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Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) alapján a
települési önkormányzatoknak ki kell dolgozniuk és el kell fogadniuk az adott település
gazdasági programját, amely meghatározza a működés és a fejlesztések stratégiai kereteit.
Az Mötv. 42. § alapján a gazdasági program jóváhagyása a képviselő-testület hatásköréből
nem ruházható át.
A

veszélyhelyzet

kihirdetéséről

szóló

40/2020.

(III.11.)

Korm.rendelet

alapján,

a

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, előterjesztés tárgyát
képező gazdasági program jóváhagyásáról szóló döntés polgármesteri hatáskörbe tartozik.
A gazdasági program tartalmát nem szabályozza külön jogszabály, a 2014-2020 közötti
források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III.8.) számú, illetve a
1831/2013 (XI. 14.) Korm. határozata szerint azonban a fejlesztéseket integráltan kell
megtervezni, ahol a megyei jogú városok esetében a várostérségi viszonyokra is tekintettel
kell lenni.
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló
6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdése alapján a gazdasági program
tartalmazza a vagyon kezelésére, hasznosítására, gyarapítására és értékesítésére vonatkozó
közép- és hosszú távú célkitűzéseket.
A gazdasági program végrehajtásának időszakában fontos figyelemmel lenni az állami
működés egészére érvényes fejlesztési tervekre is és a meglevő egyéb, ágazati, térségi,
valamint települési koncepciókra, stratégiákra.
Mivel a 2025-ig terjedő gazdasági program elkészítésekor a már elfogadott fejlesztéspolitikai
dokumentumokra hagyatkoztunk jelen gazdasági program inkább a korábbi időszakra
vonatkozó felülvizsgálataként értelmezhető és az abban foglalt eredmények továbbvitelével,
a folytonosság igényével fogalmazódik meg. (A felhasznált dokumentumok jegyzékét a
gazdasági program melléklete tartalmazza).
A jelen gazdasági program ugyanakkor egy teljesen bizonytalan környezetben fogalmazódik
meg, amikor nem tudjuk figyelembe venni a humán világjárvány jelenleg még ismeretlen
hatásait és következményeit, vagy annak időbeliségét. A jelenleg rendelkezésre álló
elemzések

és

szakmai

dokumentumok

kevéssé

alkalmasak

arra,

hogy

ezeket

a

bizonytalanságokat kezeljük, így célul tűzzük ki, hogy a gazdasági program felülvizsgálatát el
kell végezni.
A Magyarország Kormánya által a március 11-én meghirdetett különleges jogrend
bevezetésével döntött a veszélyhelyzet elrendeléséről. A veszélyhelyzetre vonatkozó
rendelkezéseket az Alaptörvény 53. cikke szabályozza, mely értelmében a Kormány az életés vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén,

valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és
sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be.
A különleges jogrendre vonatkozó rendelkezések mögötti ok az, hogy valamilyen olyan
rendkívüli helyzet áll elő országos szinten, amely az általánostól eltérő, különleges
szabályozást, intézkedést vagy gyors lépéseket követel meg, ami ez esetben a COVID-19
koronavírus világ szinten történő robbanásszerű terjedése miatt került elrendelésre.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 44. § c) pont ca) alpontja alapján veszélyhelyzetnek minősül a tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány vagy járványveszély. A törvény 47-51. §-a tartalmazza
részletesen, hogy milyen intézkedéseket hozhat a kormány, így példának okáért: a közúti,
vasúti, vízi és légijárművek forgalma a nap meghatározott tartamára vagy meghatározott
területére (útvonalra) korlátozható, vagy korlátozni lehet a lakosság utcán vagy más
nyilvános helyen való tartózkodását, az ország meghatározott területére történő belépés, az
ott-tartózkodás korlátozása, illetve engedélyhez kötése is előfordulhat.
Mivel a gazdasági program elkészítésekor a különleges jogrend még érvényben van, annak
sem egészségügyi, sem gazdasági-társadalmi hatásai nem ismertek, illetve teljeskörűen az
ezek ellensúlyozására meghozott intézkedések sem ismertek, így azok eredményessége sem
jósolható meg a mostani helyzetben.
A

világjárvány

terjedéséről

és

lefutásáról

a

kormányzati

tájékoztatások

alapján

általánosságban az alábbiak mondhatóak el:
- Magyarország a tömeges megbetegedések előtt áll, ennek kapcsán nem lehet kizárni
jelentősebb fertőzési gócpontok kialakulását, de megfelelő higiéniai intézkedésekkel
(sűrű kézmosás, hogy a tárgyakról ne kerüljön át ránk a kórokozó, és kellő
távolságtartással egymástól) csökkenteni lehet ennek valószínűségét.
- Megfelelő kijárási korlátozásokkal és a fizikai távolságok megtartásával megfékezhető a
járvány terjedése és hátráltatható az adott gócpontban.
- A járvány kialakulását követően a 12-24. nap között tetőzik a megbetegedések száma,
de a karantént valószínűleg legalább ennél minden gócpontban hosszabb ideig fenn
kell tartani.
- Megfelelő számú kórházi ágy (és lélegeztetőgép, azaz intenzív ágy) esetén a halálozási
arány drasztikusan csökkenthető, a hagyományos influenza vírus halálozási rátájának
környékére.
- A meleg időjárás vélhetően fékezheti az újabb gócpontok kialakulását és lerövidítheti a
már kialakult gócpontokban a járvány lefutási idejét, ugyanakkor újabb fertőzési
hullámok sem zárhatóak ki.
Leírtakra figyelemmel a jelenlegi helyzetben nem kívánunk (egyenlőre) változtatni a
gazdasági program célrendszerén vagy struktúráján, ám bizonyos önkormányzati területek és
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feladatcsoportok a korábbiakhoz képest kevésbe részletesen kerülnek megfogalmazásra.
Ugyancsak kevésbé alkalmas a mostani helyzet a mélyebb helyzetelemzés elvégzésére,
hiszen a korábbi statisztikai adatok mind érvényüket vesztették, a járványügyi vészhelyzet
lecsengését követő időszak tervezési viszonyai pedig még távolról sem egyértelműek.
A bevezető fejezetben a gazdasági program célkitűzései és az Integrált Városfejlesztési
Stratégiához való kapcsolódása kerül bemutatásra. Ezt követetően a stratégiai célokat
közvetlenül támogató kiemelt fejlesztési területek intézkedései kerülnek bemutatásra, majd a
kötelező és az önként vállalt önkormányzati feladatkörök és feladatcsoportok és az egyedi
intézkedések kerülnek bemutatásra, amelyek a kiemelt fejlesztési célokhoz kapcsolódnak.
A gazdasági program alapvető hangvételét az jellemzi, hogy bízunk az ország és a térségünk
társadalmi-gazdasági vitalitásában, és abban, hogy a koronavírus világjárványból való
kilábalás az emberéletekben bekövetkezett veszteségek és az anyagi károk lehető
legcsekélyebb elszenvedésével jár majd és a jövőben is építeni tudunk a már elért
eredményeinkre.

Veszprém, 2020. április 20.

Porga Gyula
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HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
……./2020. (…) határozata
az önkormányzat 2020-2025 közötti gazdasági programjáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet
kihirdetéséről
szóló
40/2020.
(III.
11.)
Korm.rendelet
alapján,
a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
alábbi döntést hozta:
1. A Közgyűlés jóváhagyja Veszprém MJV Gazdasági Programját a határozat 1.
mellékletében csatolt.
2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Gazdasági Programban foglaltakról
tájékoztassa az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények, az
Önkormányzattal együtt működő szervezetek, valamint azon gazdasági
társaságok vezetőit, amelyben az Önkormányzat tulajdonrésszel rendelkezik.
3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1-es pontban
jóváhagyott Gazdasági Program felülvizsgálatáról.
Határidő:
a 2-es pontban foglaltakhoz: 2020. május 15.
a 3-as pontban foglaltakhoz: a gazdasági program felülvizsgálatára: 2021. július 1.
Felelős:

Porga Gyula polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Dr. Józsa Tamás
irodavezető, kabinetfőnök
Veszprém, 2020. április 30.

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Dancs Judit, s.k.
jegyző
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1. melléklet a …/2020. (…) határozathoz

Gazdasági Program
Veszprém Megye Jogú Város Önkormányzata

2020-2025.

6

Tartalom
Gazdasági Program .................................................................................................... 6
1., A gazdasági program irányai: Veszprém az „Élhető Város” .................................... 8
2., A humán koronavírus járvánnyal kapcsolatos társadalmi-gazdasági hatások ......... 11
3., A gazdasági program kiemelt fejlesztési területei ............................................... 15
3.1., Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja........................... 16
3.2., Európa Kulturális Fővárosa 2023 Program .................................................. 20
3.3., A Modern Városok Program ...................................................................... 23
3.4., Innovációs gazdaságfejlesztés ................................................................... 26
3.5., Környezeti fenntarthatóság ....................................................................... 29
3.6., Infrastruktúrafejlesztés ............................................................................. 34
3.7., Kultúra és közösségfejlesztés .................................................................... 37
4., Veszprém Megyei Jogú Város Gazdasági Programjának ágazati feladatcsoportjai .. 40
Ábrák és táblázatok jegyzéke ............................................................................ 77
Felhasznált irodalom ........................................................................................ 78

7

1., A gazdasági program irányai: Veszprém az „Élhető Város”

Veszprém város gazdasági programját meghatározza megyeszékhely státusz, az egyre
erősödő gazdasági szféra, a Pannon Egyetem jelenléte, és a történelmi egyházakkal,
valamint a helyi közösségek által létrehozott szervezetekkel való harmonikus együttműködés.
Mivel ezen alapvető társadalmi-gazdasági-környezeti tényezőkben nem állt be változás az
elmúlt 5 évben Veszprém átfogó célja változatlanul az Integrált Területfejlesztési
Stratégiában (ITS) foglaltak szerint fogalmazódik meg azzal, hogy 2025-re is célul tűzzük ki,
hogy városunk és szűkebb kapcsolatrendszere az ország és a Közép-Európai térség
megkerülhetetlen innovációs, oktatási, kulturális és turisztikai központja legyen. Röviden ezt
az átfogó célkitűzést az „Élhető Város” fogalommal jellemeztük.
A gazdasági program jelentősége, hogy az önkormányzat fejlesztési tevékenységének és
beavatkozásainak rövid összefoglalása mentén megmutatja, hogy fenti átfogó célt az
önkormányzat hogyan támogatja és bontja le az egyes önkormányzati feladatcsoportokra és
intézkedésekre nézve.
Az elmúlt 10 év következetesen alkalmazott célrendszerére támaszkodva, ezért a 2025-ig
tartó gazdasági programban az alábbi kiemelt fejlesztési területeket javasoljuk meghatározni:

1. Innovációs gazdaságfejlesztés
2. Infrastruktúrafejlesztés
3. Környezeti fenntarthatóság
4. Kultúra és közösségfejlesztés
Ezeken prioritások a 2011-ben és 2015-ben megfogalmazott gazdasági programban
foglaltakkal és a településfejlesztési koncepcióval, valamint az integrált településfejlesztési
stratégiával is összhangban vannak.
A városfejlesztési célrendszerének a struktúráját az alábbi ábra mutatja be részletesen.
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Átfogó
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Térségi szerep
megszilárdítása
települési
együttműködésekkel
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Infrastruktúrafejlesztés
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Kultúra és
közösségfejlesztés

1.ábra: Veszprém város fejlesztési célrendszere
A gazdasági szféra ágazati célja változatlanul a fenntartható ipari-gazdasági szerkezet
erősítése és az innovatív termelő technológiákkal működő vállalti kör bővítése, amivel
elérhető a lakosság tartós foglalkoztatása és komfortérzetének, anyagi biztonságának
növekedése, valamint a népességszám emelkedése. Ugyanakkor, célunk a hagyományosan
erős szolgáltatóipar munkaerő-felvevő kapacitásainak az erősítése, valamint kiemelt cél a
kreatív ágazatok számára kedvező vállalkozási környezet kialakítása is, ami a térség
megkülönböztető erejét és a versenyelőnyét biztosíthatja.
Változatlanul és következetesen tűztük ki célul, hogy Veszprém a Bakony-Balaton térség
központja legyen gazdasági, közlekedési, kulturális, turisztikai oktatási és igazgatási
értelemben, ahol minden generáció jól érzi magát, és amely vonzó a betelepülni vágyó
vállalkozások és polgárok számára egyaránt. Ehhez már adott a jó környezetminőség, és a
közszolgáltatások széles és magas színvonalú kínálata, miközben folyamatosan javul a
térségi, nemzetközi elérés és megközelíthetőség.
Változatlanul stratégiai erőforrásnak tekintjük a kulturális értékeinket és a történelmi múltunk
épített és szellemi hagyatékát, amely a helyi identitást alapja. Erre az érték együttesre
alapozva az önkormányzat megalkotta a város kulturális koncepcióját és a térségi
szereplőkkel, valamint a civil szervezetekkel, művészeti csoportokkal és alkotókkal közösen,
illetve a gazdasági szervezetekkel, valamint a régió településeivel és a megyei
önkormányzatokkal és meghatározó intézményeinkkel közösen 2018-ban benyújtottuk a
pályázatunkat az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésének érdekében.
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A veszprémi öntudat és a térségi szerep erősödése a régió gazdasága és fejlődése
szempontjából is kiemelkedő jelentőségű cím az elnyerése óta az együttműködés számtalan
új formában megtestesült és új lendületet adott a város hétköznapjaihoz, amelyet a jövőben
is feltétlen folytatni kívánunk.
Ezzen kitüntető címmel a nemzetközi és térségi együttműködés újabb korszakát fogjuk
megnyitni úgy, hogy a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet által lehatárolt térség szervezetivel
együtt Európa új kulturális- csomópontját és kreatív gazdasági klaszterét építjük ki. Ennek
érdekében új célkitűzésünk, hogy javítsunk az Európai Bizottság által kidolgozott Kulturális és
Kreatív Városok Indexén elért eredményeinken és ezért a középpontba emeljük a kulturális
élet további gazdagítását, a kreatív gazdaságban foglalkoztatottak arányának emelését és a
„lehetőségeket teremtő környezet” kiépítését.
Mindezzel a régió gazdaságának a megszilárdítása a célunk, amely minden tekintetben
túlmutat a város határain, és turisztikai-kulturális, illetve környezeti-fenntarthatósági
értelemben felveszi az európai városokkal a versenyt. Utóbbihoz nagy felhajtó erőt nyújt,
hogy Veszprém és térsége fogja a 2023-ban Európa Kulturális Fővárosa megtisztelő címet
viselni, illetve, hogy 2019-ben elnyertük az UNESCO zene városa címet is.
A célok bemutatását követően a koronavírus humán pandémiás vészhelyezettel járó
hátráltató tényezők bemutatására szánunk egy fejezetet.
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2., A humán koronavírus járvánnyal kapcsolatos társadalmi-gazdasági
hatások
Jelen fejezetben röviden foglalkozni kívánunk a COVID-19 felső légúti humán pandémia által
okozott országos és helyi helyzettel, ami nyomós okot szolgáltat arra, hogy a gazdasági
program alapvető felülvizsgálata – a járványt követően – 2021 évre nézve megfogalmazódik.
Ebben a fejezetben áttekintjük az eddig meghozott intézkedéseket, amelyek hatását
legkorábban a gazdasági program egy év múlva esedékes felülvizsgálatakor lehet majd
értékelni.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) napi jelentésekben követi humán pandémia
terjedését. E szerint 2020. árpilis 18-án Európában 1 050 877 megbetegedéses esetet
tartottak nyilván (ebből az utolsó 24 órában 37 778) és 93 480 elhalálozást (ebből az utolsó
24 órában 4163) rögzítettek. A napi jelentés szerint ugyanakkor Magyarországon a járvány a
tömeges méretűvé váló megbetegedéses fázisát még nem érte el. A WHO a stratégiai
döntésekhez ad javaslatokat és a védekezéshez technikai iránymutatásokat is megfogalmaz.
Ezekből többek között az is kiderül, hogy a világjárvány leginkább az időskorú, vagy krónikus
megbetegedésben szenvedőkre nézve kiemelten kockázatos, a halálesetek 50%-a 80 év
feletti időskorúakat érintett és az elhunytak 95%-a 60 feletti személy volt.
Magyarországon ugyanezen a napon 1384 főnél azonosították be a vírus szervezetben való
jelenlétét, és 172 fő hunyt el, 829 fő szorult kórházi ellátásra és ebből 60-an
lélegeztetőgépes kezelésben részesültek. Veszprém megyében 37 igazolt eset volt április 18án. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által március 23-án kiadott terápiás kézikönyv azt
írja, hogy a WHO szerint a megbetegedések 1-3%-ában a vírussal fertőzött személy
egyáltalán nem mutat tüneteket, az esetek 80%-ában pedig enyhe, vagy közepes erősségű
tünetegyüttes jelentkezésével folyik le a betegség. A megbetegedések 14%-a súlyos, akut
légúti tünetegyüttessel jár és 6% kritikus állapotba kerül, illetve 2-3 %-a a
megbetegedéseknek végződik halálos kimenetellel. A fertőzőképesség a tünetek
súlyosbodásával arányos, a lappangási idő pedig 5-6 nap, ami alatt fertőzőképes a vírust
hordozó személy. A megfigyeléseken és az adatok rögzítésén túl azonban ma már
kutatásokkal is igyekeznek leírni a betegség terjedését, ami azt mutatja, hogy jelentős a
látencia, és az érintett populációkban a betegség sokkal elterjedtebb. Az amerikai Stanford
Egyetem professzorai egy kaliforniai megye lakosságából vett reprezentatív mintát vizsgáltak.
A kiválasztott mintába tartozó személyeknél a betegség jelein túl azt is vizsgálták, hogy a
szervezetük termelt-e olyan ellenanyagot, ami a vírus korábbi jelenlétére utalhat. A 3300 fős
minta április elejei adatai szerint a helyi lakosság 2,5-4%-a átesett már a betegségen a
többségük pedig tünetmentesen vészelte át a vírust. A kutatás konklúziója szerint a
beazonosított betegségeknek 50 vagy 80 szorosa is lehet a tényleges megbetegedések
száma, függően az adott közösség demográfiai adottságaitól. Mivel az ismertté váló esetek
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száma sokkal csekélyebb a tényleges megbetegedéseknél arra következtethetünk, szemben
a WHO jelentésével, hogy a COVID-19 koronavírus mortalitási rátája sokkal kedvezőbb és
inkább hasonlít a hagyományos influenzára, ami 0,5-1% közötti.
A leírtakból az látható, hogy még a világjárvány terjedési sajátosságaival és az egészségügyi
helyzetre mért hatásaival sem tudunk tényszerűen szembesülni, ahogyan a védekezésből
fakadó gazdasági recessziónak sem ismertek még a következményei.
A mostani állami és helyi települési szintű feladatok is első sorban a jelenlegi közvetlen
védekezési problémákra fókuszáltak. Az erőforrások felhasználásában pedig mindenképpen
elsőbbséget kell kapjon az időskorúak és egyedülálló idős személyek védelme és támogatása,
ami természetesen önkormányzati feladat is egyben. Ugyanígy az idősellátás szabályainak a
szigorítása és a gyakoribb ellenőrzések lefolytatása is kiemelt feladat, hiszen a tünetekkel
jelentkező megbetegedések és a kórházi ellátásra szoruló betegek jelentős része ebből a
populációból kerül ki.
Magyarország Kormánya a világjárvány hazai megjelenésére reagálva meghozta a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.rendeletet. Majd március 27-én az
új típusú koronavírus sajnálatos terjedése miatt a Kormány a 71/2020 (III.26)
Kormányrendelete alapján 2020. március 28. és 2020. április 11. napja között kijárási
korlátozást vezet be a járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében,
amit a lejárat előtt a 95/2020 (IV.9.) Korm. rendelettel meghosszabbított határozatlan időre.
A kijárási korlátozás elhalasztásával együtt a Korm.rendelet 6 § (2) alapján a polgármesterek
is jogosítványokat kaptak, hogy a településeken speciális, szigorító - a korlátozásokat helyi
szinten fokozó - szabályozásokat hozzanak és vezessenek be a munkaszüneti napokra.
A Kormány által felállított Operatív Törzs ajánlásának megfelelően egy önkormányzati krízis
munkacsoport megalakítására került sor Veszprémben is a „Tájékoztatás a koronavírus
terjedés megakadályozására vonatkozó intézkedésekről, eljárásrendről” című kiadvány
alapján a polgármester döntésével. (Önkormányzati Tudástár, 2020/3. hírlevél) A krízis
munkacsoport március 11-én megalakult, a munkacsoport feladata, hogy
kapcsolatot tartson az önkormányzati intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel;
Pandémiás Tervet dolgozzon ki a megelőzés, a felkészülés és a végrehajtás
koordinálására.
A helyi krízis munkacsoport és a polgármester a vészhelyzetről szóló döntés óta ajánlásokat
fogalmaz meg és tájékoztatókat adnak ki a lakosság felé és élünk a szigorítási
lehetőségekkel, valamint koordináljuk a védekezési eszközök és védőszerek beszerzését és
szétosztását, valamint az önkéntes munka végrehajtását.
Mindezen változások és a hatályba lépett vagy még az előtt álló intézkedések tükrében
javasoljuk a gazdasági program elfogadását követő felülvizsgálatát.
A világjárvány által okozott gazdasági válságnak elhúzódó hatásaira kell számítani, amely
tekintetben az elemzések még nagyon bizonytalan alapokon állnak. Az Erste szakértői szerint
hazánkban a GDP mintegy 30 százaléka jön az ipari termelésből, ami az előrejelzések szerint
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az év hátralevő részében visszahozható. A fennmaradó 70 % nagyrésze szolgáltató
szektorból származik, ennek jelentős része home office-ból folytatható, azaz komoly kiesés itt
sem jelentkezik. Vannak azonban olyan ágazatok, amelyekre romboló hatásúak a
védekezéssel kapcsolatos intézkedések, ilyen a turizmus, a vendéglátás, a közlekedés, és a
repülés is. Következésképpen, hazánkban a GDP növekedése fenntartható, annak inkább az
üteme fog lassulni és a hazai 4 % körüli GDP növekedési kilátás helyett átmeneti lassulás
várható az idei évben.
A fenti válságjelenségek megelőzésére a Kormányzat eddig két ún. gazdasági
mentőcsomaggal reagált, amelyek szociális, adójogi és munkahelyvédelmi intézkedéseket
tartalmaznak.
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében
szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III.18.) Korm.rendelet tartalmazza az
első gazdasági válaszlépéseket a járvány magyarországi hatásainak enyhítése érdekében. A
Kormányrendelet a járvány által eddig leginkább sújtott ágazatok kapcsán speciális
rendelkezéseket, fizetési moratóriumot és kapcsolódó szabályokat, valamint a
munkatörvénykönyv bizonyos rendelkezéseinek módosítását is tartalmazta. A koronavírus
világjárvány magyarországi hatásainak enyhítése érdekében az első gazdasági
válaszlépéseket magába foglaló 47/2020. (III.18.) Korm.rendelet további öt
kormányrendelettel egészült ki:
 Az 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet a végrehajtással kapcsolatos intézkedésekre
terjed ki.
 Az 58/2020. (III. 23.) Korm. rendelet és a 59/2020. (III. 23.) Korm. rendelet gyermek
gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott egészségbiztosítási és családtámogatási
ellátások veszélyhelyzetre történő meghosszabbításának jogi környezetét biztosítja.
 A 60/2020. (III. 23.) Korm. rendelet az érintéses elektronikus fizetési műveletek
kapcsán alkalmazandó erős ügyfél-hitelesítés értékhatárának megemelését rögzíti az
érintéses fizetések egészségügyi biztonságának növelése érdekében.
 A 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet az első gazdasági intézkedéscsomag
közterhekkel kapcsolatos részletszabályait és egyes új intézkedéseit határozza meg.
Természetesen, a gazdaságvédelmi intézkedések hatásfoka még nem ismert a gazdasági
program elkészítésekor, ahogyan a válság mélyülése és elhúzódása sem jósolható jelenleg,
és várhatóan lesz egy harmadik gazdaságvédelmi intézkedéscsomag is.
Az eddigiek alapján azonban az tapasztalható, hogy a gazdálkodó szervezetek megpróbálják
az alkalmazkodás minden lehetőségét igénybe venni és a védekezésben hasznosítani a
tudásukat, profilváltással is akár.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara friss kutatásából pedig az látszik, hogy a
megkérdezett gazdasági társaságok 89%-a még nem bocsátott el alkalmazottakat,
ugyanakkor 75%-uk nagyon kedvezőtlennek látja az év hátralevő részét.
A válaszadó cégek 92 %-ánál a kapacitáskihasználtság csökkent a járvány előtti időszakhoz
képest, 34 %-uk pedig teljes leállásról számolt be. A járvány terjedésének hatására 71 %-a a
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működését jelentősen akadályozó zavarokat tapasztal. A cégek 61 % egy hónapig vagy
annál rövidebb ideig számít a fizetőképessége megőrzésére a jelenlegi helyzetben, külső
források bevonása nélkül.
A válaszadók nagy többsége (75 %) a kereslet csökkenését érzi a fő akadályozó tényezőnek,
38 %-uk a korlátozó rendelkezések miatt kényszerült leállásra. A válaszadó cégek 31 %-a a
vállalati tartalékokat éli fel ha a karantén miatt egy hónapig nem lesz bevétele. A
foglalkoztatással összefüggő intézkedések közül a leggyakoribb a fizetett szabadság (34 %),
a rugalmas munkaidőkeret (30 %), a home office (29 %) és a fizetés nélküli szabadság (28
%) alkalmazása. Minden ötödik cég rendelt el/tervez elrendelni leépítést.
A tanulmány felhívja a figyelmet, hogy a gazdasági társaságok várakozásai nagyban függnek
az ágazati hovatartozástól. A nemzetgazdaság és az államháztartás részeként az
önkormányzati alrendszer is több negatív intézkedés elszenvedésére kénytelen, ami nem a
helyi védekezéssel összefüggésben jelentkezik. Ezek között pedig a gépjárműadó teljes
állami elvonásáról született döntéssel és a közterületi parkolás ingyenességének a
bevezetésével is kiesések keletkeznek.
Természetesen, a leírtakon, valamint a korlátozások helyi fokozásán túl a védekezési
feladatoknak más aspektusai is vannak, amit Veszprémben fel kívánunk vállalni. Így az
önkormányzatnak szerepet kell játszania a helyi lakosság egészségügyi védelmében, a
gazdasági hatások enyhítésében és a közszolgáltatásokat nyújtó gazdasági társaságok,
valamint a fenntartásban levő intézmények dolgozóinak és az ellátásban résztvevőknek a
kiemelt védelme érdekében.
A helyi védekezési feladatok érdekében az idei évi költségvetési rendelet teljeskörű
felülvizsgálata van folyamatban annak érdekében, hogy a közvetlenül a vészhelyzeti
feladatokkal összefüggő kiadásoknak a fedezetét megteremtsük. A kiadási szerkezet
átalakításával járó alkalmazkodás több fázisban fog megvalósulni, aminek jelenleg még az
elején tartunk. Ezért a mostani feladatokat a közvetlen kiadáscsökkentés és a megtakarítási
lehetőségek teljes önkormányzati rendszeren belüli feltárása jelenti. Ezzel együtt, és ennek
érdekében már régóta zajlik az adatok gyűjtése és elemzése, valamint a költségvetési
előirányzatok monitorozása és folyamatos a költségcsökkentési lehetőségek kihasználása,
amelyek miatt csak a legszükségesebb szerződéseket kötjük meg, egyes beruházások
elhalasztására kerülnek, és a már megkötött szolgáltatásvásárlási szerződéseket is
felülvizsgálunk. Mindezen folyamatok alapján a vészhelyzeti védekezést követően egy
teljesen új költségvetési rendelet elfogadására kell számítani.
A koronavírus humán pandémiás vészhelyezettel járó hátráltató tényezők az élet minden
területére kényszerhelyzeteket generált és a gazdadaság, a társadalom minden szintjére
jelentős alkalmazkodási nyomást helyez ma is. Éppen ezért a most megfogalmazott
gazdasági program felülvizsgálata elengedhetetlen a vészhelyzeti intézkedéseket követően.
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3., A gazdasági program kiemelt fejlesztési területei

