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15/2023. (II. 15.) határozat melléklete 
 

B E S Z Á M O L Ó  
 

a Veszprém Megyei Önkormányzat 
 2022. évi  

területfejlesztési tevékenységéről 
 
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban 
Tftv.) hatálya az országos és térségi területfejlesztési és területrendezési feladatok, valamint a 
térségi területfejlesztési és területrendezési feladatokat ellátó területi önkormányzatok 
vidékfejlesztési és koordinációs feladatainak ellátására terjed ki. 
 
A Tftv. 11. § - ában a megyei önkormányzat számára meghatározott területfejlesztési feladatok 
egy része új, míg több esetben a 2021-ben megkezdett folyamatok folytatásaként jelentkezett, 
melyekkel kapcsolatosan elvégzett tevékenységeket az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Területfejlesztési feladatok 

Tfvt. 11. § (1) bekezdés 
alapján 

A feladatokkal összefüggésben végzett megyei önkormányzati 
tevékenység 

Az országos fejlesztési és 
területfejlesztési 
koncepcióval 
összhangban - a megyei 
jogú városok 
önkormányzatának 
bevonásával - kidolgozza 
és határozattal elfogadja a 
megyei területfejlesztési 
koncepciót, illetve - a 
megyei területfejlesztési 
koncepció és a megyei 
területrendezési terv 
figyelembevételével - a 
megyei területfejlesztési 
programot {aa)} 

A 2021-2027-es uniós tervezési ciklus megalapozása érdekében 
Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása 
folyamatában  

- a megyei területfejlesztési koncepció módosításához és 
az új megyei területfejlesztési programhoz kapcsolódó 
környezeti értékelés dokumentuma a 32/2021. (IV. 21.) 
MÖK határozattal, 

- Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció 
módosítása a 33/2021. (IV. 21.) MÖK határozattal, 

-  a 2021-2027 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém 
Megyei Területfejlesztési Program a 34/2021. (IV. 21.) 
MÖK határozattal elfogadásra került. 

 

Részt vesz az országos 
fejlesztési és 
területfejlesztési 
koncepció, valamint az 
operatív programnak 
kidolgozásában, a megyei 

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének 
koordinációjában közreműködtünk a vonatkozó új operatív 
program - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
Plusz (továbbiakban TOP_Plusz) - tervezetének 
kidolgozásában, véleményezésében. 
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jogú városok 
önkormányzata és a 
fővárosi kerületi 
önkormányzatok kötelező 
bevonásával észrevételeik 
figyelembevétel {ab)} 

A TOP Plusz tervezetének figyelembevételével, a fejlesztési 
dokumentumainkra alapozva az Irányító Hatóság (a 
továbbiakban: IH, mely 2022-ben Pénzügyminisztérium 
szervezetéből átkerült a Miniszterelnökség szervezetébe) 
útmutatása szerint a 108/2021. (IX.13.) MÖK határozattal 
elfogadott Veszprém megye 2021-2027 tervezési időszakra 
vonatkozó Integrált Területi Programja (a továbbiakban: ITP) 
a 31/2022. (V.25.) MÖK határozattal módosításra került. 
Továbbá 2022. novemberben a tervezésben bekövetkezett 
változások okán újabb módosítást készítettünk elő, melyet 
minőségbiztosításra megküldtünk az IH részére, melynek 
számszaki megfelelőségét visszaigazolták, de kérték, hogy 
közgyűlési jóváhagyásra majd csak az OP elfogadása után 
kerüljön sor.  

2022. december 22-én az Európai Bizottság elfogadta a 
Magyarország - Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program Plusz dokumentumot. Az ebből eredő változások 
okán újabb ITP módosítás előkészítése van folyamatban, ami 
felülírja a novemberben megküldött változatot. 

Előzetesen véleményezi a 
térségi területfejlesztési 
koncepciókat és 
programokat {ad)} 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet és a szomszédos vármegyék 
dokumentumai jelentik leginkább e tevékenységet, ahol már 
az előző években elkészültek e dokumentumok. 
 
