
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGYŰLÉSE 

HATÁROZAT 

Szám: 109/2021. (IX. 23.) MÖK határozat 
Tárgy: A TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítási számú, „Felszíni csapadékvíz elvezető 

hálózatok projektelőkészítő tanulmányainak elkészítése Veszprém megyében” című 
projekt Támogatási Szerződés módosításával kapcsolatos döntések meghozataláról 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján elkészített, a TOP-
1.5.1-20-2021-00032 azonosítási számú, „Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok 
projektelőkészítő tanulmányainak elkészítése Veszprém megyében” című projekt Támogatási 
Szerződés módosításával kapcsolatos döntések meghozataláról szóló előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a 2021-
2027-es európai uniós tervezési ciklusra való felkészülés érdekében, a vonatkozó 
szakmai útmutatók és iránymutatások alapján, valamint a megnyíló TOP Plusz program 
lehetőségeiben előírt követelmények és ütemezések szerint a TOP-1.5.1-20-2021-00032 
azonosítószámmal nyilvántartott „Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok 
projektelőkészítő tanulmányainak elkészítése Veszprém megyében” című projekt 
Támogatási Szerződésének felülvizsgálatát, illetve módosítását készíttesse elő. A 
Támogatási Szerződés tartalma oly módon módosul, hogy az tartalmazza:  

a) Veszprém megye célterületeire vonatkozóan a TOP Plusz programhoz 
kapcsolódó igényfelméréseket és elemzéseket, 

b) a települési önkormányzatok által korábban megküldött, felszíni csapadékvíz 
témájú beruházások fejlesztési igényeinek megvalósulását segítő tervezési 
alaptérkép és geodéziai felmérés elkészítését,  

c) három óvodai fejlesztés megvalósulását elősegítő engedélyezési 
tervdokumentáció elkészítését (Szentantalfa, Pápa, Pápateszér). 
 

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét: 
a) a változatlan, 70 000 000 Ft összegű támogatás fenntartása mellett a 

megváltozott tartalmú feladatokhoz illeszkedő költségátcsoportosításra, 
valamint a támogatási szerződés címének módosítására az alábbiak szerint: 
„Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a 
TOP Plusz indítása Veszprém megyében” 

b) a területfejlesztési koncepcióra, valamint a megyei területfejlesztési programra 
és a rendelkezésre álló projektelőkészítési forráskeretre, illetve a projektek 
előkészítettségi fokára való tekintettel az előkészítésbe bevont projektek 
meghatározására, 

c) az érintett önkormányzatoktól a módosított együttműködési 
szándéknyilatkozatok bekérésére. 

 



3. A fentiek miatt a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése által hozott 105/2020. 
(XII.17.) MÖK határozat 3. pont második francia bekezdése:  

 

„- felszíni csapadékvíz tématerülettel kapcsolatban legfeljebb bruttó 70 millió Ft” -ról 
 
„- felszíni csapadékvíz, TOP Plusz indítása és óvoda fejlesztés megvalósulásának 
elősegítése tématerületekkel kapcsolatban legfeljebb bruttó 70 millió Ft” -ra  
módosul.  
 

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a módosított 
támogatási szerződés aláírására 

 
Határidő:  1-2. és 4. pont tekintetében: folyamatos, legkésőbb 2022. január 31.  

3. pont tekintetében: azonnal  
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 
 
 
 
 Polgárdy Imre s.k. Dr. Imre László s.k. 
 megyei közgyűlés elnöke megyei jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
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