Veszprém Megyei Jogú Város hazai viszonyok között közepes nagyságúnak mondható
megyeszékhely a Dunántúl középső részén, olyan térségben, amely viszonylag messze
található a nagy regionális központoktól (Győr, Pécs, Székesfehérvár), de periférikus
elhelyezkedésűnek semmiképpen nem nevezhető. Tekintettel arra az adottságra, hogy a
Balaton északi partja közelében helyezkedik el, egy jelentős, önálló vonzáskörzettel
rendelkezik, amely középszintű és felsőszintű funkciókat fogalmaz meg feladatként,
miközben Veszprém turisztikai szerepe is kiemelkedő.
A város településszerkezetére jellemző, hogy a kompakt városi tér mellett két olyan
településrésszel rendelkezik, amelyek az utóbbi időben kerültek a város közigazgatási
területéhez, s ma is szinte önálló faluként működnek. Ezek Kádárta (1973-tól) és Gyulafirátót
(1984-től). Veszprém fontos központja a Balaton térségének, különösen az északi parti
településeknek, így saját turisztikai vonzerején túl ez a tény is meghatározza működését,
ugyanakkor szolgáltatásaiban is túlmutat közigazgatási határain, illetve túl kell, hogy
mutasson egy hatvanezres város elvárható szintjén.
Ennek megfelelően Veszprém MJV Önkormányzata a közszolgáltatások terén a kötelező
feladatokon túl számos önként vállalt feladatot is ellát. A közszolgáltatási feladatellátás
általánosan középvárosi szintnek felel meg, alkalmazkodva a lakosságszámhoz, települési és
térségi jellemzőkhöz.
Kiemelkedik ugyanakkor a kulturális feladatellátás a közszolgáltatások sorából, döntően két
ok miatt: egyrészt a kötelező feladatok mellett jelentős számú önként vállalt feladatot is ellát
az önkormányzat főként a saját lakossága számára, de a turisztikai szerepe miatt a városba
látogató vendégkör részére is. A másik ok pedig a közigazgatás és közszolgáltatás
ellátásában tapasztalható átszervezésekre vezethető vissza, aminek során a megyeszékhely
többlet feladatot kapott. Veszprémben az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények
száma így hatra emelkedett, s a korábbi beruházásoknak köszönhetően elkészült
létesítményünk a Hangvilla is, ami fokozatos önkormányzati átvétel előtt áll. Mindezen
fejleményekre alapozva készítette el az önkormányzat a kulturális szféra fejlesztési
koncepcióját 2018-ban, amiben célul tűztük ki, hogy a város Európa Kulturális Fővárosa
címet nyerjen el 2023-ra.
Az ITS átfogó céljainak az eléréséhez elsődlegesen az Integrált Területi Program (ITP)
végrehajtása vehető figyelembe. A területi program intézkedési tengelyei a gazdasági
program kiemelt fejlesztési területeihez csatlakoznak és azok közül első sorban az innovációs
gazdaságfejlesztés, a környezeti fenntarthatóság és az infrastruktúrafejlesztés területekre
vannak támogató hatással. A kultúra- és közösségfejlesztés kiemelt területhez a Modern
Városok Program és a kulturális főváros cím támogatási forrásaival megvalósuló
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beavatkozások tudnak inkább kapcsolódni. Ezen meghatározó jelentőségű programok külön
fejezetekben történő bemutatása ezért indokolt és szükséges.
A kiemelt fejlesztési területek prioritásai tekintetében alapvető, hogy azok a beruházások
élveznek előnyt, amik külső támogatási források bevonására adnak lehetőséget. Ebben a
fejezetben bemutatjuk, hogy a gazdasági program kiemelt fejlesztési területei hogyan
járulnak hozzá az átfogó célokhoz a 2025-as időszakig terjedően.

3.1., Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja

A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben fontos szerep jutott a
megfelelő módon előkészített és megalapozott területi terveknek. A területi tervek
hozzájárulnak a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban a Közösségi Stratégiai Keret
alá tartozó európai strukturális és beruházási alapokból finanszírozandó operatív programok
tervezéséhez annak érdekében, hogy az uniós finanszírozású területi és ágazati operatív
programokban megjelenhessenek a területi fejlesztési igények.
„a 2014-2020 közötti programozási időszakban a TOP tervezésének egyes szempontjairól

valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú
városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról” szóló 1702/2014.
(XII. 3.) Kormányhatározat Veszprém MJV forráskeretét 11,54 milliárd Ft-ban határozta meg.
A Kormány 1830/2017. (XI. 9.) Korm. határozata a Modern Városok Program keretében
tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásáról és annak feltételeiről
szóló 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat módosításával Veszprém MJV számára
többletkötelezettségvállalást biztosított 2,37 milliárd Ft összegben. Majd az 1731/2018. (XII.
18.) Korm. határozatban rögzített kerékpárútvonal-fejlesztések megvalósítása érdekében
lehetőség nyílott további 906 millió Ft TOP-forrás bevonására. Így összességében, jelenleg
14,816 milliárd Ft összegben áll rendelkezésünkre TOP-os forrás.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 224/2014. (IX. 11.) számú
határozatával fogadta el Veszprém Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálatát, a
225/2014. (IX. 11.) számú határozatával a város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját
(ITS). A tervezési folyamat utolsó részeként 2014 novemberére elkészítette a Veszprém
Megyei Jogú Város Integrált Területi Programját (ITP), melyet a Közgyűlés a 288/2014. (XI.
27.) számú határozatával hagyott jóvá. Az ITP felülvizsgálatát Veszprém MJV folyamatosan
megtette az elmúlt időszakban a jogszabályi kötelezettségének eleget téve. A legutolsó
felülvizsgálatra 2020. január 30-án megtartott közgyűlésen került sor, ahol az ITP 10.0 verzió
elfogadásáról döntöttek.
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Az ITP-ben megfogalmazott célok elérése érdekében megkezdődött a konkrét projektek
kidolgozása, benyújtása a Közreműködő Szervezet részére. Az első támogatási szerződések
megkötésére 2016 tavaszától nyílt lehetőség. Az azóta eltelt időben elért eredményeket az
alábbi táblázatok részletesen bemutatják.

1.A., táblázat : ITP forráskeret (11,54 milliárd Ft)
Intézkedés
megnevezé
se

Projekt / beavatkozás megnevezése

1. Gazdaságfejlesztés
Északi iparterület közlekedésfejlesztése
Északi iparterület közlekedésfejlesztése
(tartalékkeret)
2. Családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése
Aprófalvi bölcsőde kapacitásbővítő átalakítása
Gyulafirátóti óvoda újjáépítése

A fejlesztési
beavatkozás
becsült
költsége (Ft)
3 269 000 000

Megjegyzés

Megvalósítás
folyamatban
Az
átcsoportosítás
500 000 000
Kormánydöntésre
vár
1 701 000 000
2 700 000 000

40 000 000 Megvalósult.
641 732 275 Megvalósult.
Megvalósítás
932 181 432
folyamatban

Egry úti óvoda újjáépítése
A Vp.-i Bölcsődei és Eü.-i Alapell.-i Int.
Módszertani Bölcsőde megújítása, ill. bölcsődei
eszközbeszerzések
3. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó
városfejlesztés
Kulturális negyed
Petőfi Színház kertrekonstrukció, Kálvária domb,
Erzsébet liget, Erzsébet sétány, Csermák lépcső,
parkoló létesítése (5744/5 hrsz)
Kertváros
csapadékvíz-elvezető
rendszer
rekonstrukciója I. ütem
Pápai út cspadékvízelvezetés rekonstrukciója
6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát
fejlesztések megvalósulása Veszprém város
területén
(Budapest u. - Brusznyai u - Mártírok u. - BajcsyZs. u. - találkozásában körforgalmi csomópont
kiépítése és kerékpárút építése a vasútállomás és
a belváros között, valamint kerékpárutas
nyomvonal építése Szabadságpuszta városrész
irányába)
Fenntartható város mobilitási terv (SUMP)
készítése Veszprém MJV területén
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87 086 293

Megvalósítás
folyamatban

2 148 470 584
1 620 000 000

Megvalósítás
folyamatban

290 000 000

Megvalósult.

238 470 584

Megvalósult.

1 027 714 600

1 004 417 600

Megvalósítás
folyamatban

23 297 000

Megvalósítás
folyamatban

5. Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a
megújuló energiafelhasználás arányának növelése
Fenntartható energia és klíma akcióterv készítése
Völgyikút utcai idősek otthona energetikai
korszerűsítése
Aprófalvi bölcsőde energetikai megújítása
Módszertani bölcsőde energetikai megújítása
Március 15. utcai sportcsarnok és uszoda
energetikai megújítása
Önkormányzati tulajdonú épület energetikai
megújítása
6. Városi közszolgáltatások fejlesztése

1 828 000 000
10 335 000 Megvalósult.
Megvalósítás
folyamatban
Megvalósítás
223 100 000
folyamatban
Megvalósítás
173 975 000
folyamatban
Megvalósítás
829 515 000
folyamatban
134 273 196

456 801 804 Szabad forrás
492 603 118

Egészségház építése

126 000 000 Megvalósult.

Kádártai rendelő felújítása

61 615 351 Megvalósult.

Gyulafirátóti rendelő felújítása

66 999 357 Megvalósult.

Jutasi út 59. sz. alatti orvosi rendelők megújítása

71 351 671 Megvalósult.

Vilonyai u. 2/B. sz. alatti orvosi rendelő
megújítása
Ördögárok u. 5. sz. alatti orvosi rendelők
megújítása

Orvosi rendelő megújítása

Idős demensek nappali ellátójának kialakítása
7. Leromlott városi területek rehabilitációja
8. Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó
foglalkoztatásfejlesztés

Megvalósítás
folyamatban
Megvalósítás
53 491 930
folyamatban
A
támogatási
összeg
átcsoportosítását
kérjük
az
26 506 915
Ördögárok
úti
rendelő
megvalósításához
.
36 637 894

50 000 000 Megvalósult.
0
963 000 000

Foglalkoztatási paktum

963 000 000

9. Társadalmi kohéziót célzó helyi programok

184 000 000

Közösségfejlesztés Veszprém város
településrészein
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184 000 000

Megvalósítás
folyamatban

Megvalósítás
folyamatban

Modern Város Program megvalósításához biztosított többletforráskeret (2.37 milliárd Ft +906
millió Ft ):

Intézkedés
megnevezé
se

Projekt / beavatkozás megnevezése

1. Gazdaságfejlesztés
Kittenberger
fejlesztése

A fejlesztési
beavatkozás
becsült
költsége (Ft)

Megjegyzés

1 500 000 000
Kálmán

Növény-

és

Vadaspark

4. Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

1 500 000 000

Megvalósult.

1 776 000 000

Szabadságpuszta településrész és Felsőörs
Község közötti kerékpárút építése

240 000 000

Megvalósítás
folyamatban

Márkó - Bánd települések irányába kerékpárút
építése

501 600 000

Megvalósítás
folyamatban

Kerékpárút Veszprém – Gyulafirátót között
Kerékpárút építése Veszprém város közigazgatási
területén belül

Támogatási
906 000 000 szerződés kötése
folyamatban
128 400 000
Szabad forrás

1.B., táblázat: ITP többletforrás

Az Integrált Területi Program eddig elért eredményei számokban:
Megvalósított projektek száma: 13 db
Megvalósított projektek által lehívott támogatási összeg: 4.107.017.487,- Ft
Megvalósítás alatt lévő projektek száma: 14 db
Megvalósítás alatt lévő projektek által lekötött támogatási összeg: 9.178.860.746.-Ft
Támogatási szerződés megkötésére váró projektek: 1 db
Támogatási szerződés megkötésével lekötött támogatási összeg: 906.000.000,- Ft
Rendelkezésre álló, felhasználható forráskeret: 611.708.715,-Ft
Az elmúlt időszakban végzett munka eredményességét jól mutatja, hogy mindössze 4%
szabad forráskeret áll rendelkezésre abból a keretből, melyet Veszprém MJV számára
biztosítottak, amely lekötése folyamatban van.
Szintén Európai Uniós forrásból, de nem az ITP keretin belül megvalósuló projektünk a
GINOP -7.1.9-17 jelű várlift beruházás, ami a Deák Ferenc utcai önkormányzati telket köti
össze a Vár u. 10. szám alatti egykori piarista gimnázium belő udvarával és akadálymenetes
megközelítést biztosít a vár gyalogos bejáráshoz, valamint alkalmas arra is, hogy a
gépkocsiforgalmat a turisztikai attrakció közvetlen közelében korlátozhassa a város. A liftek a
vár keleti oldalán kerülnek megépítésre, mert itt van lehetőség kiszolgáló épületek és
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parkolók kialakítására. A két panorámaliftet egy lombkorona sétány köti össze a vár
épületegyüttesével.
További két Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programból támogatott projekttel is
rendelkezünk, amelyek az energiastratégia kapcsán valósítanak meg jelentős
szemléletformálási akciókat finanszíroznak, és szintén a későbbi fejezetekben kerülnek
bemutatásra (Veszprém az energiatudatos város - KEHOP-5.4.1.; Klímastratégia Veszprém KEHOP-1.2.1-18-2019-00247).
Ugyancsak uniós központi brüsszeli forrásból támogatottak a nemzetközi projektek, amelyek
jelentős forrásokkal egésztik ki az önkormányzat kulturális kiadásait, hiszen ezeket az EKF
programhoz kapcsolódóan használja fel az önkormányzat. De ugyanezen cél érdekében
fogalmaztuk meg a projektünket, amit 2020-ban nyújtottunk be az Urban Innovative Actions
(UIA) pályázati felhívására. Az UIA 2019. évi pályázati felhívásának témakörei között a
„Levegőminőség” tematikát választottuk, a projekt célja a városi levegőminőség javítása a
probléma komplex kezelése által, konkrét akciókon keresztül. A Veszprém városa által
fejlesztett projekt erre igyekszik innovatív megoldást biztosítani a városban már kis léptékben
tesztelt (2018) Servo Movement töltőhálózat segítségével. Ez adja a projekt fő elemét. A
könnyű elektromos járművek (Light Electric Vehicle = LEV) elterjedése jelentősen segíthet a
modern városok közlekedésén. Veszprém város szerkezete, domborzata nem teszi mindenhol
lehetővé a kerékpáros közlekedést, ezért a domborzati viszonyok miatt előnyt élvezhetnek az
elektromos rásegítésű eszközök.

3.2., Európa Kulturális Fővárosa 2023 Program
Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésével egy jelentős munkával járó közös
befektetésünk fordult kamatoztathatóvá, ami nemcsak az elmúlt évek pályázati és programelőkészítési erőfeszítéseinknek a gyümölcse, hanem a megelőző évtizedek munkáját is
igazolja, valamint a város eddig kulturális teljesítményének a nemzetközi elismerése egyben.
Ugyanakkor egy kiugró lehetőség is, ami a város és a térség belső dinamikáját és térségünk,
régiónk Európában betöltött szerepét is átformálja, vitalizálhatja.
Sajnos éppen ezen a kiemelt területen érezhető leginkább a koronavírus járvány gazdasági
válságot érintő hatása. A válságkezelés érdekében ugyanis a vészhelyzet kihirdetését
követően a Magyar Állam minden kötelezettségvállalást felfüggesztett és elhalasztott
bizonytalan időre. Mindez érintette a 2020-as évre előkészített szakmai programunkat is,
amire a támogatási okirat kiadása így most csúszik. Ennek leginkább a beruházási projektek
szenvedik el a negatív következményeit, hiszen az idei évben a nagyberuházások
előkészítése és a tervezési feladatok elindítása volt az ütemezett célkitűzés. Az EKF program
nyilvánvalóan nem tud a jelentős forráskiesés miatt a megfelelő menetrend szerint
továbbhaladni és ezért a beruházási tevékenységek bizonytalan időre felfüggesztésre

20

kerültek. A Magyar Állam Kormánya az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével
kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1363/2019. (VI. 20.) Korm. határozattal 5,5
milliárd forint támogatást biztosított a program előkészítési tevékenységeihez kapcsolódó
önkormányzati feladatokra, amely 5 milliárdos része került 2020 évre allokálásra. Az előzetes
tervek szerint a cím viseléséhez kapcsolódóan a felkészülési évek mindegyikében hasonló
támogatási aránnyal és formában vesz rész a Kormányzat, ami most megtorpanni látszik.
A támogatott tevékenység kapcsolódik Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
közérdekű tevékenységeihez, a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséhez, a kulturális
örökség védelméhez.
A programot az önkormányzat a 2014. április 16-i 445/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi határozatban foglalt alábbi konkrét célkitűzéseknek megfelelően valósítja meg:
a) a kulturális kínálat mértékének, sokszínűségének és európai dimenziójának
bővítése, többek között országok közötti együttműködés révén,
b) a kultúrához való hozzáférés és az abban való részvétel szélesítése,
c) a kulturális ágazat teljesítményének, más ágazatokhoz való kapcsolódásának
fokozása,
d) a város nemzetközi arculatának erősítése a kultúra révén.
Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével érintett programévre való felkészülési
feladatoknak a koordinációjával az Önkormányzat a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-t (2023 Zrt)
bízta meg, tekintettel arra, hogy a fokozódó terheket jelentő és egyre intenzívebb
felkészülési folyamat egyre jelentősebben érinti a városi kulturális intézményeket, a helyi civil
szervezeteket és a művészeti csoportokat, egyesületeket. Ennek érdekében szükséges volt a
2023 Zrt több lépcsőben történő tőkésítésére és átalakítására, amely eredményeként jelenleg
kizárólag nonprofit térségi civil szervezetek, valamint önkormányzatok és egy önkormányzati
társaság vesznek részt a tulajdonosi körben, ahol Veszprém város 2/3-os aránnyal a többségi
tag. Ezen a szerkezeten a jövőben sem kívánunk változtatni, ugyanakkor a Veszprém Arénát
korábban üzemeltető Csarnok Kft beolvadása szakmai okok miatt indokolt és még a tervek
között szerepel.
A 2023 Zrt feladata a programkínálat és az EKF cím viselésével kapcsolatos szakmai,
művészeti tevékenység koordinációja, amíg az önkormányzat a beruházási tevékenységért
felel. Az EKF program városunk infrastruktúráját érintő kulturális célú és tartalmú fejlesztései
elsősorban az önkormányzati tulajdonban lévő épületek, közterületek megújítására,
átalakítására fókuszálnak. Ezek között rehabilitációs jellegű tevékenységek és pontszerű
beavatkozások is szerepelnek. Ezek előkészítése folyamatban van, ám a tényleges
megvalósulás a kölső források rendelkezésre állásának és bevonásának tükrében tervezhető.
Az EKF program megvalósításának eredményességéről az egyik hiteles visszacsatolást az
Európai Bizottság Kulturális és Kreatív Városok Figyelője nyújtja, amely mennyiségi és
minőségi információkat használ fel a városok kulturális és kreatív potenciáljának