 

A tervezés és a végrehajtás 
során gondoskodik a 
partnerség elvének 
érvényesítéséről {af)} 

Az ITP módosítása többszintű partnerségben történt, egyrészt 
a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 
kibővített ülésén a települések vezetői és az éritett szervezetek 
tervezésbe való bevonása, valamint a módosításról szóló, 
minőségbiztosításra megküldött, majd minőségbiztosított 
dokumentum a honlapon közzétételre került. Illetve a 
közgyűlések előkészítése során biztosítandó nyilvánosság 
ezen előterjesztések során is maradéktalanul teljesült. 
A területfejlesztést érintő valamennyi elfogadott dokumentum 
mindenki számára jól hozzáférhető módon Veszprém 
Vármegyei Önkormányzat honlapján megtalálható. 
 

Területfejlesztési tervek 
végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok 

 

Nyomon követi és értékeli 
a megyei vagy fővárosi 
területfejlesztési 
koncepció és a megyei 

A hatályos Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció 
2022-ben is segítette a megyei területfejlesztési feladatok 
ellátását. A megyei koncepcióban foglaltak a 
településfejlesztési koncepciók és fejlesztési tervek 
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vagy fővárosi 
területfejlesztési 
programok végrehajtását, 
{ba)} 

készítésénél figyelembevételre kerültek. A megyei és a 
települési koncepciók, fejlesztési tervek összhangjának 
megléte a települések fejlesztési dokumentumai 
véleményezési eljárásában kerültek ellenőrzésre.  
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 2022. július 1-től új települési tervrendszert 
vezetett be, mely fejlesztési tervből és rendezési tervből áll. A 
fejlesztési terv része lett a korábbi koncepció és ide került a 
szerkezeti terv, fejlesztési tervlap néven. 

A településtervek véleményezésével kapcsolatos sajátos 
jogalkotási folyamatában is változás ment végbe, 2022. július 
1 után indult tervkészítés (vagy módosítás) esetében nincs 
előzetes tájékoztatás, ennek elnevezése adatszolgáltatásra 
változott, miközben az adatokat a települések egy elektronikus 
felületen érik el. 
2022-ben 22 megyei települést érintő településfejlesztési 
koncepció készítését, módosítását érintő többlépcsős 
véleményezési eljárásban vettünk részt. Az előzetes 
tájékoztatási szakaszban adott információ száma 5 db (ebből 1 
esetben 6 település egybefoglalt tájékoztatása, akik 
társulásban készítik a terveiket). A tájékoztató levelekben 
felhívtuk a települési önkormányzatok figyelmét a Veszprém 
Megyei Területfejlesztési Koncepció elfogadott módosítására 
és az abban foglalt célkitűzésekre. A településfejlesztési 
koncepciók véleményezési szakaszában adott állásfoglalások 
száma 3 db. Területfejlesztési tervet 9 esetben 
véleményeztünk. 

Dönt a hatáskörébe utalt 
fejlesztési források 
felhasználásáról {bb)} 
 

Monitoring bizottság vagy 
más döntéshozó szerv 
útján közreműködik a 
területi operatív 
programok irányításában, 
megvalósításuk 
végrehajtásában, {bc)} 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-
2020 uniós ciklus település- és területfejlesztési operatív 
programja) (TOP) felhívásaira és a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Plusz (2021-2027 uniós 
ciklus település- és területfejlesztési operatív programja) 
(TOP_Plusz) érkezett támogatási kérelmekről a Döntés 
Előkészítő Bizottság (továbbiakban: DEB) keretein belül, 
területi szereplőként tette meg javaslatát, szavazatát a 
Közgyűlés delegáltja.  
A TOP felhívásaira beérkezett támogatási kérelmekről TTOPB 
ülésre (DEB: területi szereplőként a TTOPB javaslatot 
képviselve) 1 alkalommal került sor, és 1 határozatot hozott.  
A TOP_Plusz felhívásaira beérkezett támogatási kérelmekről 
a DEB által képviselt döntés előkészítéseként 7 alkalommal 
került sor TTOPB ülésre, ahol a bizottság összesen 207 
határozatot hozott. 
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A DEB döntési javaslataira figyelemmel a Veszprém Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése visszamutatás, egyetértési jog 
gyakorlása keretében, a TOP -ból finanszírozott támogatási 
kérelmekkel kapcsolatban nem hozott döntést, az új 2021-
2027 uniós ciklusban pedig kivezetésre került ez a 
jogintézmény. 

