláját 2012-től a Magyar Államkincstár köteles vezetni.
Ez a gazdálkodás szempontjából azt jelenti, hogy a megyei önkormányzat részére
finanszírozási célú pénzügyi műveletek nem állnak rendelkezésre, hitelfelvételre nem
jogosult, a fizetési számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök után kamatbevétel nem
érvényesíthető.
A költségvetési egyensúly megtartása, a likviditási gondok megoldása a költségvetési törvény
szerint megigényelhető finanszírozási forrásokból történhet, illetve a nettó finanszírozás
átütemezésének engedélyeztetésével valósulhat meg.
A 2012. évtől hatályba lépő Alaptörvényben rögzítetteknek megfelelően a helyi
önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalást kizárólag a Kormány
engedélyével tehet. A kötelezettségvállalás mértéke éves szinten nem haladhatja meg az
önkormányzat saját bevételeinek 50%-át. Figyelemmel, hogy a Magyar Államkincstár nem
pénzintézet, és mint kizárólagos számlavezető az adósságot keletkezető ügyletek egy részében
az önkormányzat nem jogosult kötelezettség vállalásra.
Önként vállalt feladatokat az önkormányzat kizárólag saját bevételei terhére láthat el. A
kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a költségvetési
rendeletnek elkülönítetten kell tartalmaznia. A szűk gazdasági mozgástérből adódóan fontos a
saját bevételi források felkutatása, a külső források bevonása és a különböző költségelemek
már megkezdett racionalizálása.
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A gazdálkodásban továbbra is biztosítani kell az alábbi államháztartási és számviteli
alapelveket:
- pénzügyi egyensúly megtartása,
- működőképesség biztosítása,
- kötelező feladatok ellátása,
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kötelező juttatások biztosítása,
- a közpénzek hatékony és ellenőrizhető felhasználása,
- a tervezés és beszámolás teljes körűsége és nyilvánossága.
Kiemelt feladat, hogy a pénzügyi gazdálkodási tevékenység naprakész legyen, így az
megfelelő információt tud nyújtani a döntéshozók számára. A gazdálkodás során fokozott
figyelemmel kell készülnie a költségvetési-rendelet szerinti előirányzat-felhasználási
ütemtervnek és likviditási tervnek. A költségvetést érintő döntések meghozatala előtt
készüljön felmérés – legkedvezőbb döntés érdekében -, amely az adott döntéskihatást anyagi
és hatékonysági szempontból is elemzi.
A 2015-2020 évekre szóló gazdasági program elsődleges célja a likviditási problémák
kezelése, mert a feladat ellátás csak ebben az esetben biztosítható. Szigorú gazdálkodás
mellett, a pályázati lehetőségek feltárásával, azok kihasználásával kell biztosítani az
önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megőrzését. Törekedni kell a saját bevételi
lehetőségek felkutatására, a bevételi források növelésére. Az egyensúly megteremtése
érdekében a feladatokat rangsorolni és racionalizálni szükséges.
A megyei önkormányzatnál a belső ellenőr a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a Belső
Ellenőrzési Kézikönyv és az éves munkaterv alapján végzi az ellenőrzéseket. Az
önkormányzat célkitűzései határozzák meg a kapcsolódó belső ellenőrzési célokat. A
feladatrendszerhez kell igazítani az ellenőrzési feladatokat is. Az ellenőrzésnek elemezni,
vizsgálni kell a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és
gyarapítását, az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát. A feladatok
ellátásánál a gazdaságos és költségtakarékos prioritásoknak kell érvényesülnie, ezért
elsődlegesen a pénzügyi, a gazdaságossági és teljesítményellenőrzésekre van szükség.
A belső ellenőrzés feladata elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek
kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint
működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét. Az ellenőrzések által
feltárt hiányosságok megszüntetése, az ellenőrzési tapasztalatok hasznosítása súlyponti
feladatot képez.

4.3.