21

felméréséhez. A vizsgálatban 6 magyarországi város szerepel: Budapest, Debrecen, Győr,
Pécs, Szeged és Veszprém. A mennyiségi adatokat összesen 29 egyedi mutatóval mérik. A
mutatók alapvetően a városok kulturális és társadalmi-gazdasági vitalitásának három fő
aspektusát tükrözik.
A legutóbbi adatgyűjtés szerint az eredmények tükrében Veszprém az kis és közepes városok
közötti összevont kategóriában a 79 város közül az 54. helyen végzett. Ennek megértéséhez
érdemes az egyes aldimenziók szerinti rangsort is vizsgálni, hogy pontosabb képet kapjunk
Veszprém kulturális és kreatív potenciáljáról. A „kulturális élet” dimenzió alapján a város a
60. helyre került. A „kreatív gazdaság” dimenzióban viszont sokkal jobb eredményt ért el, a
29. helyet szerezte meg. A „lehetőséget teremtő környezet” dimenzió vonatkozásában pedig
az összevont eredménnyel megegyező, 54. helyre került. Az eredmények tükrében jól
kirajzolódik, hogy melyek azok a területek, ahol jelenleg is jó pozícióban van a város, és
melyek azok a dimenziók, melyeken erősíteni kell ahhoz, hogy Veszprém a két év múlva
esedékes újabb riport elkészítésekor előkelőbb helyezést érjen el a rangsorban és a
következő 10 évben fokozatosan javítsunk ezen az eredményen.
Tekintettel arra, hogy az EKF 2023 program támogatási feltételei még bizonytalanok és ezért
az előkészítés ütemezése, valamint a szakmai tartalom még képlékeny, az elképzelések
pontosabb bemutatására a gazdasági program jövő évi felülvizsgálatakor kerülhet sor.
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3.3., A Modern Városok Program
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, és Magyarország Kormánya 2016. május 10én Együttműködési Megállapodást kötött, amely megállapodással Veszprém belépett a
Modern Városok Programba. A megállapodásban rögzített fejlesztések megvalósítása
érdekében a Kormány a 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozattal feladatot határozott meg
egyes szakminiszterek számára, miszerint az Önkormányzattal egyeztetve, és egyetértésben
hajtsa végre a fejlesztések megvalósításához szükséges egyedi döntések előkészítését.
A Kormány határozat tartalma szerint 4 fő fejlesztési célterületen, 13 fejlesztési projekttel, és
összesen 53 projektelemmel, mintegy 130,3 milliárd forint értékben valósulhat meg fejlesztés
Veszprémben. A megállapodás négy fejlesztési célterületei:
 gazdaság versenyképességének növelése,
 közlekedés infrastruktúrafejlesztés,
 település és vonzáskörzete kulturális élet gazdagítása, turisztikai vonzerő növelése,
 közösségi és sportélet támogatása.
A fejlesztési projektelemek meghatározása során kiemelt szempont volt, hogy azok
illeszkedjenek Veszprém városfejlesztési stratégiájában megfogalmazott célkitűzésekhez,
valamint legyen szinkronban a stratégiák végrehajtásához megalkotott koncepciók és
programok meghatározásaival.
Az EU forrással támogatott MVP projektek pályázat útján valósulnak meg. Azon projektek,
melyekre nem igényelhető EU forrás, alapvetően hazai forrásból kerülnek finanszírozásra. A
hazai forrásból igényelt MVP projektek támogatása a 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet
alapján egyedi kormánydöntésekkel történik.
A becsült bruttó forrásigény nem része a 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozatnak. A
fejlesztés pontos tartalma és a szükséges forrásigény az előkészítő tanulmányok, tervek
során kerül pontosításra, majd döntésre, illetve Támogatói Okiratba.
2. táblázat: MVP, főbb pénzügyi mutatók (2020. február 28-i adatok alapján)

MVP Projektek indikatív forráskerete:
MVP hazai forrás
EU forrás
sportfejlesztési támogatás
egyéb (önrész, ÁFA)
Fenti forrásigényekből eddig:
Kormánydöntéssel jóváhagyott
Állam által a kedvezményezett számlájára utalt
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96,988
86,671
5,106
1,310
3,901

Mrd forint, melyből
Mrd forint
Mrd forint
Mrd forint
Mrd forint

38,876 Mrd forint, melyből
25,573 Mrd forint

Veszprém Modern Városok Programban megvalósuló fejlesztéseiről az alábbi összefoglaló
táblázat ad tájékoztatást.
3. táblázat: MVP projektek státusza

pon
t

Feladat megnevezése

Indikatív
forráskeret
(millió Ft)

Eddig
megítélt
támogatá
s
(millió Ft)

Kormánydöntések

A Kormány Veszprém és térsége gazdasági versenyképességének erősítése keretében
1.a)

új iparterületek kialakítása,
bővítését
volt reptér és környezete

1.b)

„Iparos Park” kialakítása

1.c)

az „Aranyosvölgy Tudáspark és
Tudományos Központ” megval.

12 200,00

3 874,47

1108/2017. (III. 6.)
Korm. határozat

5 311,93

5 232,36

1462/2019. (VII.30.)
Korm. határozat

13 667,00

-

Előkészítés alatt

A Kormány támogatja a város és térsége közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését,
amely érdekében
2.a)

2.b)

Kerékpárút-fejlesztések

2 480,00

8-as számú főút és a 82-es
számú főút összeköttetése

50,00

3 386,00

845,00

TOP pályázatok
Támogatási Szerződései
1958/2017. (XII. 15.)
Korm. határozat
Állami közútfejlesztési
program keretében kerül
végrehajtásra és
finanszírozásra.

Aranyosvölgy felett tervezett új
völgyhíd és az ehhez kapcsolódó, a
1161/2018. (III. 27.)
2.c)
12 450,00
400,00
város belső elérhetőségét javító
Korm. határozat
közútfejlesztés
A Kormány Veszprém kulturális életének gazdagítását és turisztikai vonzerejének
növelését támogatva, a város életében betöltött szerepüket elismerve
3.a)

Veszprémi Petőfi Színház
fejlesztése és korszerűsítés

3.b)

Kittenberger Kálmán Növényés Vadaspark fejlesztése

3.c)

Csermák Antal Zeneiskola
felújítása és korszerűsítése

9280,00

1203/2017. (IV.14.) Korm.
határozat

2 903,00

2 903,00

TOP - 1562/2016. (X. 13.)
Korm. határozat
MVP - 1329/2017. (VI. 8.)
Korm. határozat
1526/2019. (IX. 10.)
Korm. határozat

762,00

762,00

9 280,00

MVP Bizottsági döntés
2017.11.17.

A Kormány a városi közösségi és sportélet támogatása érdekében felhívja a nemzeti
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fejlesztési minisztert, hogy az Önkormányzattal együttműködve
4.a)

Veszprém Aréna bővítése

4.b)

Új, fedett városi uszoda
megvalósítása

4.c)

4.d)

16 130,00

4 780,00

11 840,00

11 879,12

Új jégcsarnok megvalósítása

1 680,00

76,28

Veszprémi stadion
rekonstrukciója

7 330,00

275,00

Folyamatban
MVP Bizottsági döntés
2017.11.17. – RMT
1523/2017. (VIII.14.)
Korm. határozat – projekt
1355/2017. (VI.12.) Korm.
határozat –
ingatlanrendezés
1643/2018. (XII. 5.)
Korm. határozat
1037/2020. (II. 13.)
Korm. határozat
TAO-KE06320/2015/MJSZMVP Bizottsági döntés
2018.04.01. – Tervezés
MVP Bizottsági döntés
2017.07.20. – RMT
BMSK-VMJV támogatási
szerződés

Az MVP projektek végrehajtására nincsen véghatáridő tervezve, a jelentősebb beruházási
tevékenységek a 2025-ig terjedő időszakban fognak lezajlani.
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3.4., Innovációs gazdaságfejlesztés

A korábbi fejezetekben foglaltakból kitűnik, hogy a gazdaságfejlesztés területén a város a
gazdasági szereplők vonalas infrastruktúrával való kiszolgálását és a feltáratlan ipari területek
hasznosításba történő bevonását tekinti a fő feladatnak 2025-ig.
A város gazdasági szerkezetéről továbbra is elmondható a nettó árbevétel alapján, hogy
Veszprémen belül 2018-ban az autóiparban működő cégek voltak a legmeghatározóbbak, az
összes iparűzési adó 32,32 %-val, amihez a Valeo Auto-Electric Mo. Kft. Kft. járult hozzá
legnagyobb mértékben. A többi területeken is növekedés tapasztalható, a kereskedelemben
2017-hez képest másfélszeresére nőtt az árbevétel. A szolgáltatás 5%-kal, az élelmiszeripar
4%-kal, az építőipar 4%-kal és a szállítmányozás 2%-kal járul hozzá a városi vállalatok nettó
árbevételéhez.
4. táblázat: A 20 legnagyobb iparűzési adót fizető cég Veszprémben
1.

VALEO AUTO-ELECTRIC MO. KFT.

2.

CONTINENTAL AUTOMOTIVE HUNGARY.KFT.

3.

UNILEVER MAGYARORSZÁG KFT.

4.

BALLUFF ELEKTRONIKA KFT.

5.

ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT.

6.

PENNY MARKET KFT.

7.

VÖRÖSKŐ KFT.

8.

BRAMAC KFT.

9.

MAXXON MOTOR HUNGARY KFT.

10.

MEDIAWORKS HUNGARY TRT.

11.

PEPPRL ÉS FUCHS KFT.

12.

LASSELSBERGER-KNAUF KFT.

13.

NASS MAGNET HUNGÁRIA KFT.

14.

SAVENCIA F&D HU ZRT.

15.

OTP BANK NYRT.

16.

CITOXLAB HUNGARY KFT.

17.

YARA HUNGÁRIA KFT.

18.

MAGYAR POSTA ZRT.

19.

SPAR MAGYARORSZÁG KFT.

20.

BAKONYKARSZT ZRT.

(Forrás: Adóhivatal VMJV 2018. évi bevallási adatok)
Mivel Veszprémben már vannak olyan iparágak és ágazatok, amelyek erősebben
támaszkodnak az új, digitális ismeretekre és magas hozzáadott értékkel új tudást hoznak
létre ezek erősítésére külön figyelmet és hangsúlyt kell helyeznünk, hiszen a jövőben ezek
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válnak a gazdasági növekedés legfőbb erőforrásává. Mindezek miatt kulcsfontosságú a
Pannon Egyetem gazdasági kapcsolatainak az erősítése. Ennek érdekében létrehoztuk a
Pannon Városok Szövetségét, amely szakmai együttműködés mára jelentős múltra tekint
vissza, a néhány éves működés ellenére.
Ennek keretében Veszprém öt másik várossal – Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely,
Kőszeg, Tata – együtt olyan régiófejlesztési programot indít, amely a közös fejlődés új
lehetőségeit tárja fel, és indítja el. Ennek során a városon belüli és a települések közötti
együttműködés kiemelt szerepet kap. A programunk elindításának legfontosabb indoka az
volt, hogy Európában a kis- és középvárosok, valamint környezetük a világszerte végbemenő
városiasodás mellett is fontos terei a gazdasági életnek. Egy kis- vagy középváros azonban
önmagában ma már nem tudja kellő hatékonysággal kihasználni a hálózatokba szerveződött
világunk erőforrásait. Csak a nagyobb területet, több lakost összefogó régiók működése
tudja biztosítani a legjobb életképességet, az pedig leginkább az ott élők egymásba vetett
bizalmán, együttműködésén és újításain múlik.
Veszprém város önkormányzatának a 2014-2020 költségvetési ciklusban a 6.8. „Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés” intézkedés keretében 963 millió Forint
keretösszeg áll rendelkezésére. Veszprém MJV Önkormányzatának Közgyűlése 43/2016.
(II.25.) határozatában döntött arról, hogy az elfogadott ITP alapján ezt az összeget
Foglalkoztatási Paktum két ütemben történő megvalósítására fordítja. A széles körű
partnerségben magvalósuló paktum projekt a lezárása előtt áll a következő években. A
projekttel az önkormányzat közvetlen célja megyei jogú városi foglalkoztatási
együttműködések (paktumok) képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása,
tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás
helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása.
A
létrejött
foglalkoztatási
megállapodások,
foglalkoztatásigazdaságfejlesztési
együttműködések keretében programszerű és integrált, valamennyi gazdasági ágazatot
felölelő helyi szintű gazdaság - és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések támogatása és
a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programsorozat valósult meg.
Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése az 57/2018. (III.29.) számú közgyűlési
határozatával döntött a „Veszprémben a jövőd” Mentorprogram önkormányzati támogatással
történő elindításáról, a Veszprémben szakképesítést szerző fiatalok helyben történő
munkaerőpiaci elhelyezkedésének megsegítése érdekében. Veszprém Megyei Jogú Város
Közgyűlése fenti közgyűlési határozatával elfogadta a Mentorprogram részletes szakmai
tartalmát, és döntött annak kísérleti jellegű, 13 hónap időtartamára vonatkozó
támogatásáról.
2018. április 1-én Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Veszprémi Szakképzési
Centrum, valamint Munkáltatók: BAKONYKARSZT Zrt., JOST Hungária Bt., Pannontej
Zrt.(Savencia Zrt.), és az Életet Segítő Alapítvány mint Mentoráló szervezet, együttműködési
megállapodást írtak alá a „Veszprémben a jövőd” Mentorprogram lebonyolítása érdekében.
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Az együttműködési megállapodás keretében
-

a Szakképzési Centrum felmérte a 2017/2018. tanévben végzett tanulói körét, és a
Munkáltatók által meghatározott szakképzettséggel rendelkezőket ösztönözte a
programhoz való csatlakozásra

-

a Munkáltatók vállalták, hogy a foglalkoztatási igényeikhez szükséges
szakképzettségekről tájékoztatják a Szakképzési Centrumot, valamint munkaviszony
keretében munkáltatónként 5-5 fő (mindösszesen 15 fő) létszámkeretig, legkésőbb
2018. július 1-től munkaviszony keretében foglalkoztatják a programhoz csatlakozó
fiatalokat, valamint lehetővé téve a mentoráláson való részvételüket

-

az Életet Segítő Alapítvány, mint Mentoráló szervezet a programra jelentkezők
körében vállalta mélyinterjúk elkészítését, valamint a programban résztvevő fiatalok
számára a munkavállaláshoz szükséges kompetenciáik fejlesztését és bruttó 15.000
Ft/fő/hó támogatás biztosítását.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Veszprémben a jövőd” Mentorprogram
2018. májustól 2019. júniusig, pilot projekt jelleggel történő megvalósítását KOZP/7551/2018
számú együttműködési megállapodás keretében támogatta azzal, hogy működési támogatás
jogcímen bruttó hatmillió forintot átutalt az Életet Segítő Alapítvány (Mentoráló szervezet)
részére. A működési támogatás jogcímen átutalt összegből bruttó 3 millió forint a mentori
szolgáltatás nyújtásának, további bruttó 3 millió forint a programba bevont fiatalok
ösztöndíjának fedezetéül szolgált.
Veszprém város az elmúlt időszakban dinamikus fejlődési pályát írt le az Európai Uniós
támogatásoknak köszönhetően. Ennek megfelelően a lakossági célú ellátási területeken
minden ágazatban volt, vagy folyamatban van beruházási tevékenység és előrelépés. A
következő időszak kihívása az lesz, hogy ezeket a helyi szolgáltatásokat a digitális alapú
elérési környezetbe tereljük át, és, hogy kiszélesítsük a szolgáltatási portfóliót a gazdasági
társaságok irányába. Ezen igényeknek való megfelelés mentén fogalmazódik meg a „Smart
Veszprém” projektcsomag.
Ennek keretében Veszprém város fenntartható és kiszámítható működése érdekében az
önkormányzatra befolyással bíró és a környezetében működő (gazdasági és állami)
partnerekkel szorosabbra kívánja fűzni a kapcsolatait, tekintettel a megváltozott
önkormányzati szerepekre is.
A Smart Veszprém című fejlesztés az alábbi elemek egyidejű megvalósításával, a fejlesztési
elemek integrált közreműködéséből épül fel:
1. Valós idejű, utasorientált közösségi közlekedés,
2. Közterületi parkolási rendszer és városkártya,
3. Smart Net a városlakók és látogatók szolgálatában,
4. Partnerközpontú Közszolgáltatások fejlesztés.
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Mindez az önkormányzat és az intézményhálózata (beleértve a gazdasági társaságokat is)
reagáló képességének és az érzékenységének a fejlesztését is jelenti a kapcsolathálózati
működésre történő átállás mentén, a jövőbeli változásokhoz való harmonikus alkalmazkodás
érdekében.

3.5., Környezeti fenntarthatóság
Veszprém Megyei Jogú Város – eltérő mértékben, de - felelős a közigazgatási területén,
közvetlen környezetében, a régióban, a nemzetszinten hozott döntésekért, az ott élő
emberek és az ökoszisztéma életkörülményeinek fenntartásáért. Ezen felelősségét elismerve
az önkormányzat a közgyűlés 176/2011. (V.27.) VMJVÖK határozatával elfogadta a város
klímapolitikai törekvéseit tartalmazó energiastratégiát a 2025-ig terjedő időszakra.
Veszprém Megyei Jogú Város a közigazgatási területén, illetve azon átnyúlóan átvilágította
környezeti hatásait, megvizsgálta energetikai állapotát és a rá váró klímaváltozási
kihívásokat. Mindezen vizsgálat eredményeként meghatározta azokat a beavatkozási
területeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a város felkészüljön a klímaváltozásra, csökkentse
környezeti hatásait és így a jövő nemzedéke számára változatlan, vagy a jelenleginél jobb
állapotban adja át a város és közvetlen környezetét.
A város vezetése a klímaváltozásban rejlő kockázatok hatásainak csökkentésére, a
megelőzésre és a társadalmi értékrend megváltoztatására a fenti területeken intézkedéseket
foganatosít. Tekintettel arra, hogy erőforrásaink végesek, illetve a kitűzött intézkedések csak
lépésről – lépésre történő végrehajtással érhetnek el eredményt a stratégiában 2025-ig
tervezett az önkormányzat és vállalta, hogy 25 százalékkal csökkenti a város szén-dioxid
kibocsátását (évi 400 tonnáról 300-ra), és törekszik a részleges energiafüggetlenségre. Az
időszak végére pedig a város energiaigényének 20 százalékát helyben megtermelt, megújuló
energiákból kívánja majd fedezni. Ennek érdekében egy 10 hektáros külterületen – többek
között - naperőművet tervezünk építeni.
Veszprém az első három magyar város között van, amelyik klímastratégiát készített, és a
klímapolitika területén kifejtett aktivitásával már két alkalommal is sikerült elnyernie
„Klímasztár” díjat 2011-ben és 2019-ben. A 2011-ben jóváhagyott energiastratégia 5 éves
felülvizsgálata 2016-ban volt esedékes, amellyel összefüggésben a végrehajtás időszakát is
áttekintettük. Majd az ITP forrásaiból finanszírozott projekt egy újbóli felülvizsgálatot tett
lehetőveé, amellyel a stratégia időbeli és tartalmi kibővítésére is lehetőséget adott és
végezetül 2019-ben került elfogadásra a Fenntartható Energia és Klímavédelmi Akcióterv
(SECAP), ennek mentén Veszprém a klímavállalásait 2030-ig meghosszabbította.
Jelenleg folyamatban van a SECAP továbbfejlesztésére 2019-ben beadott és elnyert KEHOP
pályázatuk, amely keretében a stratégia további kidolgozására és az abban foglalt
szemléletformálási akciók végrehajtására rendelkezünk megkötött támogatási szerződéssel.
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Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése a 192/2016. (IX.29) határozatával döntött arról,
hogy Veszprém Megyei Jogú város konzorciumi tagként pályázatot nyújtson be ELENA
(European Local ENergy Assistance - Európai Helyi Energetikai Támogatás) projektfejlesztési
támogatás elnyerése iránt, és konzorciumi megállapodást írt alá Kaposvárral,
Zalaegerszeggel, Tatabányával, Szombathellyel és Dunaújvárossal a projekt megvalósítására.
A konzorciumi megállapodás ünnepélyes aláírására 2016. október 20-án került sor, a
Konzorcium vezetője Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata lett.
A konzorciumi megállapodás 1. számú módosítására 2018.01.26-án került sor annak
érdekében, hogy a projektfejlesztési koordinációs- és menedzsment feladatok szakmai
irányítását a Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint
belépő új konzorciumi tag lássa el.
Az Európai Bizottság a Konzorcium által benyújtott pályázatot 2018. október 9-én elfogadta,
és a „KaposGrid” projektfejlesztési feladatok elvégzéséhez 3.077.363 euró, azaz 953.982.538
Ft projektfejlesztési támogatást ítélt meg, ezzel kezdetét vette az ELENA fázis megvalósítása.
Az ELENA program egy projekt előkészítési támogatás, 90%-os támogatási intenzitással, ami
azt jelenti, hogy a megvalósításhoz már nem áll rendelkezésre támogatási forrás, viszont a
megítélt előkészítési támogatás értékének 25-szörös beruházási értéket megvalósítani, mint
hasznosítási eredmény (tőkeáttételi mutató), azaz legalább 25-szörös értékű beruházásnak
kell megvalósulnia, mint amekkora támogatásban részesült a kedvezményezett. A
megvalósításhoz viszont az Európai Unió központi bankja az Európai Beruházási Bank (EIB)
nyújt hitelt. A Konzorcium által benyújtott pályázat Európai Bizottsági elfogadását követően
az EIB 2018. december 27-én támogatási szerződést kötött a Konzorciumot vezető Kaposvár
Megyei Jogú Város Önkormányzatával.
A programon belül Veszprémnek közel 20 helyszínen lesz lehetősége az önkormányzati saját
tulajdonú épületen a megújuló energiahordozók hasznosításra és energia-megtakarítást
biztosító projektek végrehajtására a következő 5 évben.
A város életében két további akuttá váló problémakör azonosítható be, ezek egyrészről a
megnövekedett gépjárműpark és az egyéni közlekedés szervezési gondjaiból adódó,
emelkedő gépjárműhasználat, másrészről az illegális hulladéklerakók és vízbázis-védelmi
kockázatai. A város négy vízbázisának - Séd-völgyi, Aranyos-völgyi, Kádártai és Gyulafirátóti
– tartós biztonsága érdekében a gazdasági program ideje alatt a Bakonykarszt Zrt-vel
együttműködve folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és meg kell előzni az ivóvíz lakossági
vagy ipari szennyezését. Mivel a vízbázist veszélyeztető Csererdő-i szennyezés előírt
kárelhárítására a tulajdonosoknak nincsenek meg az eszközei és így a hatósági úton történő
rendezés nem lehetséges, rendhagyó megoldásként az állami beavatkozást javasoljuk és
igényeljük. Az Önkormányzat 2019-ben megbízta VKSZ Zrt-t a hulladéklerakó területén,
illetve annak környezetében kimutatott szennyezettség miatt földtani közegre és felszín alatti
vízre vonatkozóan a részletes tényfeltárás elkészítésével. Ehhez kapcsolódóan a város
kezdeményezte, hogy az állam a hulladéklerakóhoz kapcsolódó szennyezést kezelje
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összevontan a volt Bakony Művek szennyezésével és mentesítse az Önkormányzatot a
feladat alól.
A város útjai túlterheltek, ami jelentős rezgés- és közepes méretű zajproblémákat okoz,
kifejezetten a központi városrészre koncentrálva a terheléseket, de a többi nagy forgalmú út
mentén is jelentkezik ez a probléma. A forgalomnövekedés által generált
környezetszennyezést ellensúlyozni kell, a probléma kezelését a Fenntartható Városi
Mobilitási Terv (SUMP) keretében tervezzük Veszprém városában. A TOP-6.4.1-15-VP1-201600001 és 00002 kódszámú projektjei vonatkozásában elkészültek a SUMP, illetve a
Kerékpáros Hálózati Terv (KHT) dokumentumai, mely átfogó fejlesztési dokumentumok
közgyűlési jóváhagyására 2017-ben került sor. Végrehajtásuk azóta is folyamatos feladat az
alábbiak szerint.
Veszprémben a közlekedők körülbelül 5,4%-át teszik ki a kerékpárosok, ez a szám pedig a
kerékpárosbarát infrastruktúra és a szolgáltatások színvonalának javulása érdekében végzett
intézkedésekkel jelentősen emelkedhet. Ennek érdekében a KHT egy hosszú távú
beavatkozási stratégiát fogalmazott meg, mely a meglévő kerékpáros közlekedés állapotára
alapszik, és a jövőben szükséges fejlesztési lehetőségeket vázolja fel.
A SUMP Veszprém számára az elkövetkező évek legfontosabb közlekedésfejlesztési
dokumentuma lehet, mely az eddigi városi szintű közlekedési terveket váltja fel. A
dokumentum egy jól használható, egyszerűen alkalmazható, újszerű stratégia, amely
irányadó a város jövőbeni intézkedéseihez, illetve fejlesztéseihez. Egy ideális mobilitási terv
elkészítéséhez el kellett távolodni a régi, szakági, zárt szemlélettől, ugyanis egy ilyen fajta
stratégia elkészítéséhez elengedhetetlen a nyitott, komplex látásmód elsajátítása, amely a
közlekedés jellemzői mellett figyelembe veszi a lakossági igényeket, a társadalmi, gazdasági
és környezeti tényezőket is. A SUMP célja, hogy létrejöjjön egy fenntartható városi
közlekedési rendszer, amely társadalmi, gazdasági és környezeti elvek iránt is elkötelezett.
A városi szennyvízhálózatra történő lakossági rákötéseket ösztönözni érdemes, ezt szolgálja a
talajterhelési díjról szóló 32/2014 (VI.30.) önkormányzati rendelet.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A fejezete alapján Veszprém Megyei
Jogú Város Közgyűlése megalkotta a 11/2015. (III.26.) a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendeletet, mely
szabályozza a csatornázatlan ingatlanokra vonatkozó előírásokat és a közszolgáltatás
keretében történő szennyvízszállítást.
Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az észak balatoni közszolgáltatási
területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre (KEHOP-3.2.1-15-2017-00014) azonosítószámú projekt megvalósítása keretében
a veszprémi gyűjtőkörzetben hulladékudvarok megépítése (Veszprém, Zirc) a veszprémi kézi
válogató technológia korszerűsítése gépesített rendszerre történő fejlesztéssel valósul majd
meg.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti fejlesztési Minisztérium által
meghirdetett országos társasház-korszerűsítési pályázatához kapcsolódóan az „Otthon
Melege Programban” a VMJV-OMP/16 kódszámú, „Társasházak energia-megtakarítást
eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” pályázati felhívása keretében öt
darab társasházi felújításhoz járult hozzá összesen 10 milli forint önerővel, ami 61 milliós
felújítási programot tett lehetővé a városban 2016-17-ben.
A legutóbbi évek egyik legjelentősebb sikere, hogy a magyarországi városokat - mint hazai
fődíjas település - Veszprém képviselhette a 2018 évi európai virágos városok versenyen. Az
Entenre Florale Europe nagy számú nemzetközi mezőnnyel induló versenyének az 2018 évi
zsűrizését Tullamore-ban Írországban tartották, ahol Veszprém aranydíj fokozatban részesült
és az év elnöki különdíját is sikerült elnyerni a „Kolostorok és kertek a veszprémi vár
tövében” című közparki megújítással. A város magas minőségű közterület-kezelési és fenntartási tevékenységének egy jelentős mérföldköve volt ez az elismerés, ami ugyanakkor
további felelősséget is támasztott. Ezen felelősségnek igyekeztünk megfelelni, amikor a múlt
évben a hazai városok sorában elsőként Veszprém város önkormányzata megalkotta a saját
zöldfelületi stratégiáját.
A zöldfelületi stratégia jövőképe:
„Veszprém, a Bakony és a Balaton között, változatos táji adottságokkal és értékes