 

A 2014-2020 tervezési időszakra vonatkozó operatív program, 
a TOP, intézkedésenként megítélt támogatásainak összesítése 
Veszprém megyében (forrás: 
https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso, 
2022.12.31.-i állapot), Veszprém város nélkül: 
1.1 Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése: 7,324 Mrd Ft 
1.2 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés: 8,725 Mrd Ft 
1.3 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés: 5,522 Mrd Ft 
1.4 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével: 8,954 Mrd Ft 

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés: 
12,929 Mrd Ft 

3.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés: 7,166 Mrd Ft 
3.2 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló 

energia-felhasználás arányának növelése: 5,146 Mrd Ft 
4.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése: 

 1,070 Mrd Ft 
4.2 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése: 1,008 Mrd Ft 
4.3 Leromlott városi területek rehabilitációja: 0,958 Mrd Ft 
5.1 Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi 

foglalkoztatási együttműködések (paktumok): 
3,898 Mrd Ft 

5.2 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű 
komplex programok: 0,365 Mrd Ft 

5.3 Helyi közösségi programok megvalósítása: 0,924 Mrd Ft 

Összesen: 63,989 Mrd Ft 

2021-2027 tervezési időszakra vonatkozó operatív program, a 
TOP_Plusz, intézkedésenként megítélt támogatásainak 
összesítése Veszprém megyében (forrás: 
https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso, 
2022.12.31.-i állapot) - Veszprém és Pápa városok- akik a 
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Fenntartható Városfejlesztési (FVS) célterületen vannak - 
nélkül: 

TOP_PLUSZ-1.1.1 - Helyi gazdaságfejlesztés 0,243 Mrd Ft 
(243.374.740 Ft) 

TOP_PLUSZ-1.1.3 - Helyi és térségi turizmusfejlesztés 4,757 
Mrd Ft (4.757.404.459 Ft) 

TOP_PLUSZ-1.2.1 - Élhető települések 5,298 Mrd Ft 
(5.297.514.108 Ft) 

TOP_PLUSZ-1.2.3 - Belterületi közutak fejlesztése 1,548 
Mrd Ft (1.547.728.304 Ft) 

TOP_PLUSZ-2.1.1 - Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése 3,713 Mrd Ft (3.712.897.611 Ft) 

TOP_PLUSZ-3.1.1 - Megyei foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködések 3,604 Mrd Ft 
(3.604.000.000 Ft) (kiemelt kedvezményezett Veszprém 
Megyei Önkormányzat) 

TOP_PLUSZ-3.1.2 - Szociális célú városrehabilitáció 
(ESZA+) 0,061 Mrd Ft (60.938.319 Ft) 

TOP_PLUSZ-3.3.1 - Gyermeknevelést támogató humán 
infrastruktúra fejlesztése 1,626 Mrd Ft (1.626.019.808 Ft) 

TOP_PLUSZ-3.3.2 - Helyi egészségügyi és szociális 
infrastruktúra fejlesztése 2,196 Mrd Ft (2.196.480.486 Ft) 

Összesen: 23,046 Mrd Ft 

A fenntartható városfejlesztési stratégia elkészítésére Pápa és 
Veszprém városok 0,16 Mrd Ft (159.998.170 Ft) összegű 
támogatást kaptak a TOP_PLUSZ-1.3.1 - Fenntartható 
városfejlesztési stratégiák támogatása intézkedés keretében. 