Humánerőforrás

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 17 tagból áll, melyet a tagjai sorából
választott megyei közgyűlés elnöke és társadalmi megbízatású alelnöke képvisel. A közgyűlés
megyei önkormányzati feladatok rendszeréhez igazítottan alakította ki bizottsági struktúráját,
így négy szakbizottságot működtet:
 Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság (7 fő)
 Ügyrendi Bizottság (6 fő)
 Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság (7 fő), valamint
 Veszprém Megyei Értéktár Bizottság (6 fő).
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A Hivatal engedélyezett létszáma a 45/2014. (IX.25.) MÖK határozat értelmében
mindösszesen 24 fő. A személyi állomány összetétele: 1 fő hivatalvezető 3 fő irodavezető, 1
fő Elnöki Kabineti titkár, 12 fő ügyintéző köztisztviselő, 5 fő ügykezelő. Jelenleg 2 üres
álláshely van a Hivatalban.
A vezetők és az ügyintézők közül mindenki felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Az
ügykezelő kollégák középfokú végzettségűek. Idegennyelvtudással kapcsolatosan
elmondható, hogy 11 fő rendelkezik valamilyen típusú nyelvvizsgával.
Várhatóan a megyei önkormányzat új feladatként a hatáskörébe utalt uniós és hazai fejlesztési
források elosztására, részben felhasználására kap közjogi felhatalmazást. A következő időszak
kiemelt feladata lesz megteremteni az újabb feladatok szakszerű, hatékony végrehajtásának
személyi, szervezeti, és működési feltételeit.
Az önkormányzat életében a jövőben várható új feladatokra figyelemmel elsődleges cél az
önkormányzat és a hivatal stratégiai alkalmazkodó képességét, a szervezeti rugalmasságot, és
a folyamatos tanulást magas szinten támogató munkavégzési rendszer működtetése, a
választott közgyűlési képviselők és a közszolgálati tisztviselők elkötelezettségére alapozva,
biztosítva a folyamatos továbbképzés lehetőségét.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és bizottságai aktív és kezdeményező
szerepvállalása meghatározó jelentőségű a politikai egyeztetési folyamatok, a partnerség és a
kapcsolattartás területeken.
A hivatal tekintetében a megfelelő számú és a feladatellátáshoz igazodó képzettségű és
gyakorlatú, innovatív és rugalmas, az új helyzetekhez alkalmazkodni képes munkaerőből álló
végrehajtó szervezet működtetése kiemelt fontosságú. Nélkülözhetetlen a köztisztviselők
ismereteinek állandó megújítása, az élethosszig tartó tanulás folyamatának támogatása, ahhoz,
hogy képesek legyenek az önkormányzati ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok maradéktalan, színvonalas ellátására.
Önkormányzatunknak területi önkormányzatként feladata, hogy hatáskörében eljárva minden
intézkedésével a megye érdekeit szolgálja, kifejezve és érvényre juttatva a közakaratot, és
elengedhetetlen, hogy az újabb kihívásoknak való megfelelés érdekében a gazdasági,
társadalmi folyamatok fejlődésének aktív motorja, katalizátora legyen.
A megyei önkormányzat közgyűlése a kitüntető díjak (Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára,
Veszprém Megye Érdemrendje, Pro Comitatu díj, Felelősség a Közösségért és a Környezetért
díj) rendszerének megtartásával továbbra is törekszik elismerni a magas szintű szakmai
tevékenységet a megyében.

4.4.

Pályázatok

A feladatrendszer átalakítása miatt alapvetően megváltozott a megyei önkormányzat
gazdasági alapja. A vagyoni helyzet változása jelentősen meghatározza a megyei
önkormányzat működési bevételének lehetséges körét.
Racionális gazdálkodással és a pályázatok teljes körű feltárásával kell biztosítani a megyei
önkormányzat működőképességét. Az egyensúly megteremtése érdekében a feladatokat
rangsorolni és racionalizálni szükséges.
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Miután a Veszprém Megyei Önkormányzat állandó saját bevétellel nem rendelkezik, kiemelt
figyelmet kell fordítani a pályázati lehetőségek figyelésére és kihasználására a működés
minden területén.
Az elkövetkezendő években kiemelt szerep jut a pályázati tevékenységnek, hiszen a szigorú
gazdálkodási és költségvetési keretek között a pályázatokon történő részvétel biztosíthatja
azon források megszerzését, amelyek segítségével az önkormányzat a meghatározott céljait
eredményesen valósíthatja meg.

4.5.