zöldfelülettel rendelkező város. Zöld értékeivel tudatosan és fenntartható módon
gazdálkodik, ezért zöldfelületei magas színvonalúak és változatos ökoszisztéma
szolgáltatást nyújtanak az itt élőknek és a turistáknak egyaránt. A Gulya dombi
erdő, a Séd menti zöld sétány, a Belváros megújult történeti zöldfelületei, a
lakótelepek és a kertvárosi területek zöldfelületeivel kiegészülve egységes
zöldhálózatot alkot, amely hozzájárul a település rekreációs és turisztikai
kínálatához és jelentősen növeli az életminőséget. A zöldhálózat az utcafásítási
program és a zöldsétányok megvalósításával válik teljessé, szolgálva az autósok és
a nem motorizált közlekedés kényelmét. Veszprém értékes dendrológiai örökségét
őrzi és további növénytelepítésekkel, gondos növényalkalmazással gazdagítja. A
zöldfelület-gazdálkodásban egyre több olyan technológiát alkalmaz, amely a
fenntarthatóságot, kiemelten a biodiverzitást növeli. A rá bízott zöldfelületeket
tervszerűen kezeli, megújítja, fejleszti a közösség széles körű bevonásával. Céljai
elérésében elkötelezett partnerei segítik, a magánszféra, a nonprofit szektor, az
intézményi szféra és az üzleti szféra részvételével, amelyek nemcsak a
stratégiaalkotásba, hanem a megvalósításba és a fenntartásba is bekapcsolódnak.
A közcélú zöldfelületek a településarculat egyedi és értékes elemei, amelyek a
város Arborétum város karakterét meghatározzák. A zöldfelület helyszíne és tárgya
a környezeti nevelési programoknak, amelyek minden korosztály és társadalmi
csoport számára elérhetőek. A közterületek zöld központú fejlesztésével és
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fenntartásával a város követendő példát mutat mind a magánszektornak, mind
más településeknek egyaránt.”
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3.6., Infrastruktúrafejlesztés
Veszprém máig kevéssé kihasznált erőssége a földrajzi elhelyezkedése, fekvése, mely
adottság eredményes kiaknázásához a külső infrastrukturális fejlődés előmozdításában, az
elérhetőség fokozásában kell szerepet vállalni, főleg a 8-as főút és a 82-es út
vonatkozásában.
Ebben a folyamatban az önkormányzat egyeztető-partnerként vesz részt, az egyeztetések az
alábbi fejlesztéseket érintik:
 82. sz. út fejlesztése során rákötés a 8. sz. főút litéri csomópontjába;
 8. sz. főút litéri csomópont és Füredi úti csomópontok között korszerűsítésre és
fejlesztésre kerül (építési engedélyekkel és kiviteli tervekkel rendelkezik), 2x2 sávos
kialakítással és fizikai elválasztással; Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában
készül, a fejlesztés lezárásának határideje: 2021. december 31.
 8. sz. főút Almádi úti és a Füredi úti kereszteződéseiben különszintű csomópontok
megépítése ; Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában készül, a fejlesztés




lezárásának határideje: 2022. december 31.
8. sz. főút Márkó–Ajka között (részben megvalósult);
8. sz. főút Ajka–Veszprém megyehatár;
A keleti sportfejlesztési területen a 82. sz. utat és 8. sz. főutat összekötő szakasz
megépítése . Tervezési határidő 2020. június 30. Kivitelezés várható befejezése: 2021.
december 31.

A térség közlekedésfejlesztéséhez tartozik a vasútfejlesztés is, melynek két fő feladata a
történelmi Veszprém-Győr vasútvonal, illetőleg a gyors közlekedést biztosító Székesfehérvár–
Szombathely nagysebességű villamosvasút fejlesztések elősegítése.
A belterületi úthálózat fejlesztése:
Veszprémben a KSH 2018-as adatai alapján összesen 31.901 darab gépjármű került
regisztrálásra (nem csak személygépjármű). Ennek következménye a környezetszennyezés
és az utak, parkolók túlterheltsége.
Egyértelmű tehát, hogy az önkormányzatnak első sorban a közösségi közlekedés
ösztönzésében, másodsorban a belváros forgalmi rendjének a megváltoztatásában,
harmadsorban pedig a nem szennyező egyéni közlekedésben, a kerékpáros hálózat
fejlesztésében kell szerepet vállalnia. Ezen vállalásait az önkormányzat a Fenntartható Város
Mobilitási Terv (SUMP) és a Kerékpárhálózati Terv (KHT) szakmai anyagokban foglaltak
szerint kívánja megtervezni és végrehajtani.
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A közlekedési problémák megoldása érdekében minden egyes jelentősebb beruházáshoz
külön közlekedési vizsgálat készül, amely fokozottan veszi figyelembe a gyalogosok és
kerékpárosok igényeit és megnyugtatóan alakítja a parkolási kérdések megoldását.
Továbbra is alapelv, hogy a közlekedésfejlesztés bármely projektjének tervezésekor kötelező
a kerékpárral használható utak és járdák kialakítása, a város ezen túlmenően ösztönözni
kívánja a kis energiafelhasználású vagy alternatív üzemanyaggal – mint a bioüzemanyag és
villamos áram – működő járművek és tömegközlekedési eszközök használatát. További
alapelv, hogy a közlekedés megtervezésekor figyelembe kell venni a lakosság azon részének
igényeit is, akiknek nincs autójuk, vagy nem személygépjárművel közlekednek városon belül
(különösen az idős emberek, a gyermekek és a mozgásukban korlátozott személyek),
akiknek a szolgáltatásokhoz való hozzáférését a város előmozdítja, ugyanakkor bátorítja a
lakosságot az önálló közlekedési módozatokról a közösségi módozatokra történő áttérésre.
Ugyanakkor a fentiekkel összhangban a közúthálózat modernizációját is folytatni kell.
A gazdasági program ideje alatt az alábbi jelentősebb közúthálózat-fejlesztési projektek
megvalósítását tervezzük a belterületi hálózaton:
 Pápai út belterületi szakaszának teljes rekonstrukciója és a Pápai út külterületi szakasza
melletti járda és kerékpárút létesítése a Henger utcai csomópontig. A kivitelezési
szerződés hatályba lépéséhez szükséges a plusz 500 millió forint, a befejezés határideje a
szerződés hatályba lépésétől számított 315. naptári nap.
 Az Új Széchenyi Terv KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0013 jelű „Veszprém városi és elővárosi
közösségi közlekedés fejlesztése” című projekt (intermodális csomópont) előkészítése,
építési engedélyek beszerzése.
 Kelet – nyugati irányú főtengely kiépítése, a belső körút befejezése. Ennek keretében a
már régóta előkészítés alatt álló Jutasi és Pápai utak összekötését, a belső körgyűrű
befejezését valósítja meg a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a város
közreműködésével. A beruházás jelentős közlekedésszerkezeti változást generál a keletnyugati irányú közlekedésben, jelentősen tehermentesítve a belváros túlterhelt útjait.
Jelenleg az engedélyezési tervek jóváhagyási folyamata indult el. Út és híd műtárgy.
Tervezési tevékenység tervezett határideje 2020. év vége. A projekt tervezett befejezési
határideje 2023. év I. negyedév.
 Az Észak-déli főtengely II. ütemének a megvalósítása.
 További két belvárosi körforgalmi csomópont kiépítése. (Kopácsy József utca – Jutasi út;
Bagolyvári utca – Jutasi út)
 Keleti sportfejlesztési területen belső úthálózat kiépítése. (Modern Városok Program
keretében tervezett sportlétesítmény fejlesztések (Aréna, Uszoda, Jégcsarnok)
közlekedését és közműellátását biztosító infrastruktúra. Jelenleg Kormányzati támogatás
biztosításához szükséges előkészítési fázisában van.
 Egyetemi mélygarázs építése és a Kádár utcában ideiglenes jelleggel patkolófelület
kialakítása (EKF források terhére a Kulturális Negyed részeként)
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A gazdasági program ideje alatt megvalósítandó fejlesztéseket a Közgyűlés egyedi
döntésével határozza meg. A tervezett fejlesztési elképzelésekről az alábbi táblázat ad
részletes áttekintést.
5.táblázat: Belterületi útfejlesztési tervek
Körforgalmak

Engedélyezési terv

Jutasi út –Bagolyvári út kereszteződése

van (korszerűsítés)

Jutasi út –Kopácsi József utca kereszteződése

van (korszerűsítés)

Budapest út – Cholnoky Jenő utca kereszteződése

nincs (tanulmány)

Kiemelten fontos útépítések
K-Ny irányú főtengely kiépítése, belső körút a Jutasi út és Pápai
út összekötésével
TOP forrásból megvalósul 2024-ig
Pápai út belterületi szakasz fejlesztése

TOP forrásból megvalósul 2022-ig

Mester utca (É-D II. ütem) fejlesztés

van (korszerűsítés)

Kiskőrösi utca rekonstrukció

van (korszerűsítés)

Csererdő úthálózati rekonstrukció

van

Jutaspuszta úthálózati rekonstrukció

van

Szent István utca rekonstrukció

nincs

Kerékpárút
Márkó-Bánd irányába

TOP forrásból megvalósul 2022-ig

Felsőörs irányába

TOP forrásból megvalósul 2021-ig

Jutaspuszta településrész – Vasútállomás között

nincs

Gyulafirátót településrészre és azon átmenő

TOP forrásból megvalósul 2022-ig

Az alternatív, kis szennyezőanyag kibocsátású és kis energiaigényű, vagy zöld energiákkal
működő közlekedési változatok meghonosítását az önkormányzat támogatja.
Az önkormányzat a szabadidős tevékenységek és a turizmus fejlesztéséhez kapcsolódva az
EuroVelo (Győr-Balaton) nemzetközi kerékpárút Veszprémet érintő észak-déli nyomvonalát is
meg kívánja valósítani, valamint a –már folyamatban lévő – Ajka - Veszprém szakasz
kiépítését is.
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3.7., Kultúra és közösségfejlesztés
A kultúra és közösségfejlesztés terén a 2010-es évek első felének számos és jelentős
változásával szemben az elmúlt évekre a struktúra stabilitása, a működésben a
kiszámíthatóság, a szolgáltatásban és kínálatban látványos újítások helyett a finomhangolás
volt jellemző. Mint ismeretes, 2012-13-ban a meglévő három intézményünk mellé – Városi
Művelődési Központ, Művészetek Háza, Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési
Intézmény - további három, korábban megyei irányításban lévő kulturális intézmény
fenntartását vállalta az Önkormányzat, amelyek továbbra is megyei feladat- és hatáskört
látnak el, kisugárzásukat tekintve országos jelentőséggel bírnak, 2012-től a Veszprémi Petőfi
Színház, 2013-től az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Laczkó Dezső Múzeum. Ezzel
egyidőben, az évtized első felében több új létesítmény is belépett a szolgáltatók közé. A
„Kolosotok és kertek” völgy-rehabilitációs projekt eredményeként új típusú kulturálisrekreációs színtereket vehettünk birtokba, a város szívében megépült a Hangvilla, Veszprém
sokoldalú kulturális központja és hangversenyterme, új helyszínre költözött az Agóra
Veszprém Kulturális Központ (korábbi VMK) és a Kabóca Bábszínház, megnyílt a Várkapu
látogatóközpont.
E sokszínű, formális és informális elemekben egyaránt megújult, gazdag kulturális
városszövetnek köszönhető az évtized második felének kiemelkedő eredménye, ami 2017
decembere óta lényegében meghatározza a helyi kulturális szcéna gondolkodását, az Európa
Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerése.
Az infrastruktúra megújítása és a vele párhuzamosan véghezvitt profiltisztítás már az évtized
közepén szükségessé tette a Kulturális koncepció újragondolását, majd az Európa Kulturális
Fővárosa projekt kereteinek megfogalmazásakor, s nem kevésbé annak sikerre vitele
érdekében, az új alapokra épülő hosszútávú tervezést, a Kulturális stratégia megalkotását is.
A jelenleg is érvényben lévő, 2014-2020 időtávban gondolkodó kulturális koncepciónkat a
több éves előkészítés után a közgyűlés a 149/2014. (V.29.) határozatával hagyta jóvá. A
kulturális koncepcióban a kultúrával, mint identitásalkotó és integráló erővel foglalkoztunk,
amely kapcsán arra vállalkozunk, hogy felmérjük és irányokat szabjunk a város gazdag
kulturális életének és immateriális vagyonának. E tekintetben elmondhatjuk, hogy a
feladatnak nehezen megfoghatóak a határai, és soha nincs vége. A kultúrának ugyanis csak
bizonyos, éspedig kisebb része megfogható és mérhető az anyagi világ mércéivel. Az
önkormányzat pedig felelősséget érez a kultúra minden alkotóeleme iránt. Éppen ezért a
kulturális szféra támogatási mértékének a meghatározásakor Veszprém a múltjára, értékeire,
a jelen igényekre és jövőre kitűzött céljaira tekintettel messze túllép a megyeszékhely
státusból eredő írt vagy íratlan kötelezettségein is.
Az EKF-re történő felkészülés mindehhez új szempontok megfogalmazását és hozzáadását is
kívánatossá tette. Ez az igény hívta életre a Közgyűlés által 2017. novemberben elfogadott, a
város kulturális alapú fejlesztésének hosszútávra szóló, 2030-ig előre tekintő fejlesztési
tervét, Veszprém város kulturális stratégiáját.
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Az EKF 2023 programévvel a fejezet korábbi részében foglalkoztunk alaposabban. Szükséges
azonban a következő 5 éves időszak jelentős város-rehabilitációs programsorozatának a
külön bemutatása, amely a „Kulturális Negyed” munkacímet viseli.
A tematikus akcióterületi projekt megfogalmazásakor egy olyan nagy ívű fejlesztési
elképzelést vázoltunk fel az ITS-ben, mely megvalósítását számos - első sorban fizikai
megújításra irányuló - elem területi alapú összefűzésével képzeltünk el.
A megvalósításhoz szükséges forrás több uniós és hazai támogatás bevonásával, illetve saját
erő biztosításával lehetséges, ütemezetten.
A „Kulturális Negyed” egyik legfontosabb eleme a Veszprémi Petőfi Színház komplex,
fenntartható felújítása, a Medgyaszay István örökség helyreállításával. A Modern Város
Program keretében nyílik lehetőség a megvalósítására. A támogatói okirat 2017 őszén került
aláírásra, a megítélt támogatás összege 9.230 millió Ft. A projekt keretében a színház
épületének teljes megújításán túl, a Színházkerti oldalon, térszín alatti kétszintes, ~2 000 m2
alapterületű operatív kiszolgáló részleg, építményrész elbontásra kerül, így az ott lévő
funkciók visszapótlása szükséges. Ennek érdekében szükséges volt az ingatlanszerzés a
csatlakozó Korona szálló épületének egyes épületrészeinek megvásárlásával, a volt
Zeneiskola és műhelyépület vásárlásával valamint új épületszárny építésével. A projekt
keretében a Szeglethy utcában önkormányzati ingatlanon parkoló terület is kialakításra kerül.
Jelenleg a kiviteli tervek véglegesítése, a szükséges engedélyek beszerzése zajlik. A
programsorozatban jelentik meg a Csermák Antal Zeneiskola, Veszprémi Zeneművészeti
Szakgimnázium belső megújítása is, amiről az MVP fejezetben írtunk és a vele szomszédos
múzeum épület akadálymentesítése is szorosan ide kapcsolódó beavatkozás. A Laczkó Dezső
Múzeum energetikai megújítása a TOP-ban szereplő beavatkozás volt, ami az épület
modernizációja érdekében fogalmazódott meg és más akadálymentetési (a TOP-ból nem
támogatott) elemeket is tartalmazott az elképzelés az energetikai megújítás mellett. Az
energetikai felhívás kedvezőtlen belső korlátai miatt a beavatkozás megvalósításának a
támogatási szerződése visszavonásra került, mindemellett az épület modernizálását, és
akadálymentesítését a korszerű kiállítóhelyi igényeknek való megfelelő kialakítását meg kell
oldani. Ehhez EKF források is bevonhatóak a jövőben.
A Szent Miklós-szegi kálvária domb és környékének infrastrukturális felújítását és
funkcióbővítését CLLD pályázat keretében kívánjuk megvalósítani. 2019 tavaszán 255 millió
Ft támogatást kaptunk a fejlesztési elképzeléseinkhez. A beruházás fizikai megvalósítását
jövő évre tervezzük. A beavatkozás főbb elemei a Szent Miklós templomrom
megközelíthetőségének javítása, romkert kulturált attrakció értékű bemutatása, feltáró
sétány nyomvonal biztosítása, a Laczkó Dezső Múzeum előterében funkcióbővítés által
rendezvénytér kialakítása színpaddal és a Bakonyi Ház etnobotanikus kertjének bővítése.
A Szent Miklós-szegi kálvária, Lackó Dezső Múzeum közötti terület, Erzsébet sétány és liget
zöldfelületi megújítását a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program „Zöld város
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kialakítása” című konstrukció keretében tervezzük megvalósítani. Pályázatunk kedvező
elbírálást kapott, 2019 tavaszán kötöttünk támogatási szerződést, a megítélt támogatás
összege 1.620 millió Ft, a kivitelezés várhatóan 2020 évben kezdődhet meg.
Mivel Veszprém MJV elnyerte Európa Kulturális Fővárosa címet 2023 évre, így a „Kulturális
Negyed” fejlesztési elképzelések megvalósításához további forrás bevonására nyílt lehetőség.
Az EKF keretek között tervezett, a területen megvalósítandó további fejlesztések:
 Pannon Egyetem területén terepszint alatti mélygarázs,
 a mélygarázs födémén közösségi tér tervezése, a telepítendő elemek: szabadtéri
lelátó, pihenő, kültéri fitness, sport park, gördeszkapálya tervezése. A mélygarázs
kijáratai közül, a térhez illeszkedően egy kávézó és fedett, fűthető közösségi tér
tervezése.
 a teljes terület közlekedési rendszerének átalakítása, a gyalogos, kerékpáros, és
gépjármű forgalom átalakításának tervezése,
 az Egyetem utcához kapcsolódó közlekedési rendszerek tervezése,
 Színházkert, volt Püspökkert kertépítészeti rendezése, a kerten belül közösségi tér
kialakítása, a könyvtár szerves összekapcsolása a kialakított térrel.
A kulturális szféra teljesítményéhez tartozó további fejlemények, hogy a város 2016-ban a
Finnugor Népek Fővárosa címet viselhette, amelyet egy pályázat útján nyertünk el, ahogyan
az UNESCO zene városa cím (2019) elnyerése is a város kulturális gyökereit szenvedéllyel
ápoló elhivatott közösség munkáját dicséri.
Ezek a címek és elismerések városunk számára már ma is jelentős figyelmet generáltak és
ezért számos felkérés érkezett az elmúlt időszakban nemzetközi projektekben való
együttműködésre. Alig néhány év alatt a korábbi átlag 1-2 nyertes nemzetközi projektről
jelenleg 5-re emelkedett azon sikeres együttműködések száma, amelyekben részt az
Önkormányzat (a jelenlegiek: Europe for Citizens:ENRICH; Erasmus+:SPORTTOWN;
Interreg:NETWORLD, Urbact:INNOVATOR; Creative Europe: SOP). Ezeken túl van még
további 3 olyan projekt, amelyek az idei évi benyújtási fordulóban sikeresen szerepeltek és
elnyerték a lehetőséget, hogy a második fordulóban is megmérettessék magukat. Ezekben a
projektekben jelenleg több, mint 60 várossal és városfejlesztő szervezettel van élő és
folyamatos kapcsolatunk a kultúra területén, szerte Európában, közöttük olyan
nagyvárosokkal is, mint Torino, Párizs, Rotterdam vagy Portó. A projektek teljes volumene
összértékben meghaladja a 3,6 millió EUR-t, az átlagos támogatási intenzitás pedig 80-90%
között van.
Nyilvánvalóan, ezeknek a pályázatoknak az előnye nem az elnyerhető források nagyságában
van, hiszen nem építési beruházásokra irányulnak, hanem a partnerségi körünk
kiszélesítésében és a város nemzetközi elismertségének növelésében jelentkezik. Leírtak
miatt ezt a tevékenységek hasonló aktivitással visszük tovább 2025-ig.
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4., Veszprém Megyei Jogú Város Gazdasági Programjának ágazati
feladatcsoportjai
A helyi közszolgáltatások ágazati ellátási területein jelentkező önkormányzati
feladatcsoportok olyan beavatkozási lehetőségeket nyújtanak, amelyeket az átfogó célok
érdekében használhat ki az önkormányzat. A gazdasági program utolsó jelentősebb
fejezetében ezen kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatkörök bemutatása
következik.
Az önkormányzat feladat ellátási rendszerében 2015-2020 között bekövetkezett változások:












A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 99/G. §
(2) bekezdése szerint 2017. január 1-jével a tankerületi központ foglalkoztatotti
állományába kerülnek a működtető önkormányzat által irányított költségvetési
szervnél a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetését
és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselők,
közalkalmazottak, munkavállalók.
Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése alapján a 2016. december 31-én települési
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak
ellátását szolgáló valamennyi települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog
(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg illetékes
tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül.
Az Nkt. 99/G-H. §-ának hatálybalépése miatt a VKSZ Zrt üzemeltetési feladati közül
kivételre kerültek a tankerületi központ vagyonkezelésébe kerülő ingatlanok, és ezen
ingatlanok tekintetében ellátott takarítási feladatok, melyet a Veszprémi Intézményi
Szolgáltató Szervezet látott el.
Az intézményi körben történt változás volt 2016 év folyamán az Egészségügyi
Alapellátási Intézmény összeolvadt a Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített
Bölcsődéjével, amely feladatellátásban azonban nem hozott változást.
2018. szeptember 1-től a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált
Intézménynek kell a járás összes köznevelési intézményében biztosítania az óvodai és
iskolai szociális segítő szolgáltatást. A jogszabály a feladat ellátáshoz 1000 fő
köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekre vetítve 1 fő óvodai és iskolai
diplomás szociális segítő alkalmazását írja elő. A feladat ellátáshoz az infrastruktúra
biztosításán túl 10 fő diplomás szakember foglalkozatása vált szükségessé.
2019. január elsejével a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
társulási formában történő működése megszűnt, és visszakerült az önkormányzat
intézményi körébe.
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2019-től a helyi közösségi közlekedés ellátását az önkormányzat saját gazdasági
társasága útján látja el, mely költség növekedést jelent az előző időszakhoz képest.