 

Figyelemmel kíséri az 
operatív programok 
megyében jelentkező 
feladatainak 
megvalósítását a megyei 
jogú városok 
önkormányzata kötelező 
bevonásával, észrevételeik 
figyelembevételével {bd)} 

Közgyűlési felhatalmazás alapján a megyei önkormányzat 
elnöke részt vett a Pénzügyminisztérium, majd 
Miniszterelnökség felkérésére a kiírásra kerülő TOP_Plusz 
Felhívások összeállításában, véleményével segítve az Irányító 
Hatóság munkáját. 
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A megye gazdaságának és 
foglalkoztatásának 
fellendítése érdekében 
gazdaságfejlesztési, 
befektetés ösztönző 
tevékenységet lát el {bg)} 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
területfejlesztési feladatainak ellátása során kiemelt figyelmet 
fordít a gazdaság szereplőivel, az önkormányzatokkal, 
valamint a helyi közösségekkel történő együttműködésre és a 
kialakított közös tervek megvalósításának elősegítésére. Ezen 
törekvéssel összhangban a Közgyűlés 2022. április 28-i 
napirendjén szerepelt, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara tájékoztatója Veszprém megye gazdaságának 
2022. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének 
lehetőségeiről. A megyei kereskedelmi és iparkamara 
tevékenysége hozzájárul a versenyképesség növeléséhez és a 
munkahelyteremtéshez.  A tájékoztató számot adott Veszprém 
megye demográfiai és munkaerő-piaci helyzetéről, a gazdaság 
teljesítményéről, továbbá ismertette a gazdaságfejlesztés és 
foglalkoztatás növelésének lehetőségeit. 
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2022. június 
23-i ülésén tárgyalta a „Tájékoztató Veszprém megye 
foglalkoztatási helyzetéről, a munkaerőhiány csökkentése 
érdekében szükséges megyei és helyi szintű lépések 
lehetőségéről” tárgyú napirendet. A Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és 
Munkavédelmi Főosztályának főosztályvezetője által 
összeállított tájékoztató szerint a főosztály szerteágazó 
szakmai tevékenységével a munkaerő-piaci feladatok ellátása 
mellett nagymértékben elősegítette az olyan világméretű 
problémák, mint az egészségügyi, majd a háborús 
veszélyhelyzet kezelését, amelyek jelentősen befolyásolják a 
megye foglalkoztatási és gazdasági teljesítményét. Kitért 
továbbá a COVID-19 Koronavírus járvánnyal összefüggő 
foglalkoztatási intézkedésekre is.  

Valamint a közgyűlés 2022. június 23-i ülésén tárgyalta a 
„Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” 2022. 
évi tevékenységéről, valamint az alapítvány munkájának 
eredményeiről szóló beszámolót, mely alapítványban az 
államot megillető alapítói jogok gyakorlása a Veszprém 
Megyei Önkormányzatot illeti meg a vonatkozó 
kormányrendelet alapján. 

Területfejlesztési 
koordinációval 

kapcsolatos feladatok 

 

Összehangolja 
illetékességi területén az 

A megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenységének 
segítése, a területfejlesztésben érintett, érdekelt szereplők 
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államigazgatási szervek, a 
települési, a megyei jogú 
város önkormányzata, a 
gazdasági és civil 
szervezetek fejlesztési 
elképzeléseit {ca)} 

összehangolt fejlesztési együttműködésének céljával 
létrehozta a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai 
Kollégiumot (a továbbiakban: Szakmai Kollégium). Az 
együttműködési megállapodás alapján a szakmai kollégium 
tagjai a megyei önkormányzat mellett: Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, Veszprém Megyei Kormányhivatal, 
Pannon Egyetem, Veszprém Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém 
megyei Szervezete és a Balaton Fejlesztési Tanács. A 2021-
2027 európai uniós tervezési időszakra megújításra került az 
együttműködési megállapodás. A Szakmai Kollégium 2022-
ben 1 db munkaülést tartott, melynek témája a 2021-2027 
európai uniós tervezési időszak forrásfelhasználásával 
kapcsolatos megyei dokumentum, az ITP módosításában 
nyújtott együttműködése.  

