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ELŐTERJESZTÉS 
Veszprém Megye Területfejlesztési Programja véleményezéséről  

 

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 18. § (5) bekezdése 

alapján a megyei területfejlesztési programot és koncepciót meg kell küldeni e rendelet 10. 

számú mellékletében meghatározott véleményezésre jogosult szerveknek, továbbá a 

szomszédos megyei önkormányzatoknak.  

 

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal megküldte véleményezésre Veszprém Megye 

Területfejlesztési Programja egyeztetési változatát. 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 49/2012.(IX.28.) közgyűlési határozatában tervezéssel 

kapcsolatos, közgyűlések közötti konzultációs, munkaközi véleményező munka elvégezésével 

- a testület utólagos tájékoztatása mellett - a Területfejlesztési Bizottságot bízta meg.  

 

A Területfejlesztési Bizottság a Veszprém Megye Területfejlesztési Programjáról az alábbi 

véleményt alakítja ki:  

 

A területfejlesztési program készítőnek feltűntetése nélküli dokumentált anyag a hiányzó 

fejezetek ellenére alaposan átgondolt, lényegre törő munka, amelyet jól megalapozott a 

területfejlesztési koncepció. A program nagy pozitívuma, hogy a prioritásokat, megyei 

specifikus célokat részletesen megfelelteti az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepciónak és a különböző ágazati operatív programoknak. Azokkal tartalmilag 

összhangban van. Szintén pozitívum az EU prioritásokhoz való megfelelő illeszkedés 

feltüntetése, az EU rendeletek beidézése.   

A megye gazdag természeti erőforrásainak megőrzése mellett a hatékony kihasználás 

garanciája lesz a fejlődésnek.   

A felszíni, karszt-és ásványvizek védelme és a potenciálok kihasználása dicséretes fejezete az 

anyagnak.   

Veszprém megyének és az Észak-Dunántúlnak óriási helyzeti előnye a megyén belüli és 

szomszédos megyékbe is átnyúló várostengelyek megléte, illetve a további együttműködések 

lehetősége. 

A tervezett ösztöndíj program követendő példa kellene legyen a fogyó, elöregedő népességű 

megyék számára.  

Az alternatív energiatermelés külön programcsomag, ami üdvözlendő és valószínűleg 

szükséges is, azonban az energiafelhasználás csökkentését célzó fejlesztések nem jelennek 

meg kellő súllyal a programokban.  

A program tartami erőssége a kulcsprojektek nevesítése, ugyanakkor a kistérségi projektek, 

részprogramok kialakítása nélkül korainak érezzük a véleményezési eljárást.   

 

Veszprém városának csatlakozási szándéka a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területéhez 

egyelőre nem felmérhető változásokat okozhat. Említik a korábban készült, de országosan 
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nem elfogadott BKÜ hosszútávú területfejlesztési koncepciót, de arról nem esik szó, hogy az 

új területfejlesztési koncepció helyzetelemzése és –értékelése már elkészült a BKÜ-re, szintén 

ÁROP pályázati forrásból. Tehát a BKÜ bővelkedni fog területfejlesztési dokumentumokban, 

hiszen a három megye területfejlesztési koncepciója és készülő területfejlesztési programja is 

kiterjed a BKÜ területére. Remélhetően a BKÜ fejlődését előnyösen fog szolgálni és 

összhangban lesz a Veszprém megyei program külön a BKÜ területére tervezett 

intézkedéseivel.  

 

A specifikus célkitűzéseknek megfelelően táblázatos formában feldolgozott projektek azon 

kívül, hogy szemléletesek nagyon sok információt is hordoznak. A legtöbb fejlesztési szándék 

a projektötletnél nagyobb előkészítettséggel nem rendelkezik, remélhetően a kidolgozás, a 

konkrét tervezés és a hatósági eljárások nem okoznak behozhatatlan időveszteséget.    

 

A programcsomagok leírása részletes, a projektötletek szintjének megfelelő tartalmú és az 

ágazati operatív programokhoz való illesztése követendő. A projektcsomagoknál szereplő 

együttműködések, a fejlesztések tervezett összehangolása garantálja az eredményességet.   

 

A Somogy megyei programot készítő tervezői konzorciumnak a figyelmébe fogjuk ajánlani 

Veszprém Megye Területfejlesztési Programjának jelen formátumában tanulmányozás 

céljából, a BKÜ egységes fejlesztése miatt is.    

 

A program a www.vpmegye.hu honlapon, a Területfejlesztés oldalon Veszprém Megyei 

Területfejlesztési Programja cím alatt található. 