Az önkormányzati működési kiadások megoszlásának szolgáltatási területenkénti vizsgálata
megmutatja, hogy az önkormányzati kiadások hogyan súlyozódnak az egyes szolgáltatási
területek között.
A költségvetési számadatokból megállapítható:







A legnagyobb kiadási tételnek 2020-ban már a közművelődés és kulturális ágazat számít,
mely a kiadások 25%-át (3.636e Ft) jelenti.
Az előző ciklus elején, az első helyen még az oktatási ágazat kiadásai szerepeltek. 2020ra az oktatással kapcsolatos költségek 20%-kal (2.905e Ft) a második helyre kerültek,
miután 2017-től az általános és középiskolák működtetési költségei már nem az
önkormányzatot terhelik.
A harmadik helyen a városműködtetési kiadások szerepelnek 19%-kal, (2.774e Ft) ezt
követik az igazgatási, gazdasági és informatika kiadások, melyek 15%-ot (2.289e Ft)
képviselnek.
A szociális és egészségügyi feladatok az összkiadásokon belül 14%-ot jelentenek,
(2.032e Ft) a sport és egyéb működési kiadások pedig 7%- ot (991e Ft) tesznek ki.

Az ágazati működési kiadások forrásainak vizsgálata során megállapítható, hogy 2020-ban a
4.861e Ft-os állami támogatáshoz és az ágazatok 1.029e Ft saját működési bevételeihez
8.738e Ft-os önkormányzati forrás szükséges az összes kiadás fedezetére (14.627e Ft), mely
arányaiban 59,74%-ot képvisel.
Az elmúlt ciklus átlagában ez 12.034e Ft összes kiadást jelent, mely megoszlás szerint
3.937e Ft állami támogatásból, 1.784 e Ft működési bevételből és 6.313e Ft önkormányzati
forrásból tevődött össze. Az önkormányzati forrás aránya 52,46%, mely 7,23%-kal volt
alacsonyabb a 2020. évinél.
A fentiek alapján jól látható, hogy a növekvő működési kiadásokhoz arányában nagyobb
önkormányzati forrás szükséges. Várhatóan ez a tendencia folytatódik az előttünk álló öt
évben is.
6.táblázat: Veszprém MJV Önkormányzata által önként vállalt, közszolgáltatás jellegű
feladatok
Egészségügyi
fogászati röntgen ellátás (Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi
feladatok
Alapellátási Integrált Intézmény keretén belül)
Szociális Ellátás
támogató szolgáltatás (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület)
Nem kötelező
jelzőrendszeres házi segítség-nyújtás biztosítása a VKTT
szociális ellátási
Egyesített Szociális Intézmény keretén belül
feladat, amelyet
utcai szociális munka (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület);
ellátási szerződés
szenvedélybetegek közösségi ellátása
alapján biztosít az
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Önkormányzat
Gyermekjóléti és
gyermekvédelmi
feladatok
Közművelődési,
közgyűjteményi
feladatok

Kommunális
feladatok
Sportfeladatok

Egyéb feladatok

alternatív napközbeni ellátás (Veszprémi Családsegítő és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény keretein belül)
szünidei gyermekétkeztetés (rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermekek.
városi nagyrendezvények, fesztiválok szervezése, lebonyolítása,
(Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ, Művészetek Háza,
Kabóca Bábszínház intézmények keretén belül; és külső
szervezetekkel történt szerződéskötés útján);
hivatásos művészeti intézmények működtetése (Kabóca
Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény, Veszprémi
Petőfi Színház);
kiemelt művészeti együttesek támogatása (Veszprém Város
Vegyeskara, Veszprém-Bakony Táncegyüttes, Mendelssohn
Kamarazenekar, Liszt Ferenc Kórustársaság, Gizella Női Kar);
Kittenberger K. Növény- és Vadaspark Non-profit Kft.
működtetése;
parkolóhely-megváltással parkolóhelyek létesítése;
közterület-felügyeleti tevékenység;
sportszövetségek munkájának segítése, közreműködés
sportszakemberek képzésében, sportági és iskolai területi
versenyek kialakításának segítése, iskolai sportkörök
versenyeztetési feltételeihez hozzájárulás, hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok sportolásának segítése, nemzetközi
sportkapcsolatok építése, a sport népszerűsítése, propagálása, az
állami sportinformációs feladatok ellátásában való közreműködés;
sporttámogatások nyújtása (sportegyesületek költségvetési
támogatása, sport létesítmények fenntartása);
a lakosság önszerveződő közösségei (társadalmi szervezetek,
egyesületek, civil szerveződések, ifjúsági szervezetek)
tevékenységének segítése, támogatása, az együttműködés
biztosítása: Veszprémi Ifjúsági Közalapítványon, a Városi Civil
Alap pályázatain keresztül a Veszprémi Civil Ház és a Veszprémi
Ifjúsági Ház szolgáltatásai révén;
közszolgálati műsorok készítése Veszprém Városi Televízió Kft-vel
kötött megállapodás alapján;
Városi lap kiadásának támogatása.
Veszprém város turisztikai kínálatának bemutatása és turisztikai
marketing tevékenység ellátása a Veszprémi Turisztikai Nonprofit
Kft-vel kötött megállapodás alapján.
nemzetközi kapcsolatok

(Forrás: Veszprém MJV Önkormányzata Közgyűlésének rendelete az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról)
A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere nagyrészt 2020. évben
is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított feladatalapú támogatási
formában történik. A támogatások megállapításában 2020-tól bekövetkezett változások:
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A muzeális intézmények és a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához biztosított
költségvetési források megállapítása a kultúráért felelős miniszteri döntés alapján
történik.



A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti
szervezetek támogatási rendszere is megváltozott. A támogatás összegét az előadóművészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvényben meghatározott módon az Előadó-művészeti Bizottságok
és a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács javaslata alapján állapítja meg
a kultúráért felelős miniszter.

Pénzügyi gazdálkodás, adópolitika:
Az öt éves kitekintésű gazdasági program végrehajtásának egyik alapfeltétele a kiszámítható,
stabil pénzügyi háttér. Az önkormányzatok gazdálkodása elválaszthatatlan az
államháztartástól, annak egyik alrendszerét jelenti. Az államigazgatás korszerűsítése során az
ágazati jogszabályok változása és első sorban az Mötv és a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény az önkormányzat pénzügyi szabályozását is
befolyásolják.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának a ciklus időszakára vonatkozó
költségvetéseinek prognosztizálásához az adott pénzügyi szabályozókból, a feladatokból és
gazdasági adottságokból kell kiindulni. A 2020. évi költségvetés mérlegadatainak elemzése
során látható, hogy a működési bevételek aránya 42,9 %-os, míg a működési kiadásoké 39,8
%-os. A felhalmozási kiadások nagyarányú mértéke (60,2%) főként az elnyert pályázati
forrásoknak köszönhető.
A távlati célok eléréséhez rövid távon első sorban az önkormányzati gazdálkodás további
stabilizálása a cél. Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a vészhelyzettel
összefüggő eltérő szabályai nagymértékben befolyásolják az önkormányzat működését.
Egyrészt jelentős többlet költséget eredményeznek a pandémiás védekezéssel kapcsolatos
kiadások, másrészt a tervezett bevételek teljesülése sem várható teljes egészében. A bevétel
kiesés nagyrészt a várható iparűzési adó csökkenéséből és a beszedett gépjármű adó teljes
összegének állam által történő elvonásából ered. A gépjármű adó tervezett bevétele 2020ban 220 millió forint. Mindezek mellett bevétel kiesés várható a közterületi parkolás
ingyenessé tétele miatt, melynek nagysága függ az elrendelés időtartamától. A 2020-ban
tervezett ingatlanértékesítés 190 millió forintos bevételének teljesülése is kétséges. Mindezen
kedvezőtlen folyamatok és a prognosztizálható gazdasági válság hatással lesznek a 20202025 közötti évek gazdálkodására.
2020-ban már a költségvetés elfogadásakor az önkormányzat rendelkezésére állt az éven
belüli likvid hitel 1,5 Mrd forint értékben, melynek igénybevétele 2020 második félévében
várhatóan szükségessé válik.
A kialakult költségvetési szerkezet arra is rámutat, hogy a későbbi évek fejlesztési
elképzeléseinek fedezete (a pályázati forrásokon túl) nagyrészt a meglévő, de más módon
nem hasznosítható vagyonelemek értékesítéséből biztosítható. Ennek a gazdasági
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folyamatnak ugyanakkor akadálya lehet a kereslet alacsony szintje, továbbá a kereslet és a
kínálat különbözősége. E mellett a működési költségek racionalizálása is szükségessé válik a
fejlesztésekhez szükséges önerő biztosítása érdekében.
A 2020 – 2025. évek között megvalósítandó fejlesztések fedezete így meglehetősen nehezen
biztosítható, egyaránt kell belső és külső forrásokat feltárni.
Az önkormányzati költségvetés forrásszabályozása meglehetősen szűk mozgásteret biztosít.
A működési bevételeknek csupán 30,7 %-a származik az állami költségvetésből, 69,3 %-a
közhatalmi bevétel (adók, bírságok stb.), illetve működési bevétel.
Az adóterhek esetleges mérséklése is, továbbá a fejlesztési igények, illetve
szükségszerűségek is rákényszerítik az önkormányzatot, hogy vizsgálja felül a kötelező és
nem kötelező feladatok arányát, mértékét. Jelenleg a működési kiadások 21,7 %-a (1,2
milliárd forint) nem kötelező feladatokból adódik, mely az előző ciklushoz képest
megközelítőleg 2%-os emelkedést jelent.
A belső források feltárása mellett a fejlesztési hitel lehet forrása a felhalmozási jellegű tervek
fedezetének. Az előző időszak végén, 2019-ben 1.260e forint értékben fejlesztési célú
hitelszerződés került megkötésre, melynek lehívására 2020-2021-ben kerül sor. A
tőketörlesztés és kamatfizetés együttes kötelezettsége éves szinten 2022-től 168 – 170 millió
forint között mozog (változatlan kamatszinten).
Az önkormányzati ciklus időszakára (változatlan központi forrásszabályozás és feladat-ellátási
kötelezettséget figyelembe véve) 1 – 1,5 milliárd forint újabb hitel felvétele éves szinten
átlagosan 155 – 185 millió forinttal emelné meg a kötelezettségeket, amely a működési
kiadások egyidejű ésszerűsítése mellett is költségvetési problémát okozna.
A saját bevételek továbbra is jelentős forrást biztosítanak. Ezen belül a legnagyobb részt a
helyi adók és gépjárműadó jelenti.
Ezt alátámasztja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 36/A. §-a,
mely szerint helyi iparűzési adóból származó bevétel különösen a települési önkormányzat
képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható
fel.
A helyi iparűzési adóbevétel abból a szempontból is központi szerepet foglal el az
önkormányzati bevételek között, hogy az 1 főre vetített mértéke (adóerő) befolyásolja, hogy
a szociális és egyéb feladatokhoz milyen mértékű állami támogatást igényelhet az
önkormányzat. Mivel Veszprém város helyi iparűzési adóból származó bevételének 1 főre jutó
összege magas, így a fenti feladatok finanszírozása szinte kizárólag a saját bevétel terhére
történhet. További nehézséget okoz az adóerő-képesség szabályainak kedvezőtlen változása,
mely a bevételek esetében további csökkenést okoz.
Ugyanakkor fontos változás, hogy a Htv. 8. §-a kimondja, hogy az adóból származó bevétel
az azt megállapító önkormányzat bevétele. Ez garancia arra, hogy az ebből származott
bevételi összeg az önkormányzatnál marad.
A város gazdasági potenciálja 2014. évben jelentősen nőtt és azóta is folyamatosan bővül,
ami az iparűzési adóbevétel számottevő növekedését is jelentette. Ebben a legnagyobb részt
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a városunkban hosszabb ideje letelepedett és stabil gazdálkodást folytató multinacionális
ipari nagyvállalkozások képviselik. Az ő esetükben egyre jelentősebb a kutatás, fejlesztés
részaránya, amelyet a veszprémi üzemegységekben folytatnak. Ebben ma már részt vállal a
Pannon Egyetem is, illetve az egyetemi hallgatóság, mint elhelyezkedett munkavállalók által
nyújtott hozzáadott érték jelenik meg. A jelentősebb termelő kapacitásokkal rendelkező
vállalkozásoknál a világjárvány okozta ipari visszaesés kezdetéig egyenletes és folyamatos
volt a dolgozói létszám növelése.
A kis- és középvállalkozások részére továbbra is biztosít támogatást az önkormányzat a
vállalkozásfejlesztési alapon keresztül.
A kisvállalkozások esetében további jelentős támogatást jelent az önkormányzati rendeletben
biztosított 2,45 millió forintos adóalap mentesség. Ebben vállalkozói körben nincs nagy
fluktuáció. Úgy tűnik, hogy a jelenlegi adózási formák beváltották a remélt várakozásokat.
Veszprém város önkormányzata nem élt a települési adók bevezetésének lehetőségével,
mivel úgy ítélte meg, hogy nem érdeke a jelenlegi adóteher növelése.
Az önkormányzat kedvező gazdálkodási helyzete lehetőséget teremtett az adóteher
mérséklésére az elmúlt években.
Az adózók komfortérzetét az elektronikus ügyintézés (ÁNYK. ügyfélkapus ügyintézés), az
akadálymentesített ügyfélszolgálati iroda növeli. Lehetővé tettük a bankkártyás fizetési
módot, ami népszerű az adózó ügyfeleink körében. További jelentős könnyítés az EFER
rendszer bevezetése, mely költségmentes és további információt biztosít adózók számára az
adószámlájuk helyzetéről.
Veszprém város honlapján az adóztatással kapcsolatos minden információ megtalálható.
Ennek naprakészségéről a hivatal folyamatosan gondoskodik.
Bár Veszprém városban az adómorál jónak mondható, ugyanakkor továbbra is fontos szerep
hárul a behajtási és ellenőrzési feladatot ellátó kollégákra. Ennek során az állami
adóhatósággal kialakított megfelelő munkakapcsolat is segítséget jelent.
Vagyongazdálkodás, lakásgazdálkodás:
A vagyongazdálkodás szűken vett értelmezés szerint a nem önkormányzati alapfeladat
ellátását szolgáló vagyonelemekkel kapcsolatos bevételszerző tevékenységet, illetve ezek
hasznosítását, értékesítését jelenti. A tágabb értelmezés szerint az önkormányzati
gazdálkodás komplex, átfogó tevékenység, ami magában foglalja a teljes vagyonelemekkel
való gazdálkodást is. A vagyongazdálkodás célja az önkormányzati célokhoz - a
feladatellátáshoz - szükséges feltételek biztosítása.
A vagyongazdálkodást meghatározó nemzeti szintű jogszabályok:
 Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába
adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény a helyi önkormányzatok tulajdonába kerülő
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vagyontárgyakról, az önkormányzat tulajdonszerzésére vonatkozóan határoz meg
előírásokat.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI törvény
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény

Az önkormányzat közgyűlése a 321/2012.(X.26.) határozatával fogadta el a közép és hosszú
távú vagyongazdálkodási tervet és ez alapján minden költségvetési évet megelőzően
irányelvekben határozza meg a vagyongazdálkodási feladatokat.
A vagyongazdálkodás feladatai, szervezeti felépítése:
Az önkormányzati vagyongazdálkodás-és hasznosítás szabályait az Önkormányzat
vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.)
önkormányzati rendelet tartalmazza. A tulajdonosi döntések a vagyonrendelet szabályozása
szerint megoszlanak a Közgyűlés, a Tulajdonosi Bizottság és a polgármester között. A
vagyongazdálkodási irányelvekről a Közgyűlésnek évente, a költségvetési koncepciót
megelőzően kell döntenie.
Az önkormányzati vagyongazdálkodás feladatai megoszlanak a Polgármesteri Hivatal, „VKSZ”
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt és a „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség
Nonprofit Kft. között.
Az önkormányzati ingatlanállomány adatait a vagyonkataszter tartalmazza, melynek
vezetéséről a Városüzemeltetési Iroda ingatlan-nyilvántartó csoportja gondoskodik. A
Pénzügyi Iroda feladata a pénzügyi nyilvántartás vezetés, vagyonértékelés, és a
vagyonvédelem (biztosítás megkötése).
Az önkormányzat forgalomképes vagyona:
Az önkormányzat forgalomképes vagyonába tartoznak mindazok az ingatlanok és ingó
dolgok, amelyeket a törvények vagy önkormányzati rendeletek nem soroltak a
törzsvagyonba, például:
 lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek
 mezőgazdasági, ipari épületek,
 építési telkek,
 belterületi földterületek, külterületi termőföldek
7.táblázat:Az ingatlanvagyon áttekintése 2019 évi állapot
Önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó idősoros adatok
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2015

Ingatlan száma
(db)

földrészlet
területe (ha)

Ingatlan könyv szerinti
bruttó értéke (ezer Ft)

belterület

1546

560,9855

77 656 822

külterület

418

219,7994

1 257 176

összesen

1964

780,7849

78 913 998

1301

457,685

41 053 006

korlátozottan forgalomképes

204

141,6851

31 605 547

forgalomképes

455

181,4148

6 255 445

ebből
forgalomképtelen

2016

Ingatlan száma
(db)

földrészlet
területe (ha)

Ingatlan könyv szerinti
bruttó értéke (ezer Ft)

belterület

1540

566,3416

79 307 335

külterület

419

219,4558

1 464 962

összesen

1959

785,7974

80 772 297

1293

456,2903

40 687 074

korlátozottan forgalomképes

206

141,997

31 993 410

forgalomképes

460

188,4074

8 091 813

ebből
forgalomképtelen

2017

Ingatlan száma
(db)

földrészlet
területe (ha)

Ingatlan könyv szerinti
bruttó értéke (ezer Ft)

belterület

1538

565,5716

81 148 497

külterület

422

202,2462

1 078 152

összesen

1960

767,8178

82 226 649

1305

465,2444

41 615 040

korlátozottan forgalomképes

206

140,9648

33 525 821

forgalomképes

449

161,6086

7 085 788

ebből
forgalomképtelen

2018

Ingatlan száma
(db)

földrészlet
területe (ha)

Ingatlan könyv szerinti
bruttó értéke (ezer Ft)

belterület

1389

549,0984

81 897 006

külterület

494

361,2928

1 261 889
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összesen

1883

910,3912

83 158 895

1315

466,4742

41 857 669

korlátozottan forgalomképes

194

138,356

33 967 989

forgalomképes

374

305,561

7 333 237

ebből
forgalomképtelen

2019

Ingatlan száma
(db)

földrészlet
területe (ha)

Ingatlan könyv szerinti
bruttó értéke (ezer Ft)

belterület

1390

543,6361

83 850 977

külterület

476

207,2365

1 266 356

összesen

1866

750,8726

85 117 333

1302

458,4199

42 201 626

korlátozottan forgalomképes

214

139,3411

35 656 701

forgalomképes

350

153,1116

7 259 006

ebből
forgalomképtelen

8. táblázat Az önkormányzat társasági vagyona 2020. évi állapot

sorsz.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

társaság

tulajdoni megne- menny.
hányad
vezés
(db)

sorszám

névérték
(Ft/db)

névérték
összesen (Ft)

33 013001-046000 10 000 000 330 000 000
9
058601-059500 1 000 000
9 000 000
Bakonykarszt Zrt.
38,29% részvény
34 088122-088155
10 000
340 000
össz.: 76
339 340 000
Veszprém- Balaton 2023 Zrt. 68,05% részvény
328
demat.
50 000
16 400 000
"VKSZ" Veszp.Közüz.Zrt.
98,74% részvény 27510
demat.
100 000 2 751 000 000
részvény összesen
3 106 740 000
Veszprém Tv Kft.
100%
üzletrész
1
50 100 000
"Kittenberger K" Nonprofit Kft. 100% üzletrész
1
450 630 000
Vesz. Turisztikai Nonp. Kft.
70%
üzletrész
1
2 110 000
Csarnok Kft.
100%
üzletrész
1
1 455 170 000
Swing-Swing Kft.
24,889% üzletrész
1
100 070 000
Veszprémi Programiroda Kft 100,00% üzletrész
1
3 520 000
"VESZOL" Nonprofit Kft
50,987% üzletrész
1
1 550 000
V-Busz Kft.
100%
üzletrész
1
3 110 000
üzletrész összesen
2 066 260 000
mindösszesen

5 173 000 000

könyv szerinti
érték (Ft)

339 340 000
171 429 695
2 510 328 239
3 021 097 934
51 353 000
1 254 820 000
3 650 000
647 907 000
322 460 834
26 441 000
3 411 000
117 314 000
2 427 356 834
5 448 454 768

2011. évben a 288/2011. (X.28.) VMJVÖK határozattal elfogadásra került az „Egyes
forgalomképes önkormányzati ingatlanok hasznosítási felülvizsgálata” című előterjesztés. Az
előterjesztésben elkészült a forgalomképes ingatlanok kategorizálása, mely alapján a
hatékony ingatlangazdálkodás feltétele megteremtődött. Az adatbázisban meghatároztuk
például az értékesítésre kijelölhető ingatlanokat; a bérbeadásra, haszonbérletre kijelölhető
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ingatlanokat; az erdőtelepítésre alkalmas ingatlanokat, az önkormányzat rövid- és hosszú
távú fejlesztéseinek megvalósítására fenntartott ingatlanjait.
Nem lakáscélú ingatlanvagyon hasznosítása:
A nem lakáscélú ingatlanvagyon (irodák, üzlethelyiségek, garázsok, műhelyek, raktárak,
szabad területek) bérbeadásának, valamint értékesítésének az előkészítése a Veszprémi
Közüzemi Szolgáltató Zrt. feladata, melyet a vagyonrendeletben meghatározott előírások
szerint végez. Ezen kívül az ingatlanüzemeltetési tevékenység során a napi működtetés,
ellenőrzés, saját erős karbantartás, takarítás mellett feladatuk a nagyobb volumenű
javítások, felújítások beruházások megrendelése, a kivitelezés ellenőrzése és a munkák
átvétele is. Az önkormányzati ingatlanvagyonnal az önkormányzati feladatellátáshoz, illetve a
stratégiai célkitűzésekhez kapcsolódó tervszerű ingatlanvagyon gazdálkodást folytatunk.
9. táblázat:Az elmúlt időszak ingatlanértékesítési tendenciája az alábbi táblázattal
jellemezhető
2015
terv

(ezer)
FT

%:

2016

tény

500.000 125.000

100

25

2017

terv

tény

450.000

170.000

100

38

2018

terv

tény

600.000

982.500

100

164

2019
terv

tény

136.000

225.000

63.429

80

100

35

terv

tény

170.000

100

Az elmúlt négy év átlagos teljesítési aránya 68 %-os, amely a bevételek óvatos
előrevetítésére int.
Az önkormányzatunk a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben
biztosított elővásárlási jogával élve 2017-ben megszerezte a tulajdonosi bizottsági határozata
alapján a Jókai u. 8. szám alatti ingatlan tulajdonjogát, 2018-ban pedig a Csutorás u. 1.
szám alatti műteremlakás megvásárlása is lezárult. A helyszínek megújítására és használatba
kerülésére az EKF 2023 programsorozatra való felkészülés jegyében kerül sor. Ugyanilyen
célokat szolgálva vásárolta meg az önkormányzat a Miklós utca 18. 1. em. 3. szám alatti
egykori művészlakást, a néhai Szilágyi László örököseitől.
A „Kulturális Negyed” projekt megvalósítása érdekében szükségessé vált a Veszprém, 112
hrsz-ú, természetben a Veszprém, Óvári Ferenc u. 1. szám alatti, volt Zeneiskola ingatlan
tulajdonjogának, valamint a volt Koronaszálló, mai nevén Bakony Társasház épületben 20 db
albetétjének a megvásárlása is. Előbbi ingatlan tulajdonjogát az önkormányzat az 253 millió,Ft-os vételáron, utóbbiét 372 m Ft-ért szerezte meg. Az elmúlt évek ingatlan vásárlásaival
jelentősen gyarapodott a város vagyona, amelyek megújítására Európai Uniós források, a
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Modern Városok Program, valamint a kulturális főváros cím viselésével járó támogatási
szerződés forrásai kerülnek felhasználásra.
Az önkormányzat és az MNV Zrt. között megtartott egyeztetések, valamint a Közgyűlés 2019.
év szeptemberi döntése szerint megszerezte a természetben a Házgyári u.1. szám alatti
társasház felső két emeletének lakóegységeit is ingyenes tulajdon-átruházási szerződés
útján. Az épületben munkásszálló kialakítását tervezzük.
Az értékesíthető ingatlanok köre azonban olyannyira leszűkült, hogy csak tudatos, átgondolt
vagyongazdálkodással lehet biztosítani egyidejűleg a költségvetés számára nélkülözhetetlen
bevételt, és csak olyan esetben lehet indokolt az eladás, ha az a város fejlődése
szempontjából szükséges fejlesztést alapoz meg.
A 2012-ben jóváhagyott hosszú távú tervnek megfelelően ingatlanfejlesztési célként
határoztuk meg azt is, hogy célirányos területcserékkel és vásárlásokkal törekedni kell a
későbbi fejlesztésekhez alkalmas nagyobb földterületek megszerzésére. Veszprémnek a többi
megyeszékhelyhez képest jelentős versenyhátrányt jelent, hogy nincs önkormányzati
tulajdonban lévő ipari park. Ugyanakkor jelentős lépés ezen cél irányába a 0231/8 hrsz-ú
ingatlan hasznosítása, amely eladásával a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.vel
alakult ki kölcsönösen előnyös együttműködés. A Veszprém-Szentkirályszabadja Repülőtér
peres eljárásait követően a tulajdonjog bejegyzését követően ebben az évben a hasznosítási
és használati tevékenységet is megkezdi az Önkormányzat a területen.
A mezőgazdasági célú ingatlanok közé tartoznak a kiskertek (össz. 6 ha), erdők (össz. 19,1
ha), szántók, legelők (össz:79,3 ha). A kiskertek rekreációs célú haszonbérlettel történő
hasznosítása jónak mondható. Ugyanakkor a másik két ingatlan típusról általánosságban
elmondható, hogy alulhasznosított, melynek hasznosítási lehetőségét vizsgálni szükséges.
Az Önkormányzat abban különbözik az összes többi ingatlantulajdonostól, hogy a maga
sajátos eszközeivel (Építési Szabályzat, közművesítések) ingatlan fel, és leértékelődési
folyamatokat tud generálni. A gyakorlatból ismert az a tény, hogy egyes ingatlanok értéke
megnő azzal, ha a Településszerkezeti és Szabályozási Terv, és az Építési Szabályzat
módosításával az adott ingatlan beépíthetővé válik, vagy ha az ingatlant belterületbe vonják.
Kimutatható az is, ha az Önkormányzat valahol jelentős fejlesztéseket végez, a környező
ingatlanok ára megnő és más fejlesztések is erőre kapnak. A város saját célú fejlesztései
érdekében célirányos területcserékkel és vásárlásokkal ott kell törekedni nagyobb,
összefüggő, későbbi fejlesztési célok megvalósítására alkalmas területek kialakítására, ahol
az ingatlanok felértékelődése várható. Ezt követően kell az előzőeken említett szabályzásokat
elvégezni.
Az Önkormányzat, mint tulajdonos a bérelt ingatlan (üzlet) funkciójának kijelölésével, a
bérleti díjak kialakításával, esetleg az első időszakban díjkedvezménnyel befolyásolhatja a
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belváros, mind az itt élők, mind az ide látogatók számára vonzó képének kialakítását. Ezzel a
lehetőséggel élni kell, összhangban a belvárosi rehabilitációs programmal. A tulajdonosnak
folyamatosan gondoskodnia kell az ingatlan „jókarbantartásáról”, melyhez a megfelelő forrást
biztosítani szükséges. Forrás hiányában esetleg megállapodás köthető a bérlővel a feladat
elvégzésére, mely alapján a felújítás költsége a bérleti díj összegében beszámításra kerül.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény lehetővé tette, hogy a lakásprivatizáció során az
önkormányzati lakások értékesítésre kerüljenek. A kedvező vásárlási feltételek mellett, a
jogszabály rendelkezései alapján, az önkormányzati lakások legnagyobb részére a bérlők
elővásárlási joggal éltek. Veszprémben 4749 lakás lett eladásra kijelölve, mely 625 millió
forint bevételt produkált. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen, valamint a vár alatti
utcák rehabilitációja során jelentősen lecsökkent Veszprém bérlakás állománya. Jelenleg 161
bérlakással rendelkezik az önkormányzat, melyből 95 szociális, 24 költségelvű, 42 piaci
alapon bérbe adott.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 288/2015
(XII.17) közgyűlési határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel (a
továbbiakban: Egyesület) közösen megalapította a „VESZOL” Veszprémi Közösségi
Lakásügynökség Nonprofit Kft.-t (továbbiakban: VESZOL.). A VESZOL üzletrésze 51%
arányban az Önkormányzat, 49% arányban az Egyesület tulajdonában van.
A feladatok Kft. általi ellátásának érdekében a 2016.03.10 napján, a 41/2016(II.26)
közgyűlési határozat alapján megállapodás jött létre Önkormányzat és a VESZOL között.
Jelenleg 206 lakás üzemeltetését és hasznosítását végzik.
A társaság kiemelt figyelmet fordít a bérlakásokban lakó családok lakhatásának és az ehhez
kapcsolódó kérdéseknek a kezelésére. Ez azt jelenti, hogy a Kft. az ingatlan karbantartásán,
a bérlethez kapcsolódó kötelezettségek kiszámlázásán és befizetésének figyelemmel
kísérésén túl a családokat esetlegesen felmerülő problémáik megoldásában is segíti, a
munkatársak között szociális munkás is van. A társaság tevékenységének fókuszában a
bérlő, illetve családja áll a maga komplexitásában.
Ennek eredménye, hogy a társaság képes a bérlakásokat és a bennük élőket is
hatékonyabban kezelni, ahogy azt az indulás előtt tervezte.
A társaság a 2-3 havi hátralékot felhalmozott bérlőket – az írásos felszólításon túl telefonon, illetve személyesen is megkeresi. Jellemzően munkahelyvesztés,- váltás, gyakran
családi probléma áll a nemfizetés mögött. A VESZOL Kft. vizsgálja, hogy a lakbérhátralék
mellett van-e közműhátralék is. A társaság a bérlő együttműködése esetén részletfizetést
kínál fel, illetve más jellegű segítséget (munkakeresésben segítség, adósságrendezéssel
kapcsolatos tanácsadás, olcsóbb lakhatás) nyújt. A személyes kapcsolattartásba fektetett
energiának számszerűsíthető hozadéka van.
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2016. április 1-jén 102 háztartásnak volt lakbértartozása, de ebből 10 rendelkezett igen
jelentős hátralékkal. A hátralékot felhalmozó háztartások száma folyamatosan a 2018 év
végére 69-re csökkent.
Egy más megközelítésben érdemes szintén kiemelni, hogy a jelenlegi, eseti hátralékosok
kinnlevősége nem éri el az árbevétel 5%-át.
A társaság négy éves működése alatt a VESZOL kezelésében lévő lakások száma a város
területén növekedett. A tevékenység indulásakor kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő
lakások voltak a portfólióban. 2016. év során az Önkormányzat kezelésre átadta a
Színészházban lévő 41 lakást is a VESZOL Kft-nek. Ugyanakkor a másik tulajdonos, a
karitatív szervezet tulajdonában lévő lakások száma 27-re nőtt, ebből az Önkormányzat 22
lakásra rendelkezik bérlőkijelölési joggal.
Összességében elmondható, hogy Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat tulajdonában álló VESZOL Nonprofit Kft. bérlakás-kezelési gyakorlata
igen eredményesnek mondható.
2019-ben új feladattal bővült a VESZOL Nonprofit Kft. munkája. mivel 2018-ban a
Kormányhivatal pályázata kapcsán a Veszprém, Pápai út 37. szám alatti önkormányzati
ingatlanban kialakított 80 fő befogadására alkalmas Munkásszálló üzemeltetési és
karbantartási feladatait is ellátja. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a 227/2017. (IX.28.) határozatával döntött kérelem benyújtásáról munkásszállás
kialakítása céljából a Veszprém, Pápai út 37. szám alatti 1940/1 hrsz-ú ingatlanban. A
munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló
23/2017. (II.3.) Kormányrendelet alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
159.666 eFt nettó, 56%-os intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesült a
Veszprém, Pápai út 37. szám alatti ingatlanban történő munkásszállás kialakítására. A
beruházáshoz Veszprém Megyei Jogú Város nettó 125.256 eFt saját forrást biztosít önerőből.
A Veszprém, Pápai u 37. szám alatti ingatlan felújításával létrejövő 80 férőhelyes
munkásszállás lakhatási feltételeket biztosít 2020. január óta a meglévő és újonnan
betelepülő munkavállalók számára, ily módon hozzájárul a szükséges munkaerő utánpótlás
biztosításához. Ennek hatásként több új munkavállaló érkezik Veszprémbe, ami segíteni fogja
a helyi gazdaságot, valamint a munkaadók megtartását, és Veszprém vonzóvá válik
nagyvállalatok és egyéb vállalkozások számára is.
Az önkormányzattal bérleti szerződést kötő vállalkozások munkaerőigényüket megnyugtató
módon, hosszú távon ki tudják elégíteni, ezzel betelepülő munkavállalóik lakhatási feltételei
jelentős mértékben javultnak.
A közép- és hosszútávú célkitűzésekkel összhangban az önkormányzat a jövőben az
ingatlanvagyonának jelentős kiszélesítésére számíthat azzal, hogy a fentebbiekben már
ismertetett (ITP, MVP, EKF, ELENA programok) beruházási tevékenységét megvalósítja.
Ugyanakkor az EKF források terhére jelentős ingatlanvásárlásba is kezd a város, amivel a
kulturális közszolgáltatásokhoz igénybe vehető vagyon fog tovább bővülni. A
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vagyongazdálkodás feladata és célja tehát a következő 5 évben város beruházási
tevékenységéhez szükséges állomány biztosítása és az önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó
egyéb, külső befektetési célú fejlesztési tevékenységek ösztönzése.
Közoktatás és köznevelés:
Veszprémet gyakran nevezik iskolavárosnak, utalva arra, hogy az itt található oktatási
intézményrendszer az óvodáktól az egyetemig kiépített, kínálata széles és magas színvonalú.
A fenntartók között megtalálható Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata mellett a
Veszprémi Érsekség, a Veszprémi Tankerületi Központ és az Emberi Erőforrások
Minisztériuma valamint egyéb fenntartók. A Veszprémi Tankerületi Központ fenntartásában
levő iskolákat Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata működtette 2013. január 1-jétől
2016. december 31-ig.
Veszprém Megyei Jogú Város 2007-ben elkészítette Települési Esélyegyenlőségi Programját
és Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési tervét, s az utóbbinak többszöri felülvizsgálatát
is elvégezte.
Óvodák:
Veszprém városban az önkormányzat fenntartásában 6 óvoda (7 tagóvodával) található,
összesen 82 csoporttal. A városban működik még kettő óvoda egyházi fenntartásban és kettő
magánóvoda is.
Az önkormányzati fenntartású óvodák 2010 októberében 2.046, jelenleg 1.998 gyermeknek
biztosítottak/biztosítanak férőhelyet. Ezzel szemben 2013. május hónapban 2.107, 2013.
szeptember hónapban 2.109, 2014. április hónapban 1.979, 2014. szeptember hónapban
1.883, 2015. január hónapban 1.902, 2.016. szeptember hónapban 1.788, 2017. szeptember
hónapban 1.766, 2018. szeptember hónapban 1.751, míg 2019. szeptember hónapban 1.676
gyermek volt beíratva.
A jelenlegi gyermeklétszámhoz a meglévő intézményhálózat – 6 körzeti óvoda, 7
tagintézmény és két négy nem önkormányzati fenntartású óvoda – a feladatellátásához
megfelelő kereteket nyújt. Az önkormányzati fenntartású intézményekben a veszprémi
állandó lakóhelyű lakó illetve annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek
ellátására kell törekedni.
Az elkövetkező időszakban elsősorban is az épületállomány minőségének, és a nevelési
feltételeknek a folyamatos javítása a cél. Sajnos, országos jelentőségű probléma a 40 évvel
korábbi építésű „NDK” típusú (acél vázszerkezet és "papír" kitöltőfal) módszerrel épült
intézmények –főleg óvodák, bölcsődék - helyzete. Veszprémben ilyen szerkezetű a Veszprémi
Bóbita Körzeti Óvoda, és a Veszprémi Vackor Bölcsőde, mely épületek mára teljesen
korszerűtlenek. Ezek helyett új épületeket kell emelni – folytatva a megkezdett folyamatot,
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melyet a Ringató Óvoda és az Egry Óvoda építése mutat-, mivel ezen meglévő szerkezetek
felújítása műszakilag és gazdaságilag is teljesen értelmetlen lenne.
2013-ban megkötöttük a támogatási szerződést a szociális város-rehabilitációs projektre,
amely keretében a Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda teljes átépítése és az új épület átadása
megtörtént, 2015. szeptember 1-jétől már ott fogadták a gyermekeket.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „Családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásra TOP-6.2.115-VP1-2016-00002 azonosítószámmal, „Gyulafirátóti óvoda újjáépítése” címmel. A
beruházás keretében egy ötcsoportos óvoda és egy egycsoportos bölcsőde épült a
Veszprém-Gyulafirátót, Alsó-újsor 32. szám alatti ingatlanon, mely 2019. szeptember 1-jétől
már fogadta a gyermekeket. Miközben jelenleg a Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda
beruházás még folyamatban van, ahol a magas energiafelhasználású, leromlott állapotú
intézményi épületet lesz kiváltható.
Az Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda épület átadása várhatóan a 2020/2021. nevelési év
kezdetére megtörténik. A fejlesztési, felújítási feladatokhoz a forrásokat az ÚSZT Területi
Operatív Program 11,7 mrd-os kerete biztosítja, amihez a projektek a rendelkezésre álló
költségvetési források ismeretében az Integrált Területi Program (ITP) keretében kerülnek
ütemezésre.
Általános iskolák:
2013. január 1-jétől az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók
óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.”
Önkormányzatunk a saját tulajdonát képező ingatlanban folyó állami köznevelési
feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételeket, továbbá a tárgyi feltételek rendelkezésre
állásához szükséges személyi és pénzügyi feltételeket a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvényben meghatározottak szerint biztosította. 2017. január 1-jétől a működtetői
feladatokat is a Veszprémi Tankerületi Központ látja el az ingatlanok önkormányzati
tulajdonban maradó intézményekben is.
Veszprém városban a 9 általános iskolába (+ a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola és EGYMI és a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI) – amelyek fenntartója a Veszprémi Tankerületi
Központ – 4.443 gyermek jár. A városunkban működik még két egyházi fenntartású általános
iskola is.
Középfokú oktatási intézmények:
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Veszprémben 9 középiskola működik. 1 intézmény az Érsekség fenntartásában, 8 iskola
pedig állami fenntartásban. A 8 intézmény közül 3 középfokú iskola a Veszprémi Tankerületi
Központ, 5 iskola pedig a Veszprémi Szakképzési Centrum irányítása alatt működik.
A Veszprémi Szakképzési Centrum (VSZC) a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
vezetésével 2015. július 1-jével kezdte el működését.
Még abban az évben aláírásra került a NGM és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
között, a 4 veszprémi szakképző iskolára vonatkozó vagyonkezelési szerződés.
2018 nyarán megszűnt a Nemzetgazdasági Minisztérium és a centrumok átkerültek, az akkor
létrejött Innovációs és Technológiai Minisztérium alá.
Jelenleg 3.131 fő Veszprémben tanuló (2871 nappalis és 260 estis) diákok száma a VSZC
fenntartásában működő iskolákban.
A városban a Veszprémi Tankerületi Központ fenntartásában 3 gimnázium működik. Ezen
kívül a Veszprémi Tankerületi Központ a városban még egy középiskolai kollégiumot is
fenntart. Szakiskolai képzést folytat a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. A Veszprémi
Tankerületi Központ középfokú intézményeinek tanulólétszáma 1.610 fő.
Kulturális és közművelődési ágazat:
A korábbiakban már rögzítettük, hogy a város hagyományosan messze több szolgáltatást
nyújt a kultúra és a közművelődés, a kulturális értékek megőrzése területén, mint ami előírt
feladata lenne. El lehet mondani, hogy mindez egy folyamatos átalakulási folyamatot is
jelentett. Az önkormányzat törekedik arra, hogy a kultúra támogató, s általában
intézményfenntartó szerepe racionálisan, gazdasági szempontokat figyelembe véve
valósuljon meg. Ezért az elmúlt években olyan intézkedéseket vezettünk be, amelyek ezt a
célt szolgálják (pl. költségvetési alapok létrehozása, intézményi átalakítások, az elhelyezés
racionalizálása, a profiltisztítás megvalósítása). Tehát azt lehet mondani, hogy az
önkormányzat maga is próbált már a korábbi években a változó feltételekhez alkalmazkodni,
a működést optimalizálni. A 2013. év intézményi átalakulása erre, az amúgy is változóban
lévő rendszerre rakott új terheket. A változások menedzselésének igénye a kulturális
koncepcióban öltött testet, majd az önkormányzat egy kulturális stratégia kidolgozásába
fogott, amely az alapvető irányokat rögzítette.
A közművelődési és kulturális tevékenység kiemelkedő fontosságú a Veszprém Megyei Jogú
Város közszolgáltatási feladatellátásai között. Ennek oka kettős: két általános, valamint egy
speciális, helyi adottság.
Általánosságban elmondható, hogy a 2013. évi jogszabályi változások következtében a
legnagyobb mértékű feladatbővülést a megyei jogú városok a kultúra területén érték meg. A
korábban hagyományosan a megye által fenntartott és működtetett kulturális intézmények a
megyei jogú városok fenntartásába kerültek át, úm. a 2011-ben még megyei működtetésű
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színházak (Veszprémben ez a helyzet), valamint 2012-től mindenhol a megyei könyvtárak és
megyei múzeumok.
Ezen intézmények átadása önmagában is akkora bővülést jelentett a városi kulturális
intézmények területén (létszámban, infrastruktúrában, feladatokban, költségvetésben), ami
semmi más ágazatra nem jellemző, s amekkora állománya a városnak ezen téren soha nem
volt.
Szintén általános sajátosság, hogy az oktatási ágazat átalakítása a közművelődési-kulturális
ágazat szervezésében, életében is jelentős hatásokat generált. Felhasználói oldalról nézve
ugyanis az iskolák jelentős keresletet jelentenek a kulturális szféra eseményein. Azonban
nyilvánvaló, hogy az egyes események, a kulturális intézmények használata, részvétel a
programokon költségvonzatot jelent. Ezekkel a forrásokkal az iskolák jelenleg nem
rendelkeznek. Összességében a közoktatás terén tapasztalt átalakulás a kulturális
intézmények iránti kereslet valamelyes csökkenését, illetve átstrukturálódását vonhatja maga
után, de a valós hatás a kellő időtáv hiányában még nem látszik.
Az ágazat kiemelt tárgyalását indokolja az a speciális körülmény, hogy a város a kötelező
feladatellátáson túl (közművelődés terének biztosítására és a városi könyvtár működtetése)
számos önként vállalt feladatot is ellát. Kifejezetten támogatja az igényes művészeti
tevékenységeket, pl. amatőr művészeti együttesek minőséghez kötött kiemelt mértékű
támogatásával, emellett, ahol lehetőség adódik rá, közszolgáltatási szerződéssel az együttes
kvázi városi fenntartásba vételével, művészeti intézmények alapításával és működtetésével
(lásd alább a felsorolást). Így, ha a „magas” kultúra városi reprezentációját nézzük, akkor az
önkormányzat nem csak kötelező feladatait haladta meg az évek során, de a város a
méretéhez képest kimagasló támogatói-fenntartói szerepet is vállalt.
Az intézményi kör kibővülése egyrészről egy üdvözlendő fejlemény, ugyanakkor az állami
támogatások rendszere nem nyújt a tulajdonba és vagyonkelésbe kapott épületállomány és
ingóságok visszapótlási és fejlesztési feladataihoz finanszírozást. Ezeket a feladatokat az
önkormányzat kizárólag pályázati tevékenységből tudja megvalósítani, ami 2015-ig csak a
Agóra Veszprém épület (VMK és a Kabóca Bábszínház vonatkozásában) tudott
maradéktalanul teljesülni. Az önkormányzati feladatátrendezésből fakadó legélesebb kihívás
és következő időszak komoly erőfeszítésinek az egyik legfontosabb területe - immár az EKF
2023-ra történő felkészülés egyéb, mindenekelőtt közösségerősítő- és építő feladataival
kiegészülve, s annak jegyében még inkább felerősödve - továbbra is a kulturális
intézményhálózat műszaki-gazdasági racionalizálása és fejlesztése lesz.
2016-ban és 2017-ben, részben a névhasználat egységesítése, részben a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL.
törvény (továbbiakban Kulturális törvény) jelentős módosulása okán a város fenntartásában
működő néhány kulturális intézmény neve megváltozott, a legutóbbi törvénymódosítás
továbbá a közművelődési területet tartalmi szempontból is jelentősen érintette.
Önkormányzati kulturális intézmények:
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-

Agóra Veszprém Kulturális Központ (korábban Városi Művelődési Központ)
Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely (korábban Művészetek
Háza)
Kabóca Bábszínház (korábban Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési
Intézmény)
Veszprémi Petőfi Színház
Eötvös Károly Megyei Könyvtár
Laczkó Dezső Múzeum