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2021-2027 európai 
uniós programozási időszakban, a megye és a megyei 
szereplők sikeres szereplése érdekében, a 2021. decemberben 
megindított programot folytatta. Az ITP-ben lehatárolt 3 
célterületen, a célterületen lévő települések számára „TOP 
Plusz indítása Veszprém megyében - fókuszban a március 
hónapban nyíló Felhívások” mottóval márciusban 
rendezvényeket szerveztünk a három lehatárolt célterület 
mindegyikén. Erősítve a Veszprém Megyei Önkormányzat 
fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó 
tevékenységét a megye hatékony és sikeres forráslekötése 
érdekében. A résztvevők információt kaptak a TOP-Plusz 
aktualitásokról, gyakorlati tanácsokat kaptak pályázati 
kiírások buktatóiról, valamint a főbb tartalmi elemek 
tekintetében pedig szakmai segítségnyújtást adtunk. Továbbá 
részletes tájékoztatást kaptak a résztvevők a TOP-Plusz 
intézkedései közé újonnan bekerült Aktív- és ökoturisztikai 
fejlesztésekre fordítható európai uniós forrásokról. Ezzel 
párhuzamosan tevékenyen segítettük az önkormányzatokat (és 
a programba csatlakozó egyéb szervezeteket) azzal, hogy a két 
körben megjelent TOP_Plusz felhívások kapcsán előzetesen, a 
felhívásoknak és értékelési szempontrendszernek megfelelő 
tartalommal összeállított adatlap kitöltését és visszaküldését 
követően konzultációt biztosítottunk a megbízott szakértővel. 
A folyamat lezárásaként a megjelent TOP Plusz pályázati 
kiírásokkal kapcsolatos projektgenerálás eredményeit és 
tapasztalatait osztottuk meg az önkormányzatokkal egy közös 
programzáró kerekasztal megbeszélésen, ezzel is erősítve az 
megye és a települések együttműködését.  
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A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei 
Önkormányzati Hivatal Projekt Irodája közreműködésével 
részt vesz a 2014-2020 programozási időszakban az egyes 
európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. pontjában hivatkozott 
projektmenedzsment, valamint a 3.12.1 pontjában hivatkozott 
további tevékenységek ellátásában. 
A Veszprém Megyei Önkormányzat a projekt-előkészítési és 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására, azaz a támogatási 
kérelmek benyújtására, illetve a támogatásban részesített 
projekt megvalósítására, a kooperációt kezdeményező 
települési önkormányzatokkal konzorciumi együttműködési 
megállapodást köt. 
A települési önkormányzat a TOP támogatási konstrukcióinak 
keretében benyújtandó támogatási kérelmek esetében a 
projekt-előkészítési, illetve megvalósítási feladatok teljes körű 
ellátását kezdeményezi, vagy kizárólag a 
projektmenedzsmenti, azaz a projekt megvalósítási feladatok 
ellátását kéri. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a 
2022-es évben 19 TOP pályázat vonatkozásában látta el a 
projektmenedzsmenti tevékenységet.  

E tevékenység, a megye településeinek felkérése szerint, a 
2021-2027 programozási időszakban is folytatódott a 2021-
2027 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet és az Elszámolási 
Útmutató 2021-2027 programozási időszakra 3.8.2.3. pontja 
alapján, mely szerint a megyei önkormányzat a Korm. 
Rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló 
közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment 
tevékenységének, valamint a Korm. rendeletben foglalt 
költségkorlátokra vonatkozó további tevékenységek 
ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési 
önkormányzat kéri. 2022-es évben Veszprém Megyei 
Önkormányzat 19 TOP_Plusz pályázat a projekt-előkészítési 
munkáját végezte. 
Ezen kívül 4 támogatott TOP-1.5.1 - A 2021-27 tervezési 
időszak stratégiai és projektszintű előkészítése című projekt 
keretében több település részére készíttettünk előkészítő, 
megalapozó dokumentumokat a sikeres pályázataik 
előkészítéséhez. Így Energiahatékonysági fejlesztések 
előkészítése; Óvodai és bölcsődei fejlesztések megalapozó 
dokumentumainak elkészítése; OKOS város – OKOS 
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kistérség közösségi kerékpárrendszer tanulmányterveinek 
elkészítése; Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok 
projektelőkészítő tanulmányainak elkészítése témakörökben.  