 

Javaslom, hogy a bizottság végezze el a Veszprém Megye Területfejlesztési Programja 

véleményezését. 

 

Határozati javaslat: 

 

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága – a közgyűlés 

49/2012.(IX.28.) határozata alapján eljárva – megvitatta Veszprém megye 

Területfejlesztési Programját és véleményét az alábbiak szerint teszi meg: 

a. A Bizottság megállapítja, hogy 

 

Veszprém Megye Területfejlesztési Programja a hiányzó fejezetek ellenére alaposan 

átgondolt, lényegre törő munka, amelyet jól megalapozott a megyei területfejlesztési 

koncepció. A program nagy pozitívuma, hogy a prioritásokat, megyei specifikus 

célokat részletesen megfelelteti az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepciónak és a különböző ágazati operatív programoknak. Azokkal tartalmilag 

összhangban van. Szintén pozitívum az EU prioritásokhoz való megfelelő illeszkedés 

feltüntetése, az EU rendeletek beidézése.   

A megye gazdag természeti erőforrásainak megőrzése mellett a hatékony kihasználás 

garanciája lesz a fejlődésnek.   

A felszíni, karszt-és ásványvizek védelme és a potenciálok kihasználása dicséretes 

fejezete a programnak.   

Veszprém megyének és az Észak-Dunántúlnak óriási helyzeti előnye a megyén belüli 

és szomszédos megyékbe is átnyúló várostengelyek megléte, illetve a további 

együttműködések lehetősége. 

A tervezett ösztöndíj program követendő példa a fogyó, elöregedő népességű megyék 

számára.  

Az alternatív energiatermelés külön programcsomag, ami üdvözlendő és valószínűleg 

szükséges is, azonban az energiafelhasználás csökkentését célzó fejlesztések nem 

jelennek meg kellő súllyal a programokban.  
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A program tartami erőssége a kulcsprojektek nevesítése, ugyanakkor a kistérségi 

projektek, részprogramok kialakítása nélkül korainak tartjuk a véleményezési eljárást.   

Veszprém városának csatlakozási szándéka a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területéhez 

egyelőre nem felmérhető változásokat okozhat. Említik a korábban készült, de 

országosan nem elfogadott BKÜ hosszútávú területfejlesztési koncepciót, de arról nem 

esik szó, hogy az új területfejlesztési koncepció helyzetelemzése és –értékelése már 

elkészült a BKÜ-re, szintén ÁROP pályázati forrásból. Tehát a BKÜ bővelkedni fog 

területfejlesztési dokumentumokban, hiszen a három megye területfejlesztési 

koncepciója és készülő területfejlesztési programja is kiterjed a BKÜ területére. 

Remélhetően a BKÜ fejlődését előnyösen fog szolgálni és összhangban lesz a 

Veszprém megyei program külön a BKÜ területére tervezett intézkedéseivel.  

A specifikus célkitűzéseknek megfelelően táblázatos formában feldolgozott projektek 

azon kívül, hogy szemléletesek nagyon sok információt is hordoznak. A legtöbb 

fejlesztési szándék a projektötletnél nagyobb előkészítettséggel nem rendelkezik, 

remélhetően a kidolgozás, a konkrét tervezés és a hatósági eljárások nem okoznak 

behozhatatlan időveszteséget 

A programcsomagok leírása részletes, a projektötletek szintjének megfelelő tartalmú 

és az ágazati operatív programokhoz való illesztése követendő. A projektcsomagoknál 

szereplő együttműködések, a fejlesztések tervezett összehangolása garantálja az 

eredményességet.   

b. A Bizottság a Somogy megyei programot készítő tervezői konzorcium figyelmébe ajánlja 

Veszprém Megye Területfejlesztési Programjának jelen formátumában tanulmányozását, 

különös tekintettel a kapcsolódási pontokra és a BKÜ egységes fejlesztésére.    

2./ A Területfejlesztési Bizottság felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a testület véleményét 

továbbítsa a Veszprém Megyei Önkormányzat részére. 

Felelős:  Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző  

Határidő:  2014. február 11. 

 

 Kaposvár, 2014. február 04. 

Gelencsér Attila 

 

 

Az előterjesztést készítette:  

 

 

Becker Roland  

irodavezető 

 

Baloghné Molnár Ida  

területfejlesztési referens 

 

Fábián Éva  

megyei főépítész 

 

 

Az előterjesztést jóváhagyta: 

 

Dr. Vörös Tamás  

megyei főjegyző 

 