A Kulturális törvény 2017-ben történt módosítása indokolttá tette a közművelődésről és a
művészeti tevékenység támogatásáról szóló önkormányzati rendeletünk teljeskörű
felülvizsgálatát, majd a 2019-ben – a 28/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelettel –
újraalkotását is.
Veszprém MJV Önkormányzata a Kulturális törvény nyomán az elsők között alkotta meg a
közművelődésről szóló 9/1999 (III.26.) számú rendeletét. Az eltelt két évtizedben a
változások folyamatos követésén, a rendelet pontosításán és frissítésén túl két ízben, 2010ben és 2012-ben történt teljes körű felülvizsgálat a 20/2010 (VI.28.) és 14/2012 (III.30.)
rendeletek megalkotásával.
A települési önkormányzatoknak változatlanul kötelezően ellátandó feladatuk a
közművelődési tevékenység támogatása és a közművelődési alapszolgáltatások különböző
mértékű biztosítása a település nagyságtól függően. A törvénymódosítás ilyen értelemben a
közszolgáltatást megszervező, szolgáltató önkormányzat ideájának a kulturális ágazatra
vetített megfogalmazása.
Veszprém MJV Önkormányzata a lakosság közművelődési közszolgáltatásokhoz való
teljeskörű hozzáféréséről két közművelődési intézmény, az Agóra Veszprém Kulturális
Központ és a Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely fenntartásával
gondoskodik. Kiemelendő, hogy az Önkormányzat kötelező feladatának már a kulturális
központ típusú közművelődési intézmény, az Agóra Veszprém fenntartásával eleget tesz.
A közművelődési intézmények fenntartása mellett a közszolgáltatási kínálat egyes elemeinek
bővítésében, színesítésében az önkormányzat fenntartásában működő többi kulturális
intézmény, úm. az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, a Laczkó Dezső Múzeum, a Veszprémi
Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház, valamint több gazdasági társaság, nevesen a
Veszprémi Programiroda Kft, a Hangvillát működtető Swing Swing Kft, az Arénát üzemeltető
Csarnok Kft és a Veszprémi Állatkertet működtető Kft is részt vesz.
Humán szolgáltatások:
A veszprémi önkormányzat legfontosabb törekvése, hogy a kötelező feladatokat
maradéktalanul ellássa, ne kerüljön a mulasztásos törvénysértés állapotába, valamint hogy a
meglévő ellátásokat, szolgáltatásokat, illetve az ellátási körülményeket lehetőségeihez
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mérten fejlessze (pl. épület felújítás, korszerűsítés). Ma már nem úgy gondolkodunk, hogy
feladatainkat önkormányzati intézmények létrehozásával valósítsuk meg, sokkal fontosabbá
vált más szereplők, főként civil szervezetek, társulások, de esetenként piaci szereplők
bevonása. Elsősorban a szociális területen érhető tetten ez a gyakorlat. Az alábbiakban
felsorolásszerűen kiemeljük azokat a tartalmi vagy szervezeti innovációkat, jó gyakorlatokat,
amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy Veszprémben magas színvonalon valósuljanak meg a
humán közszolgáltatási feladatok.
 Nyitott önkormányzat – a településen működő, elsősorban nonprofit/civil szereplőkkel
való szoros együttműködés kialakítása, e szereplők erőteljes bevonása a
közszolgáltatások biztosításába.
 A Házgyár út 1. (egykori „Pokoli torony”) rehabilitációja: ezen épületben élők
halmozott szociális problémáinak megoldása, életkörülményeinek javítása a közösségi
munka eszközeivel, komplex közösségfejlesztéssel egybekötve – a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület ez irányú tevékenységének támogatása
 24 órás Egészségügyi Centrum létrehozása és működtetése a hajléktalanok számára –
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Befogadás Háza
 Téli krízis kerekasztal megbeszélés – Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Befogadás Háza
 Esetmegbeszélő csoportok a jelzőrendszeri tagok részére – Veszprémi Családsegítő és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény.
 Addiktológiai konzultáns alkalmazása a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti
Integrált Intézménynél.
 Aktívan működő utcai és lakótelepi szociális munka kiszélesítése –– Veszprémi
Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény.
2013. év június 27-én elfogadásra került Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Helyi Esélyegyenlőségi Programja (továbbiakban: HEP) – amely már több alkalommal
felülvizsgálatra került, legutóbb 2019 év végén. A HEP-ben az önkormányzat vállalta, hogy a
város valamennyi újonnan létrehozandó, az esélyegyenlőségi célcsoportokkal kapcsolatos
területeket érintő dokumentumának megalkotásakor törekszik a HEP-pel való összhang
kialakítására.
Az önkormányzat a HEP helyzetelemzésében foglalt adatokat és megállapításokat használja
kiindulópontként, valamint a jövőben megvalósítani kívánt céljai kidolgozásakor törekszik a
HEP intézkedési tervében foglalt célokkal való harmonizációra.
Veszprémben az egészségügyi alapellátás, a szociális szolgáltatások és gyermekjóléti
ellátások, valamint a köznevelés (az óvodák, az iskolák tekintetében egyes szakmai
kérdések) területe a Polgármesteri Hivatalon belül a Közjóléti Irodához tartozik.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86.§ -a
meghatározza, hogy a települési önkormányzatnak, így Veszprém Megyei Jogú Város
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Önkormányzatának is mely szociális alapszolgáltatásokat és szakellátásokat kell biztosítania.
Az alábbi táblázatban feltüntetésre kerül, hogy ezen kötelezettségeinek Önkormányzatunk
milyen módon tesz eleget, és mely feladatokat kell megvalósítani a jövőben.
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10.táblázat: közszolgáltatások szociális ágazat 1.
Szolgáltatás
Teljesítés
Teljesítés módja
megnevezése
Igen Nem

Ellátást nyújtó
Fenntartó/ Intézmény
megnevezése

Alapszolgáltatások
Étkeztetés

X

Ellátási szerződéssel

Házi
segítségnyújtás

X

Ellátási szerződéssel

Utcai
munka

szociális X

Családsegítés
Idősek
ellátása

X

Önkormányzati
fenntartású intézmény

nappali X

Ellátási szerződéssel

Hajléktalan
X
személyek nappali
ellátása
Pszichiátriai
X
betegek nappali
ellátása

Ellátási szerződéssel

Szenvedélybetege
k nappali ellátása

Ellátási szerződéssel

X

Ellátási szerződéssel
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Veszprémi
Kistérség
Többcélú Társulása/
Egyesített
Szociális
Intézmény
„Életöröm”
Idős
Otthon
Szociális Ellátó Közhasznú
Nonprofit Kft.,
Magyar
Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület
Befogadás Háza.
Veszprémi
Kistérség
Többcélú Társulása/
Egyesített
Szociális
Intézmény
Magyar
Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület
Befogadás Háza
Veszprémi Családsegítő és
Gyermekjóléti
Integrált
Intézmény
Veszprémi
Kistérség
Többcélú Társulása/
Egyesített
Szociális
Intézmény
Magyar
Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület /
Befogadás Háza
Horgony”
Pszichiátriai
Betegekért
Kiemelten
Közhasznú Alapítvány/
„Horgony”
Pszichiátriai
Betegek Nappali Klubja
Alkohol
Drogsegély
Ambulancia Egyesület/
Szenvedélybetegek Nappali
Ellátó Intézménye

Szolgáltatás
megnevezése

Teljesítés
Igen Nem

Teljesítés módja

Ellátást nyújtó
Fenntartó/ Intézmény
megnevezése

Önkormányzati
fenntartású intézmény

Göllesz Viktor
Személyek
Intézménye

Ellátási szerződéssel

Magyar
Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület
Befogadás Háza

Alapszolgáltatások
Fogyatékos
X
személyek nappali
ellátása
Fogyatékos
autista személyek
nappali ellátása
Nappali melegedő X

X

Szakosított Ellátások
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
Időskorúak
X
Ellátási szerződéssel
gondozóháza

Éjjeli
menedékhely

X

Ellátási szerződéssel

Hajléktalan
X
Ellátási szerződéssel
személyek
átmeneti szállása
Szakosított Ellátások
Tartós elhelyezést nyújtó intézmények
Idősek Otthona
X
Ellátási szerződéssel

Hajléktalanok
Otthona

X

Fogyatékos
Nappali

Ellátási szerződéssel

Veszprémi
Kistérség
Többcélú Társulása
Egyesített
Szociális
Intézmény,
„Életöröm”
Idős
Otthon
Szociális Ellátó Közhasznú
Nonprofit Kft.,
Magyar
Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület /
Befogadás Háza
Magyar
Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület /
Befogadás Háza
Veszprémi
Kistérség
Többcélú Társulása/
Egyesített
Szociális
Intézmény
„Életöröm”
Idős
Otthon
Szociális Ellátó Közhasznú
Nonprofit Kft.
TÁMASZ 2 Idősek Otthona
Veszprém
Szociálisellátó
Nonprofit Kft.
Magyar
Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület /
Befogadás Háza

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§.
meghatározza, hogy Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata mely gyermekjóléti
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alapellátásokat köteles biztosítani. Az alábbi táblázatban feltüntetésre kerül, hogy ezen
kötelezettségeinek az önkormányzat milyen módon tesz eleget és mely feladatokat kell
megvalósítani a jövőben.
11. táblázat: közszolgáltatások szociális ágazat 2.
Szolgáltatás
Teljesítés
Teljesítés módja
megnevezése
Igen Nem

Ellátást nyújtó
Fenntartó/ Intézmény
megnevezése

Gyermekjóléti alapellátás
Gyermekjóléti
szolgáltatás

X

Gyermekjóléti
Központ

X

Gyermekjóléti alapellátás
Gyermekek napközbeni ellátása
Bölcsőde
X
Gyermekjóléti alapellátás
Gyermekek átmeneti gondozása
Családok átmeneti X
otthona
Gyermekek
átmeneti otthona

Önkormányzati
fenntartású
intézmény
Önkormányzati
fenntartású
intézmény

Veszprémi
Családsegítő
és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény

Önkormányzati
fenntartású
intézmény

Veszprémi
Bölcsődei
és
Egészségügyi Alapellátási Integrált
Intézmény

Önkormányzati
fenntartású
intézmény

Veszprémi
Családsegítő
és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény

Veszprémi
Családsegítő
és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény

X

Idősellátás:
Az időskorúak teljes körű ellátását Veszprém városban a Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulása fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézmény biztosítja.
Az intézmény feladata az idősellátás keretében az étkeztetés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, átmeneti és tartós bentlakást biztosító
ellátás.
A II. sz. Idősek Otthona és Időskorúak Gondozóháza épületének az energetikai felújítására
nyertes pályázattal rendelkezünk 134 m Ft összértékben, amit az ITP keretében tervezzük
végrehajtani 2020-21-ben. A demográfiai öregedés ugyanakkor Veszprémben is
megfigyelhető, és ez előrevetíti az idősek ellátását segítő szociális szolgáltatások
fejlesztésének szükségességét, egyben jelzi, hogy növelni kell a helyi szociális védelmi
rendszer teherbíró képességét. Az időskorú demens személyek foglalkoztató központja
szintén ezen a telephelyen került megvalósításra, Európai Uniós forrásból.
Bölcsődék:
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Veszprémben hat bölcsőde működik a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási
Integrált Intézmény (a továbbiakban: VBEüAII) keretében.
A bölcsődék épületeinek külső és belső állapota igen leromlott annak ellenére, hogy az utóbbi
években jelentős korszerűsítések történtek. A fejlesztési, felújítási feladatok a pályázati
lehetőségek, és a rendelkezésre álló költségvetési források ismeretében évente a
költségvetés elfogadásakor kerülnek ütemezésre.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „Családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásra TOP-6.2.115-VP1-2016-00002 azonosítószámmal, „Gyulafirátóti óvoda újjáépítése” címmel. A
beruházás keretében egy ötcsoportos óvoda és egy egycsoportos bölcsőde épül a VeszprémGyulafirátót, Alsó-újsor 32. szám alatti ingatlanon.
A VBEüAII „Rátóti Bölcsőde” 2019. szeptember 1-jétől fogadja a gyermekeket. Az újonnan
kialakított bölcsőde épületében a gyermeklétszám 12 fő.
A VBEüAII férőhelyeinek száma az elmúlt években 474-ről 516-ra növekedett. A érőhelyek
bővítésére továbbra is igény mutatkozik a lakosság részéről, melyhez pályázati források is
rendelkezésre állnak.
A fejlesztési, felújítási feladatokhoz a forrásokat az ÚSZT Területi Operatív Program 11,7
mrd-os kerete fogja tudni biztosítani, amihez a projektek a rendelkezésre álló költségvetési
források ismeretében az Integrált Területi Program (ITP) keretében kerülnek ütemezésre. A
karbantartási, és működtetési feladatokra az önkormányzat minden évben külön
előirányzaton egy keretet tart készenéltben, amelyet a további felújítási munkákkal
egészítünk ki az aktuális feladatok elvégzése érdekében.
Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás:
Veszprém városban, illetve 11 környéki településen (Barnag, Eplény, Hidegkút, Mencshely,
Nagyvázsony, Nemesvámos, Papkeszi, Pula, Tótvázsony, Veszprémfajsz, Vöröstó) a
családsegítő szolgáltatást és a gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekjóléti központ
feladatait, valamint a gyermekek átmeneti gondozását 2010. január 1-je óta a Családsegítő
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Családsegítő
Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona látta el integrált
intézményként. 2006-tól indult el az a folyamat, hogy a kistelepülések elkezdtek
becsatlakozni az ellátásba. 2008-tól működik a gyermekjóléti központ, azóta látnak el
speciális gyermekjóléti szolgáltatásokat, 2009-ben bővült az intézmény a családok átmeneti
otthonával, ami korábban a hajléktalan ellátásba integrálva működött. 2017. július 11-től az
intézmény által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások köre
kibővült az alternatív napközbeni ellátással – nem kötelező önkormányzati feladat -, mely a
0-18 éves korú gyermekek foglalkoztatását, fejlesztését, szocializációját hívatott elősegíteni
az ellátotti területén élő gyermekek és családjaik számára.
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A Család- és Gyermekjóléti Központ Veszprémi Járásra kiterjedően ellátandó feladatainak
köre 2018. szeptember 1-jétől kibővült az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel,
mely feladat ellátásához 10 fő szakember felvételére került sor.
A társulásos formát elsősorban anyagi okok indokolták, ebben a formában magasabb volt a
normatív állami támogatás. A Társulás 2018. december 31. napjával történt megszűnését
követően, 2019. január elsejétől az irányítói jogot Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata vette át azzal, hogy a társult önkormányzatok kötelező feladatának ellátását
– a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást - ellátási szerződés keretében továbbra is
biztosítjuk az intézményen keresztül.
Az intézmény szakmai háttere megfelelő, képzett szakemberekkel dolgoznak, azonban
kapacitásproblémák jelentkeznek, 63 főre van státuszuk. Nagyon magas az egy szakemberre
jutó család/esetszám. Az ellátás minden településen a Szakmai Programban megfogalmazott
egységes szakmai elvek, módszerek és irányítás mellett zajlik, ezáltal biztosítva a magas
színvonalú szakmai munkát.
Értelmi fogyatékos személyek ellátása:
Az értelmi fogyatékos személyek nappali ellátását 2004-ig az Egyesített Szociális Intézmény
biztosította. 2004. január 1-jén az Önkormányzat - a szociális intézmények profiltisztítása
érdekében - egy új, intézményt hozott létre ennek a feladatnak az ellátására és a nappali
intézmény mellett Veszprém, Ördögárok u. 5. szám alatt lévő óvodai pavilon átalakításával
10 férőhelyes, átmeneti gondozást biztosító intézményt alakított ki.
2013. január 1-jétől a fogyatékos személyek szakellátása – így az Ördögárok u. 5. szám alatti
intézmény is - átkerült az állam által biztosítandó feladatok körébe.
Az értelmi fogyatékos személyek nappali ellátását az Önkormányzat fenntartásában működő
Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye biztosítja. Az ellátott személyek
száma 60 fő.
A folyamatosan emelkedő ellátotti létszám igények miatt a jelenlegi elhelyezést biztosító
épület helyett szükséges lenne egy nagyobb kapacitással rendelkező épület, ahol további
ellátottak elhelyezésére lehetőség lenne.
A fogyatékos személyek ellátásának bővítése érdekében az Önkormányzat ellátási szerződést
kötött 2015. február 1-jétől 6 fő támogatott lakhatásának biztosítására a Veszprém Megyei
ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesületével. A lakhatás biztosítására szolgáló épületet az
Önkormányzat biztosítja Veszprém, Toborzó u. 2. szám alatt.
A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás nem kötelező feladata az
Önkormányzatnak.
Hajléktalan ellátás:
A hajléktalan személyek számára alapszolgáltatást és szakosított ellátást ellátási szerződéssel
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (MMSZE) fenntartásában működő „Befogadás
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Háza” intézmény biztosít 2009 óta. Előtte a hajléktalan ellátás a Szociális Gondozási Központ
feladata volt. Az ellátás civil szervezet számára való kiszerződését az indokolta, hogy
egyrészt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület kezdte el a kilencvenes években a
hajléktalan ellátást Magyarországon, másrészt a civil szervezeti keretek rugalmasabbak, ezért
az igényekre való reagálás is gyorsabban megy, könnyebben változtatnak, mint az
önkormányzat.
2009 óta, amikor az MMSZE vette át a hajléktalan ellátást, erőteljes fejlődésen ment
keresztül mind infrastruktúra, mind szolgáltatási, ellátási kínálatot tekintve e terület. Ennek
köszönhetően a hajléktalan ellátás teljes vertikuma megtalálható a településen, másrészt az
férőhelyek száma is jelentősen növekedett (a korábbi 90–100-ról 191-re). Az intézmény
minden ellátási egysége jogszabály szerint működik, de minden egységnél próbálnak olyan
speciális ellátási formákat kialakítani, amik a helyi igényekre reagálnak. Az egyik
legfontosabb „újításuk” az ún. alacsony küszöbű szolgáltatás az éjjeli menedékhelyen, ill.
mind az átmeneti szállón, de a rehabilitációs szállón és a hajléktalanok otthonában is
alakítottak ki olyan helyiséget (ún. utcás szobák), ahová közvetlenül az utcáról is felvesznek
embereket, akár alkoholos állapotban is. A cél, hogy senki ne maradjon ellátatlanul.
Télen teajáratokat működtetnek, valamint pályázati forrásból 24 órás krízis autó szolgáltatást
tartanak fenn, amely 2013-tól nem csak Veszprémben, hanem az egész megyére kiterjedően
„járőrözik”.
Az intézmény szeretné megvalósítani a diagnózis szemléletű ellátási rendszer bevezetését. Ez
az egyes ellátási egységeken belül a hajléktalan személyek differenciálását jelentené
helyiségek és szolgáltatások szintjén is. Ennek hátterében a szükségletekre való minél
adekvátabb reagálás elképzelése áll, hiszen „nem ugyanarra van szüksége egy 22 éves állami
gondoskodásból kikerülő fiatalnak, mint egy 10 éves utcai múlttal rendelkező embernek, aki
bejön az intézménybe.” Tehát szükség lenne pl. az idősek és fiatalok, az utcások stb.
differenciálására, ill. ún. szociális diagnózisok felállítására, egyrészt rengeteg konfliktus
megelőzhető lenne így, másrészt hatékonyabbá válhatna az ellátás is.
2013 tavaszától a hajléktalan ellátás keretein belül működik egy 24 órás egészségügyi
centrum is (MMSZ működteti), amely elsősorban a kórházi kezelésből kikerülő, illetve
ápolásra szoruló hajléktalan emberek számára nyújt helyet felépülésükhöz.
Az intézmény nagy hangsúlyt fektet mind a lakhatási, mind a foglalkoztatási programokra.
Lakhatási programon belül EU-s és hazai programokat is megvalósítanak. Jelenleg 25 fő
külső lakhatását tudják támogatni.
Közfoglalkoztatás, illetve tranzitfoglalkoztatás keretei között 21 embernek biztosítanak
munkát.
Egészségügyi ellátás:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatai között - az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdése alapján - az alábbi
egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladat ellátásról gondoskodik:
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a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról /25 felnőtt, 14 házi gyermekorvosi körzetben,
vállalkozó orvosokkal, feladat-ellátási szerződés alapján, főként önkormányzati tulajdonú
háziorvosi rendelőkben/,
b) a fogorvosi alapellátásról /14 fogorvosi körzetben, vállalkozó fogorvosokkal feladat-ellátási
szerződés alapján, részben saját tulajdonú, részben önkormányzati tulajdonú, illetve
önkormányzat részére tartós, ingyenesen használatba adott fogorvosi rendelőkben/,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról
 felnőtt és házi gyermekorvosi ügyelet: A Központi (Orvosi) Ügyeletet a Veszprém,
Cserhát ltp. 1. szám alatti telephelyről 2014. május 1-jétől átköltöztettük a Csolnoky
Ferenc Kórházzal kötött együttműködési megállapodás alapján, a Veszprém, Kórház
u. 1. szám alá, ahol a kórházi sürgősségi osztállyal, közös mentőszolgálati
diszpécserirányítással, továbbá közbeszerzési pályázat és feladat-átvállalási
szerződés alapján, külső szolgáltatóval (a debreceni székhelyű Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft.) sikerült gazdaságosabban működtetni. Az eddig lefolytatott
közbeszerzési eljárások nyertese minden esetben az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.
volt, aki folyamatosan, és jelenleg is, ellátja az alapellátási orvosi ügyeletet.
 fogorvosi ügyelet: Veszprém, Halle u. 5/E szám alatt működik, főként területi ellátási
kötelezettségű fogorvosokkal kötött közreműködői szerződés alapján,
d) a védőnői ellátásról /17 területi védőnői körzetben, önkormányzati tulajdonú védőnői
tanácsadókban/, 2013. március 1-jétől Eplény Község területi védőnői ellátását is biztosítjuk,
közös hivatalként, illetve Eplény Község Önkormányzatával és a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulásával kötött feladat-átvállalási megállapodás alapján,
e) iskola-egészségügyi ellátásról /vállalkozó ifjúság-egészségügyi orvosokkal, feladatátvállalási megállapodás alapján, az iskolákban lévő orvosi rendelőkben, továbbá az
iskolák/óvodák és az iskola-orvosok közötti megállapodások alapján, a 11 iskolavédőnői
körzetben közreműködő közalkalmazott védőnővel/.
A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény önkormányzati
fenntartású, feladata: az egészségügyi alapellátás szervezése és működtetése. Az eltelt
időszak alatt, 2014. évre a fogászati ügyeletben nyílászáró cserével, a fogorvosi
kezelőegység cseréjével korszerűbb feltételekkel biztosítható a fogorvosi ügyeleti
szolgáltatás.
Az elkövetkezendő időszakban több fontos feladat van, amelynek konkrét gazdasági
intézkedési terve még nem ismert, ezért azok megvalósíthatóságát folyamatosan vizsgálni
kell, a költségvetési forrás biztosításáig:
1./ Az állami fenntartású Csolnoky Ferenc Kórház vizsgálatot kezdeményezett a Veszprém,
Komakút tér 1.szám alatti Rendelőintézetük III. emeletén biztosított fogorvosi rendelők
használatával kapcsolatban, melyek használatára korábban magállapodást kötöttünk a
Veszprém Megyei Önkormányzattal.
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Az időközben kötelező egészségügyi alapellátási feladattá váló fogorvosi feladat korábbi
átvállalásakor a megállapodás alapján térítésmentesen használhatjuk a Rendelőintézet 3.
emeleti fogorvosi rendelőit mindaddig, amíg fogorvosi körzeti ellátási célra vesszük
igénybe. Továbbá a lift megléte miatt itt biztosított a városi szintű mozgáskorlátozottak
és a hajléktalanok fogászati ellátása is népegészségügyi szakhatósági működési
engedély alapján. /Ugyanakkor a Március 15. utca 4/C szám alatti fogászati rendelőben
térítésmentes elhelyezést biztosítunk a Veszprém Megyei Önkormányzat ellátási
kötelezettsége körébe tartozó fogszabályozási szakellátás számára/.
2018. óta a fogorvosok gép- és műszer beszerzésére pályázhatnak, az ehhez szükséges
fedezetet az Önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja minden évben. Továbbá
2018. évtől a műszerek karbantartására a fogorvosok minden hónapban 20.000 forint
támogatást vehetnek igénybe, aminek fedezetét szintén az Önkormányzat biztosítja.
2./ A város egészségügyi helyzetét alapvetően a Csolnoky Ferenc Kórház működése
határozza meg, amely megyei szinten a legjelentősebb egészségügyi szakellátást
biztosító intézmény. Az itt működő kórházi ágyak száma jelenleg összesen 948 felnőtt és
67 gyermek elhelyezésére szolgáló ágy. A régió kiemelt kórházainak rangsorában
Veszprém város Székesfehérvár után a második legnagyobb ágyszámmal rendelkező
megszűnt a súlyponti kategória kórház. 2015 decemberében adták át a korszerű
onkológiai centrumot, amelynek tetején helikopterleszálló-pálya van.
A „sürgősségi centrum” is megvalósult az alapellátási központi ügyelet beköltözésével.
A 2015-2020 közötti gazdasági programban tervezett egészségfejlesztések közül az alábbiak
valósultak meg:
-

-

2017.10. 30.-án a Veszprém, Táncsics utca 1. szám alatt 2 házi gyermekorvosi, 2
felnőtt háziorvosi és 2 védőnői tanácsadó, munkaszobával került átadásra,
2017. 12. 15-én a Veszprém, Kabay utca 2. szám alatt 3 új háziorvosi rendelő és
egy védőnői tanácsadó, munkaszobával került átadásra, ahova a Budapest út 9.
szám alatt rendelő felnőtt háziorvosok és a Cserhát ltp. 1. szám alatti védőnői
tanácsadóban dolgozó védőnők költöztek,
2018. 12. 06.-án került átadásra Gyulafirátóton a teljes körűen felújított 1 házi
gyermekorvosi és 1 felnőtt háziorvosi rendelő,
2019. május 31-én került átadásra a Jutasi út 59. szám alatt 2 teljes körűen
felújított gyermek háziorvosi rendelő.
2019. 07. 04.-én 1 új orvosi rendelőt adtunk át Kádártán, melyet közösen használ
a házi gyermekorvos és a felnőtt háziorvos, valamint a védőnő.

