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I. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
61/2013. (XII. 19.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. december 19-ei rendkívüli ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójának elfogadása
Előadó:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítéséért felelős:
Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

62/2013. (XII. 19.) MÖK határozat
Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról
1. A Közgyűlés a széles körű társadalmi egyeztetést követően elfogadja a mellékletben
foglalt Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója dokumentációt (továbbiakban:
Koncepció).
Határidő:
Felelős:

azonnal
megyei közgyűlés elnöke

2. A Közgyűlés megerősíti, hogy
a) Koncepcióban foglalt alapelveket és stratégiai célkitűzéseket a megyei stratégiai
program és az operatív program készítésénél folyamatosan érvényre kell juttatni;
b) Közgyűlés döntéseit lehetőség szerint a Koncepcióban javasolt intézkedésekre és
teendőkre figyelemmel kell meghozni;
c) Koncepció integrálja a megyei fejlesztési célokat és igényeket, meghatározza azok
területi dimenzióit, ami a 2014-2020-as európai uniós tervezési és költségvetési
időszakra készülő tervdokumentumok (megyei területfejlesztési program, operatív
programokhoz illeszkedő részdokumentumok) megalapozását is szolgálja, valamint
a megye társadalmi, gazdasági, továbbá ágazati és területi fejlesztési
szükségleteiből, illetve az EU kohéziós politikájának 2014-2020 közötti időszakra
meghatározott tematikus célkitűzéseihez és a „NEMZETI FEJLESZTÉS 2020”
célkitűzéseihez illeszkedve hosszú távú jövőképet, fejlesztéspolitikai célokat és
elveket határoz meg Veszprém Megye számára.
3. A Közgyűlés megerősíti, hogy a megyei fejlesztés- és területfejlesztési politika céljai és
prioritásai teljesülése érdekében a Koncepció horizontális szempontokat, fejlesztési
elveket fogalmaz meg, melyeket az átfogó gazdasági, környezeti és társadalmi
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szempontokban jelenít meg, amelyeket a fejlesztéspolitika, a programtervezés és
megvalósítás egészében érvényesíteni kell:
a) távlatosság
b) térségi szemlélet
c) stratégiai megközelítés
d) integrált szemlélet
e) helyi erőforrásokra való építkezés
f) hatékonyságra való törekvés
g) az értékek megőrzése és fenntartható használata
h) a társadalmi igazságosság érvényre jutása
i) a társadalmi kohézió szolgálata
j) partnerség
4. A Közgyűlés megerősíti Veszprém megye jövőképének:
A Dunántúl szívében fekvő, ezerarcú természeti környezettel rendelkező, tradícióit
gondoskodva őrző Veszprém megye egészséges társadalmának alkotó munkaerejével,
tudásával, innovációra való nyitottságával, feltörekvő gazdaságával vonzó, élhető és
versenyképes térség.
Olyan terület, ahol jó és biztonságos az élet, kulturált a társadalom, megvalósul a
kiemelkedő táji-, természeti és az emberi erőforrások fenntartható használata. Javul a
környezet minősége, a helyi társadalom rétegei széleskörű együttműködésének is
köszönhetően erősödik a közösség megtartó ereje és az indokolatlan egyenlőtlenségek
mérséklődnek.
5. A Közgyűlés a "Veszprém megye jövőképe” részben megfogalmazottak elérése
érdekében a Koncepcióban foglalt három hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt
jelölt ki. A három cél a társadalom és gazdaság egészének szól, beleértve a társadalmi és a
gazdasági környezethez való viszonyulást és a környezeti szempontokat is. Az átfogó
célok a gazdasági és társadalmi fordulatot célozzák meg, az alábbiak szerint:
a) gazdasági növekedés, a térségi potenciálokra építő, a versenyképességet fokozó
gazdaságfejlesztés
b) a lakosság életminőségének javítása, „jól létének” biztosítása, a társadalom
fejlesztése
c) a térszerkezet tudatos alakítása, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, a
várostérségek összehangolt fejlesztése
6. Az átfogó célok megvalósulása érdekében a Közgyűlés megerősíti a Koncepció tíz
specifikus célkitűzését. A specifikus célok ágazati és területi tématerületeket ölelnek fel.
A célok a társadalom és gazdaság egészének, valamint minden ágazatnak, térségi és helyi
szereplőknek szólnak, továbbá kirajzolják azokat a fejlesztési súlypontokat, amelyekre a
középtávú – fókuszált – fejlesztési feladatok épülhetnek. A specifikus, stratégiai célokat a
lehetséges kitörési pontok és fordulatot igénylő területek alapján a Közgyűlés az alábbiak
szerint határozza meg:
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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 versenyképességének javítását szolgáló
fenntartható térszerkezet kialakítása
i) a városok és várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése
j) a mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése
Határidő:
Felelős:

2.-6. pontra folyamatos
megyei közgyűlés elnöke

A Koncepcióban foglaltak érvényre jutását elősegítő intézkedések
7. Az elfogadott Koncepció közzététele a megye hivatalos honlapján (218/2009. (X.6.)
Korm. rendelet 23. § (2) bekezdés).
Határidő:
Felelős:

2014. január 31.
megyei jegyző

8. Az elfogadott Koncepció megküldése a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős
miniszternek (218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdés).
Határidő:
Felelős:

2014. január 31.
megyei jegyző

9. Az Koncepció elfogadásáról szóló tényközlő és általános ismertető híradás közzététele a
térségi tömegtájékoztató eszközökön (Tft. 25. § (2) bekezdés).
Határidő:
Felelős:

2014. január 31.
megyei jegyző
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10. Az elfogadott Koncepció megküldése a véleményezésbe bevont szervezetek számára CD
adathordozón (Országos Területfejlesztési Tanács, miniszterek, országos önkormányzati
érdekszövetségek, megyei jogú város, környezetvédelemért felelős szervek, megye
települési önkormányzataitól, az érdek-képviseleti szervek, a kötelező egyeztetési körben
fel nem sorolt hatóságok és a vidékfejlesztési akciócsoportok).
Határidő:
Felelős:

2014. január 31.
megyei közgyűlés elnöke

11. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Veszprém Megye Önkormányzata közreműködjön a
Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS)
előkészítésében. A Közgyűlési felkéri Elnökét, hogy amennyiben az ITS elfogadását
követően Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere kezdeményezi a megyei
területfejlesztési koncepció módosítását, valamint ha a megyei területi tervezés egyéb
dokumentumainál az elfogadásra kerülő (országos) területi és ágazati operatív
programokkal biztosítandó összhang érdekében szükségessé válik a megyei
területfejlesztési koncepció módosítása, úgy azt a Közgyűlés során következő ülésére
terjessze elő.
Határidő:
Felelős:

2014. június 30.
megyei közgyűlés elnöke
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