Vizsgálja és értékeli a 
megye társadalmi és 
gazdasági helyzetét, 
környezeti állapotát, 
adottságait, a vizsgálatok 
során felhasznált 
információkat és a 
vizsgálatok eredményeit a 
területi információs 
rendszer rendelkezésére 
bocsátja {cf)} 

A „Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi 
Program 2020. évi megvalósulásáról” szóló előterjesztést a 
Közgyűlés 2022. június 23-i ülésén tárgyalta. 
A beszámoló az alábbi környezetvédelemért felelős megyei 
szervezetek tájékoztatásán alapult: 
− Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztály 
− Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 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 
Veszprém megyében a környezeti elemek védelme terén az 
elmúlt években további mérsékelt javulás következett be, 
elsősorban a természeti értékeink védelme, az ívóvízminőség 
javítása, és a szennyezett iparterületek megtisztítása terén. Az 
elmúlt évben a környezeti elemeket jelentősen károsító 
esemény nem következett be. 

 
Területfejlesztési fórumok 

 

 

Az egy régió területén 
működő megyei 
közgyűlések elnökei 
regionális területfejlesztési 
konzultációs fórumot 
működtetnek {14/A. §} 

2012. márciusban megalakult a Közép-Dunántúli Regionális 
Területfejlesztési Konzultációs Fórum, amely fórum tagjai az 
érintett megyék közgyűléseinek elnökei. Szakmai 
kapcsolattartást a Megyei Jegyző irányításával a Veszprém 
Megyei Önkormányzati Hivatal részéről a Főépítészi, 
Területfejlesztési és Területrendezési Iroda munkatársai látják 
el. A fórum összehívását 2022-ben az aktuális feladatok, 
intézkedések nem indokolták, de a három megye hivatali 
dolgozói egész évben segítették egymást a terület- és 
településfejlesztéssel kapcsolatos aktuális feladatok 
ellátásában, különösön az IKOP Monitoring Bizottság üléseire 
való felkészülés jegyében az egységes régiós álláspont 
kialakításánál és képviseleténél. 

A megyei közgyűlés és a - 
megye területén működő - 

2012 júliusában megalakult a Veszprém Megyei 
Területfejlesztési Konzultációs Fórum. A fórum tagjai a 
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megyei jogú város(ok) 
közgyűlése(i) megyei 
területfejlesztési 
konzultációs fórumot 
működtetnek {14/B. §} 

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke és 
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere. A fórum 
összehívását 2022-ben az aktuális feladatok, intézkedések nem 
indokolták.  

Térségi Fejlesztési Tanács  

A régió határokon, illetve 
a megyehatárokon 
túlterjedő, továbbá egyes 
kiemelt területfejlesztési 
feladatai ellátására a 
megyei közgyűlések a 
szervezeti és működési 
szabályzat elfogadásával 
térségi fejlesztési tanácsot 
hozhatnak létre {15. §} 

A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Balatonnal határos 
másik két megyei önkormányzattal együtt, tagja a kötelezően 
működtetendő Balaton Fejlesztési Tanácsnak (továbbiakban: 
BFT). A BFT 2022-ben 7 ülést tartott, melyből 4 rendes ülés, 
1 alakuló ülés (a Tanács Tagjainak összetétele és száma 
változott) és 2 rendkívüli ülés volt. Az ülések 2 kivételével 
online módon került lebonyolításra, és a Veszprém Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke és alelnöke, valamint 
eseti meghatalmazottjai révén vett részt. 
A megyei önkormányzat 2022-ben is, a területfejlesztési 
feladatainak ellátása során szorosan együttműködött a térségi 
fejlesztési tanáccsal. 
A Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról szóló tájékoztatót a 
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2022. június 
23-i ülésén önálló napirendként tárgyalta. 

 
Veszprém, 2023. február 9. 
 
 
 

Polgárdy Imre sk. 
a vármegyei közgyűlés elnöke 
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