Együttműködés

A megyei önkormányzat kapcsolatainak erősítése több területen lehetséges, illetve szükséges
egy jövőbeni erőteljes fejlesztési centrumként működő területi önkormányzati
feladatvállaláshoz. A meglévő kapcsolatok elmélyítése mellett újak kialakítását kell
megcélozni, amelyek a megyéhez tartozás és a megyetudat erősítéséhez, illetve az
önkormányzat tevékenységének társadalmi elismeréséhez kapcsolódnak.
Ezen belül kiemelendő a területfejlesztés, idegenforgalom, sport, koordinácó területén
különösen:
- a Területfejlesztési Szakmai Kollégium és a Megyei Területfejlesztési Konzultációs
Fórumok adta lehetőségek aktív hasznosítása,
- a megyék közötti együttműködés erősítése,
- a megye településeivel, a megyei jogú város önkormányzatával, a kormányhivatallal, és a
járásokkal való kapcsolat erősítése, bővítése,
- a megyében működő állami szervekkel, gazdasági kamarákkal, szakmai és
érdekképviseleti szervekkel való együttműködés gyakorlatiassá tétele,
- a megyei és országos médiával kialakított együttműködés erősítése,
- a megyei önkormányzat honlapjának tartalmi fejlesztése, korszerűsítése,
- a megyei önkormányzat által szervezett hivatalos ünnepségek és események, illetve
készíttetett kiadványok tematikus egységesítése, különös tekintettel a megyei identitás és
összetartozás tudatosítására.
A célkitűzések, feladatok megvalósítása az állami szervekkel, a megyében működő
települések és a szomszédos megyék önkormányzataival, a megye gazdasági életének
meghatározó szereplőivel, a megyében működő tudásbázisokkal, szakmai és civil
szervezetekkel, az európai uniós és egyéb belföldi és külföldi partnerekkel való, a kölcsönös
érdekeken alapuló, együttes, átgondolt, jól koordinált együttműködést igényel.
A gazdasági program megvalósulásához a megyei önkormányzat részéről alapvető feltétel,
hogy rendelkezzen azokkal a forrásokkal, amelyek lehetővé teszik az önkormányzati törvény
szerint kötelező feladatai, valamint a testület által esetlegesen önként vállalt feladatok
ellátását, továbbá, hogy a feladatellátás módját, szerkezetét hozzá tudja rendelni a források
változásához.
A kitűzött célok eléréséhez szükséges a megyei közgyűlés, a bizottságok és a közgyűlés
hivatalának tudatos, aktív és kezdeményező szerepvállalása. A közigazgatás átalakulása és az
új önkormányzati törvény következtében lezajlott változások megkövetelik a rugalmasságot
és az aktív alkalmazkodást.
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Az egyértelműen látható, hogy a megyei önkormányzat alapvető feladatai a koordináció, az
integráció, az orientáció és az erőteljesebb érdekképviseleti tevékenység eszközeivel
végezhetők. Az eddigieknél jobban előtérbe kell helyezni a partnerség és a kapcsolattartás új
elemeit.
A partnerség kapcsán törekedni kell a helyzetfeltárás, koncepciókészítés és programozás
ütemezett feladatainak meghatározására, végrehajtás során elengedhetetlen a politikai és a
szakmai együttműködés.

5. A Gazdasági Program megvalósítását elősegítő legfontosabb
alapelvek
a.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és bizottságai, valamint az
önkormányzati hivatal aktív és kezdeményező szerepvállalása nagymértékben
szolgálja a kitűzött célok megvalósítását, melynek során előtérbe helyezendők a
partnerség és a kapcsolattartás elvei.
b.) A program végrehajtása során prioritást kell biztosítani a kötelező feladatok ellátására,
az önként vállalt feladatok ellátását a költségvetési, pénzügyi források lehetőségéhez
kell igazítani.
c.) Alapvető követelmény a pénzügyi-gazdasági fegyelem fenntartása mind a tervezés,
mind a végrehajtás során.
d.) A program megvalósítását a pályázati lehetőségek teljes körű feltárásával, lehetséges
igénybevételével kell elősegíteni, továbbá előnyben kell részesíteni az önerő nélküli
pályázatok kihasználását.

Zárszó
A Veszprém Megyei Önkormányzat a jövőben is Magyarország, és szűkebb hazánk,
Veszprém megye polgárainak érdekit szolgálja a jelen Gazdasági Programban meghatározott
célkitűzések, feladatok végrehajtása során, demokratikus módon, széles nyilvánosságot
teremtve a közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásának.
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