Továbbá pályázat útján minden iskolavédőnőt és területi védőnőt elláttunk laptoppal, és a
méhnyakrák szűréshez szükséges speciális vizsgálólámpát három védőnői tanácsadóba
beszereztük. ( Veszprém, Halle utca 9., Posta utca 32., Cholnoky utca 19.)

67

A korszerűbb elhelyezési megoldás hiányában az alábbi rendelők felújításáról kell még
gondoskodni:
- Cholnoky u. 19. gyermekorvosi rendelő, védőnői tanácsadó
- Cserhát ltp 1. gyermekorvosi rendelő,
- Halle u. 5/F. felnőtt háziorvosi rendelő
- Március 15. u. 4/B. felnőtt háziorvosi rendelő
- Ördögárok u. 5. gyermekorvosi rendelő
A fenti felújításra szoruló – zömmel korszerűtlen épületi adottságú - rendelők más
korszerűbb elhelyezését (egészségház) indokolná továbbá az a körülmény, hogy az emeletes
házak alatti rendelők fűtése csak rendkívül költséges távfűtéssel oldható meg jelenleg.
Sportfejlesztés és támogatás:
Az önkormányzat által ellátott sporttal kapcsolatos feladatokról a 20/2012. (IV.26.)
önkormányzati rendelet rendelkezik. Ennek értelmében az önkormányzat biztosítja, ill.
biztosíthatja az alábbiakat:






ingyenes tömegsportolási lehetőségek nyújtása
a város szabadidő sportjának és a szabadidő sporttal foglalkozó egyesületek
működésének támogatása
közoktatási intézményekben működő sportegyesületek, sportkörök működésének
támogatása
a lakossági sport, a helyi közösségek sportéletének segítése
az egészséges életmód iránti igény felkeltése, fontosságának elismerésére irányuló

szemléletformálás támogatása








a családok sportjának segítése
hátrányos helyzetű csoportok sportjának segítése
tömegsport rendezvények lebonyolításának, megszervezésének támogatása,
városi szintű, a közoktatási intézmények közötti sporttevékenység feltételeinek
elősegítése
sportrendezvények feltételeinek megteremtése,
a városi kispályás labdarúgás támogatása, téli teremtornák szervezése,
finanszírozásának támogatása
rekreációs tevékenység támogatása.

A sporttámogatás mértékén és rendszerén nem kívánunk változtatni, azonban a kiadások
szerkezetében változásra lesz szükség annak érdekében, hogy a létesítmények
üzemeltetéséről a sportegyesületek támogatására tudjon az önkormányzat átcsoportosítani.
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Ehhez elengedhetetlenek a kor igényének megfelelő infrastruktúrafejlesztések, amely
területen szintén előre kívánunk lépni, első sorban az intézményi felújítások, fejlesztések,
korszerűsítések kapcsán. A szabadidős sportolás, rekreáció népszerűsítése terén, jó úton
halad a város, a jelentős fejlesztések folytatásával még nagyobb tömegeket kívánunk
megmozgatni minden korosztályt érintve. Ilyen célterületek a közterületi sportpályák
létrehozása, megújítása, kültéri sporteszközök további telepítése, kerékpáros hálózat tovább
építése. E fejlesztések saját forrásból és külső sporttámogatási forrásokból, valamint központi
állami forrásokból létesülnek. Ugyanakkor, a sportfejlesztési koncepció alapján az olyan
nagyberuházásokra is szükség van állami közreműködéssel, mind az új sportuszoda
megépítése és a városi atlétikai stadion komplex megújítása, korszerűsítése felújítása (ld.
korábbi MVP-s fejezetben). Az önkormányzat támogat minden olyan kezdeményezést, amely
külső források bevonásával magánerős beruházás keretében alakít ki sportolásra és
rekreációra alkalmas kapacitásokat és tereket, így régóta vizsgáljuk kerestük a lehetőségét
egy jégcsarnok és egy extrém sportokra alkalmas csarnok létesítését önkormányzati
közreműködéssel. Előbbire az idei évben lehetőség nyílik TAO pályázati források lehívásával.
A közműszolgáltatások biztosítása:
Veszprém városában a vízközmű szolgáltatást a 100%-ban önkormányzati tulajdonú
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. a hulladékgazdálkodást pedig a „VKSZ” Veszprémi
Közüzemi Szolgáltató Zrt. (VKSZ Zrt.) a látja el. Az elmúlt évek jogszabályi változásaiból
adódóan mindkettő társaságot negatívan érintették az újonnan kivetett, adók és járulékok
illetve a 2013 júliusától a rezsicsökkentés is. Ugyanakkor mindkettő szolgáltató igyekszik a
lehetőségeihez képest takarékoskodni, és a szolgáltatási színvonalát megőrizni. A
Bakonykarszt Zrt. esetében, ha a közeljövőben nem történik pozitív változás a
jogszabályokban, akkor a szolgáltatás színvonala is sérülhet. A jelenlegi díjak ugyanis nem
teszik lehetővé azt, hogy a társaság ugyanolyan mértékű fejlesztéseket hajtson végre,
mint az tette a korábbi évek során. A Bakonykarszt Zrt. egy jól működő szolgáltató, aki a
tulajdonos önkormányzataival is rendkívül jó kapcsolatot épített ki. Ennek köszönhető,
hogy országos átlag feletti ivóvíz hálózati rekonstrukciót tudott végrehajtani.
Veszprém városában a közútkezelői és fenntartási feladatokat Veszprém Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési irodája látja el, ahol nagyjából 165 km
önkormányzati út található. Évente útfelújításra átlagosan 100 millió Ft-ot fordít az
Önkormányzat, mely 1-1,5 km út megújulásához elegendő a teljes 165 kmből., Egy út
átlagos élettartalma 20-25 év, ennél városunk útjainak többsége már idősebb. Az
útfelújítások terén többlet forrást jelentettek az utóbbi időszakban az Európai Uniós
források, melyeknek köszönhetően több belvárosi csomópont is átépült a belvárosban.
Veszprém város távhőszolgáltatásával kapcsolatosan a következő 3 éves fejlesztések
kerültek kitűzésre, a szolgáltatás minőségének hatékonysága és színvonalemelése
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érdekében. Stratégiai cél és hatékonysági szempontú fejlesztés a hőtermelés megújuló
energiával történő alátámasztása, ennek érdekében folyamatban van egy BIO alapú
fűtőmű létrehozására indított projekt.
Az újonnan létesítendő fűtőmű a meglévő Haszkovó utcai fűtőerőműbe táplálná a
megtermelt hőenergiát. Ehhez szükséges a betápláló célhő-távvezeték létesítése. E
távvezeték építéssel egy időben célszerű és szükségszerű a fűtőmű IV. számú
távvezetékének ~30 éves érintett szakaszát is felújítani.
További energiahatékonysági fejlesztésként füstgáz hőhasznosító beépítését tervezzük a
Haszkovó utcai fűtőműben. A minőségi kiszolgálás érdekében a telemechanikai rendszer
bővítése a cél, az eddig telemechanikával el nem ért hőközpontok autonóm rendszerének
integrálásával: Kossuth u., Szabadság tér és néhány fogyasztói tulajdonú hőközpont.
A felújított hőközpontjaink elérték a 15-20 éves átlagéletkort. A folyamatos karbantartások
ellenére egyes főbb elemeik cserére szorulnak mind korszerűség mind funkcióbővítés
szempontjából. Piacbővítési törekvéseink céljából vizsgáljuk a városi kulturális
létesítményfejlesztéshez kapcsolható pld. uszoda, és kapcsolódó jóléti fejlesztések hő, ill.
hűtés ellátása abszorpciós eljárással, hőt tovább hasznosító elemmel. Lakótelepi további
bővítést tervezünk tömbházak irányába a D-K-i városrészt érintően, kapcsolódva a
kulturális létesítmények projekthez.
Köztisztaság:
A köztisztasági tevékenységre az önkormányzat költségvetése minden évben külön
előirányzatot tartalmaz, amire a város éves szinten kb. 290 millió Ft-ot költ, és ezt a feladatot
a Városüzemeltetési Iroda a VKSZ Zrt.-vel látja/láttatja el, a vagyonrendelet szerinti
kizárólagos vállalkozóval. A közterületek és a közparkok állapota, valamint a játszóterek
karbantartása folyamatos feladat, ahol a kiemelt területek külön elbánásban részesülnek.
Veszprém MJV az Entente Florale nemzetközi versenyén 2018-ban arany fokozatú minősítést
nyert, különdíjban részesült a Séd-völgy és a vidámparki tó területe. A város jelenleg a
fenntarthatóság jegyében igyekszik új irányokat keresni a köztisztasági és zöldterület
fenntartási feladatok végrehajtásában, 2019-ben létrehozva a város új zöldstratégiáját.
Közbiztonság:
A Gazdasági Program elfogadásakor a közbiztonság terén Veszprém Megyei Jogú Város a
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciójának (BKK) megalkotását tűzte ki célul. A BKK
előkészítése és megalkotása érdekében 2015-ben munkacsoport jött létre. A munkacsoport
által részben adatgyűjtést, részben pedig az irányadó szakirodalom tanulmányozását
követően elkészített munkaváltozatot személyes egyeztetések keretében pontosították,
amelybe bevonták a Veszprémi Rendőrkapitányság, a Katasztrófavédelem, a polgárőr
egyesületek és a szociális intézmények vezetőit, munkatársait, de számos szervezet írásban
is megfogalmazott javaslatokat.
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A 2014-ben VMJV Közgyűlése által létrehozott Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság (a
továbbiakban: KBB) által véglegesített tervezetet a Közgyűlés a 2016. márciusi ülésén
tárgyalta meg, és a Koncepciót a 87/2016. (III.16.) határozatával fogadta el.
A Gazdasági Program elfogadását követően a KBB, majd azt követően a Közgyűlés minden
évben megtárgyalta a Veszprémi Rendőrkapitányság és a Hivatásos Tűzoltóság – több
névváltozáson átesett – veszprémi szervezetének beszámolóit a tárgyévet megelőző
tevékenységükről. Ezekből rendre azt a következtetést lehetett levonni, hogy VMJV
közbiztonsági helyzete kiváló, a megyei jogú városok rangsorában az élcsoportban
helyezkedik el.
VMJV Önkormányzatának célja a kiváló közbiztonsági eredmények további fenntartása, ezért
ennek érdekében a költségvetés által biztosított lehetőségek függvényében a KBB minden
évben döntött a városban működő polgárőr egyesületek és a Megyei Rendőrfőkapitányságon
keresztül a Veszprémi Rendőrkapitányság közbiztonság érdekében végzett tevékenységének
pénzügyi támogatásáról.
2016-ban az akkor VMJV közigazgatási területén még működő négy polgárőr egyesület
250 000 – 250 000 forint, az MRfK 3 800 000 forint, 2017-ben két polgárőr egyesület
összesen 700 000 forint, az MRfK 4 000 000 forint, 2018-ban egy polgárőr egyesület 500 000
forint, az MRfK 4 500 000 forint, 2019-ben a városi polgárőr egyesület 1 000 000 forint, az
MRfK pedig 14 000 000 forint összegű támogatást kapott.
A KBB más módon is közreműködik VMJV közbiztonsági helyzetének javításában. A KBB
kezdeményezte a közterületen elhelyezett térfigyelő kamerák állapotfelmérését, majd annak
eredménye és a rendelkezésre álló anyagi források tükrében azok korszerűsítésére és
szakmai szempontok alapján újabb kamerák elhelyezésére tesz javaslatot.
E-közigazgatás:
A Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi környezethez igazodva, tovább folytatja a már
megkezdett e-ügyintézési modell alkalmazását. A kialakított ASP központhoz interface-szel
csatlakozva, az ott biztosítandó szakrendszerek használatával lehetőségünk nyílt egy
országos, egységes önkormányzatok és intézményei számára biztosított alkalmazás csoport
használatára, amivel egy integrált elektronikus ügyintézés biztosítható az ügyfelek részére.
Ez a megoldás tovább bővítette az elektronikus ügyintézésbe bevont ügytípusok körét, és a
rendszereit úgy alakította ki, hogy az ügyfelektől a lehető legkevesebb adat bekérésével inkább az egymás közötti elektronikus adatcserével – tudja kiszolgálni az állampolgárokat.
Továbbá cél volt az elektronikus aláírások elterjesztése, amely arra szolgál, hogy
megvédhessük az elektronikus okmányok hitelességét és sértetlenségét. A le nem
tagadhatóság biztosítására automatikus, a felhasználó által nem befolyásolható rendszereket
alakítottunk ki a digitális aláírási technikára alapozva.
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A 2013-ban megjelent L. tv. az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról (lbtv.) 7.§ szerint a törvény hatálya alá tartozó szervezeteknek. Az e
törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek teljes életciklusában meg kell
valósítani és biztosítani kell az elektronikus információs rendszerben kezelt adatok és
információk bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása, valamint az elektronikus
információs rendszer és elemeinek sértetlensége és rendelkezésre állása zárt, teljes körű,
folytonos és kockázatokkal arányos védelmét. A jogszabályok rendelkezéseinek eleget téve a
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerei biztonsági
osztályokba lettek besorolva. Az elektronikus információs rendszernek az 5. §-ban
meghatározott feltételeknek megfelelő védelme körében a szervezetnek külön jogszabályban
előírt logikai, fizikai és adminisztratív védelmi intézkedéseket kell meghatároznia, amelyek
támogatják a megelőzést és a korai figyelmeztetést, az észlelést, a reagálást, a biztonsági
események kezelését. (6. §) A törvényi előírások alapján az információbiztonsági érettségi
szint elérését kellett megvalósítani. A megvalósítás érdekében intézkedési terv készült abból
a célból, hogy a feladatok végrehajtása megfelelő szervezettséggel történjen, ennek
eredményeképpen a jogszabály szerinti biztonsági szint elérése megvalósult.
A hazai szabályozást megváltoztatta, részben kiterjesztette a GDPR rendelet, ami 2016.
május 24-én lépett hatályba, és kétéves türelmi időszak után 2018. május 25-től kell
alkalmazni. Az általános adatvédelmi rendelet, hivatalosan Az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendelete - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról -, az Európai Unió
rendelete, amely a természetes személyek személyes adatait védi és rendelkezik a
tagállamok közötti szabad információáramlásról. Néhány hónapos felkészüléssel, külső
szakértő igénybevételével az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala elkészítette a szükséges
dokumentációt, mellyel a rendeletnek való teljes megfelelést célozza. Időközben a gyakorlat
rávilágított olyan további igényekre, melyeket a folyamatos rendszerfejlesztéssel tudunk
kiszolgálni és naprakészen tartani.
A Hivatalban már kialakított és 2014-ben megújított térinformatikai rendszert a folyamatos
fejlesztések újabb funkciókkal ruházzák fel. Térinformatikai alapon megjelenítésre kerülnek a
már meglévő közművek mellett az ingatlan adatvagyonnal kapcsolatos információk,
környezetvédelmi, közút igazgatási (jelzőlámpák, táblák, útfestések) adatok is. Így a
térinformatikai rendszert elsősorban építéshatósági, városfejlesztési, városüzemeltetési,
főépítészi, adóhivatali, vagyongazdálkodási feladatok támogatására használjuk. A rendszer
Hivatalon belül minden kolléga számára elérhető különböző jogosultsági szinteken.
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában működő térinformatikai rendszer
főbb elemei:
-

DAT (ingatlan-nyilvántartási térkép)
szabályozási terv
közműhálózatok
ORTOFOTO állomány
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-

választási térkép

A VKSZ ZRT-vel közösen kiépített Városgazda alrendszer moduljai:
-

autóbusz útvonalak,
burkolatok állapota,
elektromos berendezések,
épületek energetikai jellemzői,
fakataszter,
fizető parkolók,
kiskertek,
közlekedési műtárgyak,
közlekedési táblák,
közterületi eszközök,
közterület használati engedélyek,
közterület takarítás,
KRESZ,
lakossági hulladékszállítás,
önkormányzati bérlakások,
önkormányzati tulajdonú ingatlanok,
parkok,
reklámberendezések,
síkosságmentesítés,
szabálysértési gócpontok,
szemetesek,
szobrok - díszkutak,
temetők,
tervezett beruházások,
védett épületek,
vízgazdálkodás,

melyek folyamatos adatfeltöltés alatt állnak.
A térinformatikai rendszer előnyei:
-

Az ingatlanokhoz tartozó összes információ egyszerűen elérhető, a naprakész adatok
jól átlátható és könnyen kezelhető rendszerben állnak rendelkezésre.
Pontos és gyors adatszolgáltatás az Önkormányzat ingatlanvagyonát érintő vezetői
döntések előkészítéséhez.
„Rendrakás” – az ingatlanok jogi és természetbeli állapotának pontos ismerete
lehetővé teszi az önkormányzati vagyon elbirtoklásának megakadályozását, valamint
az engedély nélküli építkezések is bizonyíthatóvá válnak.
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-

-

Tervezési feladatok elősegítése, adatszolgáltatás önkormányzati beruházásokhoz.
A pillanatok alatti adatelérés meggyorsítja, a jól átlátható tartalom pontosabbá teszi
az ügyfélkezelést, megkönnyíti az ügyintézők munkáját (tetszőleges lekérdezések,
kigyűjtések, nyomtatás stb.).
Internetes hozzáférés esetén a lakosság az otthonában hozzájuthat az őt érintő
információkhoz.
Egyszerű cím és helyrajzi szám szerinti keresést tesz lehetővé.
Egyszerű kezelhetősége miatt, felhasználói oldalon betanítást nem igényel.
Megkönnyíti a közterületi, zöldfelületi gazdálkodási tevékenységet a VKSZ ZRT
számára.

Internetes publikáció:
Napjainkban alapvető igény a belső hivatali gyors tájékoztatás mellett a „nyitott és átlátható
hivatal” elvén működő hivatali portál üzemeltetése, amelyben fontos szerep jut a térképi
alapú publikálásoknak is. A Szabályozási tervek és a különböző statisztikai térképek
publikálása mellett nagy hangsúly helyeződik a lakosság számára hasznos helyi információk
(hivatalok, közintézmények, közlekedés) megosztására és a belföldi és külföldi turisták
számára hasznos turisztikai információs térkép létrehozására is.
A telepített térinformatikai rendszer jelenleg csökkentett adattartalommal érhető el a
lakosság részéről (utca – házszám- helyrajzi szám keresés), a továbbiakban meg kell
határozni, hogy a belső hálózaton megjelenő adattartalom milyen korlátozással jelenjen meg
a nagyközönség előtt.
Az Önkormányzat létrehozta - 97/2015. (IV.30.) határozatával támogatva - a teljes
átláthatóságot célzó veszpremvaros.hu portált, melyen egységes szerkezetben jelennek meg
az önkormányzat (hivatala, intézményei és gazdasági társaságai) közérdekű adatai, mind a
szervezetről és működésről, továbbá a gazdasági adatokról.
2011-ben a VMJV Önkormányzatának Közgyűlése által elfogadott határozatában,
Veszprémben turisztikailag kiemelt helyek közelében az oda látogatók részére vezeték nélküli
internet elérés (WiFi) biztosítását tűzte ki célul. 2013. év végével ez a többéves projekt a
WiFi Hotspotok telepítésével lezárult. Ezek fenntartása és az későbbiekben megjelenő új

helyszínekre a WiFi hozzáférés biztosítása is feladatként jelenik meg a hivatal működésében.
Az eddig lefedett területek Veszprém sétálóutcáját és a Várba vezető utat foglalja magába.
A közigazgatás a közszolgáltatások minőségi jellegének és minőségbeli elért eredményeinek
a fenntartását is igényli. A minőség a szolgáltatást igénybevevő szemében a közszférában a
szolgáltatás azon tulajdonsága és képessége, amivel képes az igények valódi és gyors
kielégítésére.
Mivel az önkormányzat erősíteni kívánja a hivatal és az intézmények ügyfélbarát és
szolgáltató jellegét fontos elem, hogy mindig legyen visszajelzés a szolgáltatást igénybe
vevőktől. Az elégedettséget operatív és stratégiai mutatószámokkal mérhetjük, amelyek
vezetésének és fejlesztésének feltételeit meg kell teremteni a hivatalon belül. Ez szintén
igényli az informatikai rendszerek fejlesztését.

74

Elvárás, hogy Veszprém város portálja, mint legfontosabb kommunikációs felület, legyen
alkalmas arra, hogy az állampolgárok, valamint a civil társadalom rajta keresztül tudjon
információt cserélni. Ezzel hatékonyan elősegíti a helyi közéleti demokrácia kiteljesülését, és
segíti Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát abban, hogy a testület a veszprémi
polgárok akaratát tükröző, megalapozott döntésekkel alakítsa Veszprém város jövőjét.
A közösségi közlekedés közszolgáltatás fejlesztése:
Az Új Széchenyi Terv KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0013 jelű „Veszprém városi és elővárosi
közösségi közlekedés fejlesztése” című projekt az intermodális csomópont részletes
megvalósíthatósági tanulmányának az előkészítésére irányult. Az elkészült tanulmány alapján
azonban nem sikerült a megvalósításra forrásokat bevonni, így az önkormányzat a közösségi
közlekedés saját hatáskörben történő átszervezése mellett döntött.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (továbbiakban: Sztv.) 4.§
(4) bekezdése a települési önkormányzatok önként vállalt feladataként határozza meg a helyi
személyszállítás közszolgáltatás nyújtását végző gazdasági társaság (közlekedési szolgáltató)
kiválasztását. Az önkormányzat közgyűlése a Sztv. 24.§ (6) bekezdése alapján egyhangú
szavazással a 158/2018. (VI.27.) határozatával arról döntött, hogy Veszprém Megyei Jogú
Város helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési közszolgáltatási feladatait belső
szolgáltató útján kívánja ellátni, és ennek érdekében a 159/2018. (VI.27.) határozatával
létrehozta Veszprémi Közlekedési Kft-t.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a 277/2018. (XII.15.)
határozatában foglaltak alapján 2018. december 21 napján, a V-Busz Veszprémi Közlekedési
Kft. (továbbiakban: V-Busz Kft) és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata között
közszolgáltatási szerződés került aláírásra Veszprém Város közösségi közlekedésének ellátása
tárgyában.
A közszolgáltatási szerződés alapján 2019. január 01 napjától a V-Busz Kft látja el Veszprém
Városban a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés biztosításával összefüggő
közfeladatokat.
Mivel az elmúlt időszak tapasztalati azt jutatták, hogy a múlt évben megkezdett működési
modell szerinti megoldással a közszolgáltatás kiadásai jelentősen megemelkednek, ezért az
Önkormányzat Közgyűlése, mint ellátásért felelős több ízben foglalkozott az átalakítás
lehetőségével. A közösségi közlekedés közszolgáltatás átszervezésére irányuló első döntés a
189/2019. (VIII.22.) határozat jóváhagyásával született meg, amely felhatalmazást adott a
polgármesternek a közszolgáltatás szakmai koncepciójának a módosítására és az ehhez
szükséges intézkedési terv előkészítésére.
Ezt követően a közszolgáltatás átszervezését lehetővé tevő szakmai koncepció fontosabb
elemeit és irányait tárgyalta meg a közgyűlés, amelyet a 205/2019. (IX.26.) határozatával
hagyott jóvá, majd a 205/2019. (IX.26.) határozattal az intézkedési terv is jóváhagyásra
került. Az átszervezési folyamat utolsó döntésével az önkormányzat jóváhagyta a V-Busz Kft.
43 db használt, alacsonypadlós, szóló és csuklós, egyszintes autóbusznak az adásvétellel
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történő beszerzési igényét és az ahhoz kapcsolódó (éven belüli) banki hitel felvételét,
együttesen nettó 474.950 e Ft értékben. Ez azt jelenti, hogy 2020. január óta az
önkormányzati gazdasági társaságon keresztül saját tulajdonú járműflottával rendelkezünk.
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